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A OPERACIÓN EMPRESARIAL, CO APOIO DO GOBERNO GALEGO,
para regaleguizar Fenosa, ten dúas lecturas. Aprimeira pesimista, que
mesmo toma como axioma filtracións interesadas e cortinas de fume
lanzadas polo SCH para xustificar a ruptura dun acordo formal. Re-
saltan, nesta liña, os laios de quen nunca moveron unha conciencia a
prol da unión dos intereses galegos e que esta vez incidiron de novo
na incapacidade dos empresarios do noso país para realizar esta ope-
ración e do Goberno para liderala. Os datos coñecidos permiten non
obstante realizar outra interpretación: a regaleguización de Fenosa es-
tivo formulada desde unha óptica territorial propia, ademais da estri-
tamente empresarial. Planificada con detalle e auspiciada desde a
Xunta, se non chegou a termo non foi por impericia, falta de apoio
insitucional ou por trifulcas internas, senón porque un banqueiro ra-
chou a súa palabra e sobre todo, coma noutras ocasións, porque inte-
reses centrais pularon para que o capital galego non se fixese cun ana-
co dun sector estratéxico. É preciso valorar pois que, por vez primei-
ra, sectores importantes do capital autóctono se unan para preparar
unha operación de calado. Apesar desta diferencia de interpretacións,
hai que congratularse de que todas as voces que se ouviron foron
coincidentes ao resaltar que Galiza ten o dereito lexítimo a xogar un
papel ben máis activo no concerto estatal, máxime en sectores como
o da enerxía no que somos contribuintes primarios netos. De paso, es-
tes días vimos que o separatismo non é noso, senón dos que preten-
den manternos separados cando de tocar algo de poder se trata.♦

MILLOR QUE DICILA FORA PINTALA...

50 ANOS CON MERLÍN E
FAMILIA. Galaxia está a
celebrar o 50 aniversario

da primeira edición do Merlín de Cunqueiro cunha macro exposición situada
no Museo do Pobo Galego. Con tal motivo publica Millor que dicila fora
pintala, un libro deseñado e ilustrado por Fausto Isorna que recrea o mundo
de Merlín cos ollos do novo tempo, unha nova estética, unha nova mirada.

A NEGOCIACIÓN PASO A PASO

AAss  ccllaavveess
ddaa  ffrraaccaassaaddaa

ccoommpprraa
ddee  FFeennoossaa

Redondo Abuín,
desde os anos
cincuenta,
perseguido
por Franco

(Páx. 17)

Carlos Callón
‘A Xunta
debe pagar, pero
tamén vixiar que
os libros cumpran
a lei do galego’

(Páx. 15)

De Llano e Lizancos
opinan sobre a
Cidade da Cultura

(Páx. 30)

Anxo Rei Ballesteros
‘Hai moita autocensura
moral nas novelas’

(Páx. 29)

Emilio Botín (SCH) e
Amancio Ortega (Inditex).



O 23 de setembro, ás cinco da
tarde, era a data acordada para
asinar en Madrid a venta do 22%
das accións que o Banco Santan-
der Central Hispano posuía de
Unión-Fenosa. O prezo pactado
era de 30 euros por acción. A di-
rección do SCH xa aprobara a
operación e tamén estaban de
acordo Amancio Ortega e Xulio
F. Gaioso, ademais de Xacinto
Rei, que conducira as nego-
ciacións pola banda galega, logo
dunha reunión entre os tres em-
presarios o sábado 17 no Porto.

O banco SCH tiña estableci-
do que 30 euros era o valor de
cada acción de Fenosa, por iso
rexeitara a oferta de 26 euros da
portuguesa GALP ou os 28,5 de
Jaime Bergel. Tampouco Accio-
na ou a opción italiana igualaran
a oferta galega.

Pero na tarde do xoves 22 de
setembro, Matías Rodríguez In-
ciarte chama ao negociador gale-
go e infórmao que se quere asinar
a operación ao día seguinte o pre-
zo é de 32 euros. Ademais, nesas
horas deberán de presentar os
avais necesarios polos 200 mi-
llóns de euros que aumenta o cus-
te da operación. As conversas, se-
gundo algunhas fontes quedaron
gravadas e mesmo poderían ser
usadas para bloquear a operación.

O grupo galego négase a se-
guir falando cos representantes
do BSCH por dúas razóns. A pri-
meira porque a ruptura unilateral
do acordo, por parte do banquei-
ro, é considerada non só pouco
seria, senón como unha  felonía.
A segunda e máis importante,
porque non tiñan a certeza de
que, pechando de novo o trato en
32 euros acción, horas despois,
volvería subir o seu prezo. Nin
onde estaría o límite neste xogo
ao que está afeito Botín para au-
mentar as plusvalías. Os empre-

sarios galegos eran coñecedores
xa destas técnicas do banqueiro
santanderino. Así que tampouco
os colleu totalmente de sorpresa.

Dende o grupo galego afir-
mase que nesta operación non
existiu nin improvisación, nin se
foi de almas cándidas e aínda
menos se pode dicir que fracasou
a operación por non estar prepa-
rados ou non ter a suficiente cua-
lificación profesional. “Non foi
unha operación improvisada, se-
nón estudada, analizada e execu-
tade de xeito impecábel. Tamén
é falso que non presentaramos
todas as garantías, como filtrou
Botín. É máis, a operación esta-
ba tamén estudada até o milíme-
tro na cuestión financeira”, afir-
ma un portavoz autorizado do
grupo galego que participou di-
rectamente.

Por que non unha OPA?

Unha pregunta zoa polas conro-
blas de Galiza, aguilloada, en
parte, polas declaracións de Xo-

sé María Castellano: por que es-
te grupo non lanzou unha Opa
como fixo Gas Natural con En-
desa se se quería facer co control
de Fenosa? Esta pregunta pode-
ríase contestar con outra pregun-
ta, como din en Madrid que nos
gusta facer aos galegos.

Se o mellor xeito para con-
trolar Unión-Fenosa era realizar
a operación doutra maneira, por
exemplo mediante unha Opa, por
que ACS recurreu ao mesmo mé-
todo que utilizou o grupo gale-
go? Por que esta tamén foi a fór-
mula escollida pola GALP, por
Electrabel, Acciona, Bergel...?

Ningún destes pretendentes a
facerse co 22% das accións de
Fenosa, escolleron esta fórmula.
A razón é que todos pretendían
gastar o menor diñeiro posíbel,
tendo na práctica o control. Xa
que logo, a operación non era
unicamente financeira en strictu
sensu. Ir a unha Opa significaría
ter que desembolsar máis do do-
bre de diñeiro. Unha cantidade
que podería superar os cinco mil

millóns de euros.
O 22% de capital é o límite

para ter unha presenza significa-
tiva na empresa, aínda que non
se pode falar de control, senón
habería que ir á Opa, desembol-
sando o “diñeiro xusto”. Hai que
ter en conta que a posta en mar-
cha deste grupo empresarial que
optaba a regaleguizar Fenosa,
auspiciado pola Xunta logo do
cambio de Goberno, é preciso
entendelo máis en clave galega
que en clave económica.

Negan así que “fosen por li-
bre” ou que non existise coordi-
nación co Goberno galego. “Non
fumos por libre e de descoordi-
nación nada. A operación non só
contou co total apoio do Gober-
no galego, senón que estivo in-
formado e participou na opera-
ción, pero permítame que non
dea máis datos”, contesta unha
das fontes consultadas. A Nosa
Terra está en condicións de afir-
mar que existiu máis de unha
reunión entre membros do Go-
berno galego e os representantes

deste grupo empresarial para tra-
tar este tema.

Quen pode ter que lanzar un-
ha OPA é ACS, pois ao posuír un
control fáctico dos conselleiros,
veríase obrigada a ter tamén un
control real das accións.

Tamén se afirma, o mesmo
Castellano dao a entender así
nunha entrevista publicada por
El Mundo, que a operación fra-
casou porque os negociadores
non se darían conta de que ao
formar Caixanova parte dese
grupo e ter o 4% das accións, su-
perarían o 25% do capital, polo
que terían que lanzar unha Opa
para facerse co control acciona-
rial da empresa.

Esta hipótese é considerada
“propia de iluminados”, segundo
persoas que participaron directa-
mente na negociación. “A saída a
este problema non só a tíñamos
prevista desde un comezo, como
non podía ser menos, senón to-
talmente analizada e estruturada,
pero permítame que non dea a
coñecer a fórmula. Esas hipóte-
ses non é que queiran mostarnos
como parvos, senón, como ou-
tras moitas, o que pretenden é
denigrar a imaxe dos galegos.
Qué imos facer uns pobriños ga-
legos ante os de Madrid?”, co-
méntanos unha persoa que tivo
un papel relevante nas nego-
ciacións.

Estas mesmas fontes poñen
de manifesto que o que proe a
moitos en Madrid, pero tamén a
algúns galegos é que, por vez
primeira, un grupo de empresa-
rios galegos se decida a traba-
llar “en clave galega”. Tamén
afirma que máis importante que
conseguir culminar a operación
é que se formase este grupo de
capital autóctono. Podería ser
un primeiro paso para outras
operacións.♦
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A regaleguización de Fenosa fracasa ante os intereses ‘centrais’

A palabra de Botín
non vale dous millóns

AFONSO EIRÉ

A regaleguización de Fenosa non foi posíbel. Emilio Botín rachou o acordo que tiña apalabrado cun grupo de empre-
sarios galegos. Non houbo improvisación, nin impericia, nin falta de garantías, como alguén quere facer crer. No po-
sitivo queda a unión de parte da nosa clase empresarial nunha merca que tiña máis de clave galega que estritamente fi-
nanceira. Esta é a crónica dunha operación que podemos contar logo de falar con varios dos principais protagonistas.

Amancio Ortega apostou pola regaleguización
de Fenosa de xeito persoal e contundente.

Caixanova cada vez está máis involucrada nos sectores produtivos do país. Na foto, Xu-
lio Fernández Gaioso, Director Xeral da entidade.                            PACO VILABARROS
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O consello de administración de Unión-Fenosa terá que ser remodelado. O capital galego (17%) puxa por elexir un presidente ao seu gusto.

Fronte ao  feito novidoso de
que, por vez primeira tres gran-
des grupos empresariais gale-
gos se xuntasen (a partes
iguais), superando a dicotomía
norte-sur para participar nun
proxecto en clave galega, o que
está a ser obxecto de análise é a
dimisión de Xosé María Caste-
llano como vicepresidente de
Inditex. O que fora brazo derei-
to de Amancio Ortega aparece
como a estrela da operación.
Non se sabe por que, pero aca-
para o protagonismo e aparece
como o gran sacrificado.

O protagonismo semella un
pouco buscado por Castellano.
As declaracións e as entrevistas
concedidas non só o sitúan na
actualidade, senón que a súa
versión dos feitos levaría á con-
clusión de que a operación fra-
casou por non contar con el até
última hora, cando xa nada se
podía facer. X.Mª. Castellano
aparece como o “listo” e os de-
mais como “parvos”. A outra
conclusión que habería que sa-
car, xa que logo, é que, ao mar-
charse Castellano de Inditex,
sendo o gran artífice da expan-
sión nos últimos 20 anos, o gru-
po estaría nun claro perigo.

Fontes que estiveron na ne-
gociación con Botín, pola con-
tra, desminten a versión de que
se lle pediu axuda a Castellano
a última hora. “A min non me
consta para nada”, declarou
unha destas persoas a A Nosa
Terra. Outro dos intervintes,
negou contundentemente que
Castellano tivese, nin antes nin
despois, nada que ver na ope-
ración. “As decisións de
Amancio Ortega tomounas
persoalmente”.

Hai que ter en conta, por ou-
tra banda, que a relación de Cas-
tellano con Amancio Ortega
desde que se marchou Cebrián é
nula a nivel persoal. Así o afir-

man diversas fontes consulta-
das. Tamén hai que ter en conta
que esta era unha operación de
Amancio Ortega e non de Indi-
tex, polo que non tiña ningunha
obriga de consultarlle a un seu
vicepresidente “nunha das súas
empresas”, afirman fontes pró-
ximas a Amancio Ortega.

Estas mesmas fontes, que
cualifican as declaracións de
Castellano como de “pata de
banco”, pensan que aproveitou
esta oportunidade para marchar-
se de Inditex, segundo tiña pro-
gramado xa desde hai tempo. O
que si confirman é que lle ofere-
ceron a presidencia de Fenosa, ao
que se negou Amancio Ortega.

O que si semella ser certo é
que Castellano non era parti-
dario desta operación, nin da
formación deste grupo empre-
sarial para regaleguizar Feno-
sa. Castellano sería partidario
de que a operación fose lidera-
da por Xosé Luís Méndez e
Caixa Galicia, que quedou fó-
ra e contrariada coa operación
lanzada entre outros pola súa
competidora Caixanova.

Ou polo menos así se des-
prende das súas declaracións.
Actitude que os que o coñecen e
aprecian afirman non entender.
Máis dun preguntase que lle pa-
sou pola cabeza a Castellano,
por que ese ataque de egolatría
créndose o facedor único do im-
perio Inditex e tratando de mi-
nusvalorar a Amancio Ortega. O
que está claro é que este episo-
dio serviu para que a guerra so-
terrada que se estaba vivindo en
Inditex saíse á luz.

O que descarta o triunvirato
de empresarios galegos (Xacin-
to Rei, Amancio Ortega e Xulio
F. Gaioso) é que vaian pór en
marcha unha operación para
lanzar unha OPA agora sobre
Fenosa. Quen si poderían lanza-
la e Bergel ou Entrecanales.♦

GONZALO

A dimisión
de Castellano

Os medios de comunicación, se-
guindo a lóxica da notoriedade
social, presentaron a Florentino
Pérez como o grande facedor da
operación da compra do 22% de
Fenosa por parte de ACS, a em-
presa que el preside. Polo grupo
galego os titulares foron case
unánimes para Amancio Ortega,
presentado como un empresario
de “provincias” e esquecendo
que eses mesmos días Inditex vi-
ña de aparecer nunha revista
americana especializada como
unha das cen máis importantes
empresas do mundo.

Pero non foron nin Florenti-
no Pérez, nin Amancio Ortega
os principais protagonistas da
operación.

Pola banda madrileña o pro-
tagonismo principal estivo na
familias March co apoio dos
Albertos. Florentino Pérez só
apareceu a última hora para
pórlle cara a operación.

Porque Florentino Pérez,
que aínda hai unha ducia de anos
andaba mendigando unha con-
cellaría en Madrid ao PP, logo
da fracasada Operación Roca, é
só a cabeza visíbel dun entari-
mado empresarial que se pode-
ría denominar “tradicional”.

Son os March (financiado-
res da “Cruzada” a Franco),
precisamente, os que arelaban
facerse co control de Unión-Fe-
nosa. E non descartan agora
lanzar unha Opa para aumentar
ese control.

Segundo puido saber A No-
sa Terra en fontes do sector, é
evidente que na operación exis-
te un auténtico interese econó-
mico, tanto por parte do vende-
dor, Emilio Botín, desexoso de
mellorar o prezo para aumentar
a plusvalía, como de ACS, a
empresa compradora. O intere-
se económico sería, xa que lo-
go, o principal motivo da ope-
ración. Pero non hai que desbo-
tar outras motivacións.

En xogo estaba o equilibrio

territorial e enerxético español.
Con Gas Natural ligado a Cata-
lunya, Iberdrola a Euskadi, e re-
galeguizando Fenosa, coa en-
trada tamén do sector público
(Caixanova), o centro do Esta-
do, segundo se entende en ter-
mos políticos e económicos,
perdería o control dun sector
considerado estratéxico. O PP
utilizaría “a familias cromoso-
micamente millonarias, que
considera advenedizo a calque-
ra fortuna chegada da periferia,
para tratar de pa-
rar tamén a Opa
de Gas Natural”.

Ademais, co-
mo afirma unha
das fontes consul-
tadas, “o tempo
sacará ou dará a
razón neste senso,
só hai que agardar
e comprobar se
esta operación é
agora utilizada
para outros fins”.

Un destes fins
podería ser impe-
dir a Opa de Gas
Natural sobre En-
desa. Venderán os
pequenos accio-
nistas de Endesa
as súas accións a
12 euros menos
que as pagadas
por Fenosa?

Pero nesta
operación existen
algúns feitos significativos,
máis alá de que fose outro ban-
co de Botín, o Banesto, o que
garantizase a compra. O pri-
meiro é o “desplome na bolsa
das accións de ACS”.

Xornais como Financial Ti-
mes e The Wall Street Journal
pregúntanse para que quere
ACS unha empresa como Feno-
sa. “O motivo de que ACS sin-
ta de repente o impulso de pa-
gar 33 euros por acción é un
misterio, xa que o analista máis

optimista de Fenosa non reco-
mendaba pagar máis de 27”,
aseguran nas páxinas de FT.

De momento a explicación
dada pola construtora é que a
merca de Fenosa é unha opera-
ción financeira, algo que se fai
complicado de crer polos pre-
zos pagados por unha compañía
que ten máis de 5.000 millóns
de euros de débeda e que opera
nun sector regulado. 

Se cadra a explicación hai
que atopala na prensa española,

que aplausou de
xeito xeneraliza-
do a operación,
observando o
senso estratéxi-
co da operación
no contexto das
reformas do
mercado e da re-
m o d e l a c i ó n
estatal. Uns xor-
nais, incluídos
os galegos, que
acolleron como
“verdade abso-
luta” as filtra-
cións do SCH
para xustificar
unha operación
na que quedou
moi danada a
imaxe de Emilio
Botín. Un ban-
queiro que fal-
tou á súa palabra
por dous millóns
de euros, unha

insignificancia para a súa fortu-
na, que son os lle van correspon-
der da plusvalía dos 200 de mi-
llóns máis que sacou pola opera-
ción. Do SCH sairían os infun-
dios sobre o papel de Xosé Luís
Méndez ou de Rosalía Mera pa-
ra torpedear a operación. Ou da
poxa entre galegos, algo que ne-
gan todas as fontes consultadas
relaccionadas coa operación.

A cortina de fume de Caste-
llano serviu moi ben para aco-
char a realidade.♦

O mundo
visto desde Madrid

‘O motivo
de que ACS sinta
de repente
o impulso
de pagar 33 euros
por acción
é un misterio,
xa que o analista
máis optimista
de Fenosa
non recomendaba
pagar máis de 27”
Financial Times



Aasunción por parte da Consellería de
Educación do programa do PP de gra-
tuidade dos libros de texto no ensino

obrigatorio (Primaria e ESO) co sistema de
préstamo dos libros e a súa aceleración cons-
titúe unha boa noticia (aparentemente). Po-
rén, xerou unha enorme polémica, que se
percibe a pouco que un entre na rede e a pou-
co que un preste oídos (sen orelleiras parti-
distas) ao que se fala. Para uns, é unha medi-
da progresista, que estaba ademais entre as
promesas electorais das organizacións coali-
gadas no goberno. Para outros, pouco menos
ca unha catástrofe. Paga a pena considerar
polo miúdo o que significa a medida e as im-
plicacións que ten, e como de momento, aín-
da que a algúns forofos lles pese, aínda po-
demos expresar a nosa opinión, mesmo dis-
crepando da euforia maioritaria, aí vai a mi-
ña. Vaiamos por partes:

1). Hai, evidentemente dúas cousas moi
positivas neste programa: un, as familias
vense aliviadas considerablemente, ao non
ter que pagar os libros (ou a devolvérenlles o
diñeiro), dous, así gástanse catro veces me-
nos libros e afórrase en papel, logo en árbo-
res. Moi certo, pero relativo. En canto ao se-
gundo, só con ver a inmensidade de fotoco-
pias que se fan cada día nos mesmos centros
de ensino, compréndese inmediatamente que
o aforro de papel é insignificante. E en canto
ao primeiro, o material escolar non son só os
libros. Como tal, un par de chándales (obri-
gatorios para as clases de Educación Física)
e dous pares de zapatillas deportivas andarán
polo 500 euros, bastante máis que o que cus-
tan os libros dun curso. As familias con pou-
cos ou relativos ingresos teñen que lle facer
fronte a este e a outros gastos (lapis, bolígra-
fos, papel, cadernos, mochilas, compases, re-
gras, gomas, instrumentos musicais, etc.) que
non son nada baratos. As familias podentes
apenas van notar o cambio: eles poden, poño
por caso, comprarlle ao seu rapaz un teléfo-
no celular polo que pagan máis ca por todos
os libros. Ou unha playstation. ¿Daquela es-
tamos con cartos públicos financiando o ocio
dos fortes economicamente? ¿E por que se
conceden libros gratuítos e non roupa depor-
tiva? ¿Son os libros de segunda categoría, ou
é de segunda categoría a Educación Física?
¿Ou é só porque os deportivos non se poden
prestar nin reutilizar? En calquera caso, esta
parece unha medida de solidariedade ao re-
vés. Os impostos (que tamén pagan os po-
bres) van financiar os libros dos ricos, que
non o necesitan. ¿Non sería mellor darlles
máis cartos a algúns (para libros, material de-
portivo, etc.), os mesmos a outros, menos a
outros poucos e absolutamente nada a outros
tamén? Unha medida progresista é a que ten-
de a redistribuír a riqueza. Ao tratar a todos

igual, esta medida non é progresista. Pois
ben sabe calquera que estudase Dereito (ou
debería sabelo) que a xustiza é tratar igual o
que é igual e distinto o que é diferente. O
cheque escolar en función da renda real (que
xa funciona noutros lugares) podería ser un-
ha solución moito máis xusta e equitativa.

2). Nos centros públicos hai carencias

gravísimas. Empezando polas bibliotecas es-
colares, que non teñen persoal para atende-
las, que non poden abrir e que están infrauti-
lizadas, ou utilizadas só pola valentía e o vo-
luntarismo dalgúns mestres e profesores, e
que ademais están infradotadas. ¿Non habe-
ría que empezar por poñer os centros en con-
dicións, por abrir as bibliotecas, por dotalas

con libros e persoal,
por facer que sexan
utilizables ademais
no barrio, parroquia
ou lugar onde está o
colexio? Estamos ao
rabo de Europa en
canto a bibliotecas e
libros por habitante.
Se hai diñeiro públi-
co, discutamos en
que hai que gastalo
primeiro. No Insti-
tuto no que traballo,
por exemplo, non
hai pista cuberta nin
polideportivo. Con-
sidero que aforrarlle
os libros a alguén
para que gaste os
cartos en copas (non
son tan inxenuo co-
mo algúns redac-
tores de La Voz de
Galicia, a realidade
é teimuda. O que se
aforre en libros de
texto non se vai gas-
tar noutros libros.
Comparen agora,
coa man no corazón,
o prezo dos libros e
o das copas) ou no
que sexa mentres os
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Cartas

Leccións para Raxoi
Mariano Raxoi, herdeiro da polí-
tica de José María Aznar, que
dende o seu feudo da FAEs vén
marcando as directrices do PP,
fixo, un destes días, unha das sú-
as múltiplas declaracións ás que
nos ten acostumados, cheas de
odio e resentimento; na que acu-
sa ao presidente do goberno cen-
tral, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, de ser un émulo de Hugo
Chávez, presidente de Venezue-
la. Claro que o di para acusalo de
antidemocrático, de extremista e
de demagogo, que é do que el
acusa a Chávez. Pois ben, señor
Raxoi, vaia aprendendo un pou-
co e saiba que Chávez é presi-
dente de Venezuela porque así o
quixo a maioría do pobo, que en
seis eleccións e máis un referen-
do lle entregoulle este mandato.
Isto é democracia. Por outra ban-
da, se se chama extremista a
quen anda na procura da xustiza
para un pobo esquilmado duran-

te décadas polos políticos ao ser-
vizo dos intereses capitalistas,
nese caso haberá que agradecer
este nome, e, por outra banda, se
se lle chama demagogo a quen
lle di ao pobo as verdades que
quere coñecer e que el tratará de
cumprilas dende o goberno, pois
tamén acéptase este nome.

En Venezuela hai unha oposi-
ción que, a pesar de ser golpista,
foi respectada e só os directores
do golpe foron xulgados con to-
das as garantías; en Venezuela
está na rúa unha prensa de oposi-
ción, algunhas veces instigadora

de golpes de Estado; hai unhas
radios públicas que dispoñen,
igual que a prensa, de liberdade
para exercer a oposición. Os ad-
versarios do goberno actúan con
liberdade; os órganos institucio-
nais de xustiza teñen plena inde-
pendencia. En resume: hai unha
democracia plena.

Non faga comparacións entre
o Zapatero e Chávez, pois cada
un cumpre a súa misión de acor-
do ás condicións sociais, políti-
cas e internacionais das súas res-
pectivas nacións. Lémbrese do
asunto do liño, do desastre do

Prestige, da reunión dos Azores,
das tropas españolas no Iraq e
outras tropelías que sería longo
enumerar, cando vostede era vi-
cepresidente do goberno central
ou ministro do Interior. Só se ex-
plica a súa postura por estar su-
xeito ás informacións manipula-
das que deron do atentado do 11-
M. Vostede continúa a política
fracasada do seu antecesor, por
iso mantén na dirección do PP
dous membros daquel infausto
gabinete: Eduardo Zaplana e
Ángel Acebes. Cambie e busque
tellas para facer un tellado pro-
pio, porque se non o fai, pode
quedar á chuvia por moito tem-
po.♦

GONZALO GÓMEZ CARIDAD

Condución e alcol
Un veciño moi querido por min
morreu hai dúas semanas nun ac-
cidente de tránsito. Cando volvía
de noite para a casa dunha obra

O Instituto Salvador Moreno
de Marín non celebrará os 50
primeiros anos da súa historia
cunha misa, como saíu publi-
cado. A iniciativa correspón-
delle a un grupo de ex-alum-

nos, como aclarou a dirección
do centro nunha nota logo que
diversos medios de comunica-
ción se fixesen eco da noticia,
precisando que “somos un
centro laico”.♦

Sobre a gratuidade
dos libros de texto

XOSÉ MIRANDA

A gratuidade dos libros de texto é unha medida, en
palabras do autor, tomada con precipitación e sen
atender ao principio progresista das axudas públi-
cas, que lle dá máis ao que ten menos, e viceversa.

A Galiza de hoxe
está por definir, pero
comeza a haber
fluidez. Vese mellor
por contraste co
pasado. Por exemplo,
entrevista con Fraga
(Faro de Vigo, 25 de
setembro). En cada
frase, unha tea de
araña. Hai quen
compara o ex
presidente cun tapón,
un aneurisma ou un
infarto. E o país en
coma. Que volva
circular o sangue, por
favor.

En Afganistán non
hai guerra, polo tanto
non hai fogo hostil. O
que si hai é unha
forte tendencia dos
helicópteros a caeren.
O último,
norteamericano (cinco
mortes). Serán
aparatos vellos, de
segunda man?
Haberá que
desprazar ao país
unha tropa de
mecánicos?

TVG, domingo 25,
programa En xogo.
Resumos do Real
Madrid de case
media hora. Algo
habitual na canle. No
verán era a única que
retransmitía, en
diferido, os partidos
do Madrid na xira
asiática. En
madridismo só lle
gaña a TVE que xa é
de premio.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Fé de erros
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nenos no centro no que traballo teñen que pa-
sar os recreos baixo a chuvia non pode ser
unha medida progresista. ¿Ou que significa-
rá progresista? O ensino público non ten, en
moitos casos, comedores nin transporte. Se
sobran os cartos públicos, habería que esixi-
los. ¿Non forma isto parte da gratuidade do
ensino? ¿Non é esta unha das razóns de que
moitos pais manden os seus fillos ao ensino
concertado?

3). O sistema de préstamos non funciona.
É antipedagóxico, porque os libros non se
poden usar realmente, non se poden escribir
neles, nin sequera poñerlles o nome. Os li-
bros, pasando de man en man, acaban feitos
un pingallo, digan o que digan. Así que os
que poden compran outro, novo, que é o que
utilizan, e despois devolven o vello. E os
desfavorecidos, farrapos de gaita. ¿E os ne-
nos que, en ESO, pasen ao seguinte curso
con materias pendentes? ¿E o que desapare-
za na metade do curso e non volva máis? ¿E
os profesores que usan nun curso, como
apoio obrigado, os libros do anterior? ¿E o li-
bro na casa como apoio? A miña filla está
usando, en 2º de Bacharelato un libro de la-
tín que foi da miña nai. E vénlle moi ben.
¿En cantas casas non hai máis libros que os
de texto que foron de pais ou avós? Ademais,
¿alguén botou contas dos gastos reais? ¿On-
de se van almacenar tantos miles de libros?
¿Quen será responsable dos que se deterioren
almacenados en locais que non reúnan con-
dicións adecuadas? ¿Pensou alguén no in-
menso traballo que esto é para os secretarios
dos centros? ¿E a liberdade de cátedra? ¿E se
eu non quero poñer libro de texto e lles digo
que cada un traia o libro que queira? ¿E que
pasa se, antes de que pase o prazo posto po-
la consellaría, se cumpre o prazo legal no que
o colexio ou o departamento poden cambiar
o libro? Que, señores, non son as editoriais
as que cambian os libros, non señor. Son os
profesores, cando cren que teñen que facelo.

4). ¿É xusto que os libros sexan gratuítos
no ensino obrigatorio, para todos, pero non o
sexan, para ninguén, no post-obrigatorio?
Para entendernos, ¿ten que pagar os libros
unha nena que fai Bacharelato ou un ciclo
formativo, aínda que a familia non teña car-
tos, pero non ten que pagalos outra que fai
ESO, aínda que a familia si teña cartos? Iso é
como dicir que os desfavorecidos só poden
estudar o ensino obrigatorio. Insisto, libros (e
o demais) gratis para quen o necesita, e pa-
gando para quen pode. Máis bolsas, tamén
para a FP superior e a Universidade, e cheque
escolar. Iso é o democrático. Non vou dicir
progresista, non quero seguir gastando a pa-
labra. De feito, o Bacharelato tamén é gratuí-
to, aínda que non obrigatorio. Por algo será.

5). As contas do goberno están mal bota-

das. As présas non aconsellan ben. Os libros
de 1º e 2º de Primaria non son reciclables. E
dos outros, moitos vanse perder, estragar ou
ser roubados.

6). O diálogo cos afectados, libreiros e
editoriais é moi importante. Pois
contra o que pensan os ilusos ou
os mal aconsellados, van ser os
pequenos os que pechen. Ou se-
xa, as editoriais galegas. Vexan:
as grandes editoriais poden mes-
mo saír favorecidas. Basta con
despedir os vendedores e actuar
desde unha oficina, servíndolles
os libros directamente aos cole-
xios. Xa está pasando en Casti-
lla-La Mancha. Eles abaratan
custos. Os pequenos non poden.
En consecuencia, concentración
do sector. E a continuación pe-
chan as librerías. E volvemos
aos tempos nos que eu ía por N.,
e, con sorna, dicíanme os veci-
ños: N., terra bravía, vinte bares
e ningunha librería. Porque,
quéirano ou non, as librerías
cumpren unha función social,
aínda que nalgúns casos sexa in-
voluntariamente. Ningún librei-
ro aspira a facerse rico venden-
do libros. En Castilla baixaron
xa as vendas de todos os libros (ou sexa, os
cartos aforrados nos de texto non foron parar
aos outros libros. Ao revés. Como en todas as
demais cousas: non hai vendedores, non se
vende). E resulta que en nome do progresis-

mo e da solidariedade, o que se desencadena
é un epidodio de darwinismo social. (¿Que
culpa terá Darwin?) Diálogo. Se cadra hai
solucións mellores, aínda recoñecendo a boa
vontade do goberno. E debe ser un diálogo

sereno. Non como as frases arre-
piantes dos papistas que lapidan
os discrepantes e lles chaman es-
cudeiros das editoriais só porque
ofrecen outras alternativas ou
outras visións do asunto. E para
que se saiba: en Europa hai moi-
tos modelos de gratuidade, o no-
so non ten por que ser o mellor.
Pero precisamente porque ten ra-
zón o presidente Emilio Pérez
Touriño, para o ano que vén hai
que revisar os concertos educati-
vos co ensino concertado. A fra-
se do presidente foi que os inte-
reses dun sector, aínda sendo le-
xítimos, non poden prevalecer
sobre os intereses públicos. Non
textualmente, pero dixo iso. E
ten razón. Os que o pedimos que
se revise o sistema de préstamo
que, repito, elaborou o PP, e se
substitúa por un verdadeiro sis-
tema de gratuidade non somos
incendiarios nin estamos contra
o goberno. Sinxelamente, quere-

mos que o goberno non erre afondando nos
erros da dereita.♦

XOSÉ MIRANDA é escritor e profesor de
Ensino Medio
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‘Unha medida
progresista

é a que tende
a redistribuír

a riqueza.
Ao tratar

a todos igual,
esta medida

non é
progresista”

Xosé Lois

O PSOE non quere
gobernar en Vigo.
Rexeita a moción de
censura e prepara
como futuro candidato
a Abel Caballero.
Lembran quen é? Pois
aquel que, cando se
postulou á presidencia
da Xunta, lanzou máis
improperios contra o
nacionalismo que
Serrano Súñer,
logrando de paso o
peor resultado
socialista da historia
da autonomía.

Poderío asiático.
Agora até os nenos
veñen da China.

Están de moda os
todo-camiños ou
seña: os catro por
catro de cidade.
Lévanse grandes,
negros, con carenado
de aluminio. Hai
unha ampla gama
desde os Opel aos
Porsche. Pero os que
destacan son os
xaponeses (e
coreanos). En cada
rúa hai algún
aparcado. Os outros
cen son utilitarios,
pequenos, moitos con
matrícula antiga.

En estilo de roupa
veñen os vestidos de
flores esvaídas, de
inspiración hippy, con
cazadoras lavadas á
pedra. Hai vinte e
cinco anos os
primeiros ionquis
vestían así. A moda
ou nace na jet ou nos
sumidoiros. Aínda
que quen paga por
poñela é a clase
media.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

na que traballaba, estouroulle un
pneumático do coche, bateu con-
tra unha árbore e faleceu antes
de que chegase a ambulancia.
Por desgraza, esta historia xa
non é noticia e só ocupou unhas
liñas no xornal. Pero vaia liñas!

Nas informacións que di-
fundiron resaltouse que a análise
que lle fixeron ao morto indicaba
presenza de alcol en sangue.
Exactamente (e isto ninguén o
publicou), a taxa de alcolemia
foi de 0,48 ml. O máximo está en
0,25 ml. Que a diferenza sexa
tan pequena non evitou que a
prensa publicase que conducía
baixo os efectos do alcol. Nada
se dicía do rebentón, postos a es-
coller datos relevantes e certos.

A viúva tivo que soportar ler
esa noticia como unha traizón.
“Condutor ebrio”, “accidente
baixo os efectos do alcol”. É tris-
te que a honra dunha persoa de-
cente, traballadora e só culpábel,
en calquera caso, de non ser
quen de termar do volante nun

sinistro, acabe deshonrado por
unhas palabras que, neste caso,
si feren. Beber medio litro de vi-
ño non pon a ninguén borracho;
tomar catro cervexas non inflúe
para nada no inflado dunha roda.
Mais o politicamente correcto, o
titular perfecto soterra a persoa
da que se fala para convertelo
nun dato estatístico: un bébedo
máis que se mata ao volante.♦

PEDRO BRACAMONTE
(A CORUÑA)

Viaxes baratas
Dentro de un mes comezan as
viaxes entre Santiago e Roma e
Santiago e Frankfurt. A compa-
ñía Ryanair ofrece prezos moi
competitivos para as primeiras
viaxes. Eu mesma comprei unha
pasaxe para Italia por perto de 30
euros, ida e volta. Polo que custa
unha cea para dous poderei cum-
prir o soño de coñecer as marabi-
llas romanas.

Mais a miña alegría non me
impide pensar que os prezos de
Ryanair aquí en Galiza están a
demostrarnos que até agora esti-
vemos estafados os que viaxa-
bamos en avión. Ir a Madrid
custa, hoxe en día, ao prezo
máis reducido, 60 euros, ida e
volta. Como é posíbel que custe
o duplo unha viaxe dentro do
mesmo Estado, con moita me-
nos distancia e obviamente gran
demanda? Só se me ocorre unha
explicación, que o mercado non
é realmente libre, que a liberali-

zación que me permite viaxar
con Air Europa, Spanair ou Ibe-
ria en realidade é un truco para
seguir cobrando máis do nece-
sario por un servizo que, sexa-
mos modernos, non é un luxo.

Nun país sen tren moderno,
non se pode permitir que saír
fóra se teña que facer vía Ro-
ma ou vía Londres. Cómpre
que haxa un avión barato que
nos leve a Madrid, Barcelona,
Bilbao e Sevilla. Só así moitas
empresas poderán abaratar
custos e lanzárense a operar
desde Galiza sen medo aos
atrancos do transporte. Talvez
as miñas ideas sexan un tanto
utópicas ou inxenuas, pero ta-
mén había quen dicía que nun-
ca iriamos de Galiza a Europa
sen pasar por Madrid. E velaí
nos veremos no voo para Ro-
ma, cumprindo todos o noso
propio soño.♦

NATALIA ESTÉVEZ
(SANTIAGO)

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.



Empresarios
subvencionados
ou empresarios
mobilizados
X.L. Barreiro Rivas co-
menta en La Voz de Galicia
(26 de setembro) a compra
do 22% das accións de FE-
NOSA pola construtora ma-
drileña ACS, frustrando así
as intencións dun grupo de
empresarios galegos. “O que
se perdeu foi unha batalla,
non unha guerra. E, téndose
aberto a quenda das opera-
cións especulativas, non
penso que fose esta a derra-
deira oportunidade para ten-
tar o control da eléctrica que
outrora foi galega e agora xa
non o é. O que gañou, en
cambio, foi a idea de que
Galiza é algo máis que a
Xunta, e que vale ben máis
unha empresariado mobili-
zado que un empresariado
subvencionado. Fracasamos
porque foi a primeira vez
que intentamos en serio.
Mais tamén gañamos a ex-
periencia precisa para que
non volva suceder”.♦

Algo máis ca
libre mercado
O editor de La Voz de Gali-
cia, Santiago Rei, tamén co-
mentou (24 de setembro) e,
con tintes críticos, o frustra-
do retorno de FENOSA a Gali-
za. “Non podemos observar
a compra cerrada polo presi-
dente de ACS, co apoio de
coñecidos empresarios, co-

mo unha operación máis do
libre mercado. A explotación
de tantos recursos naturais
debe xerar unha reversión
especial de riqueza no terri-
torio ao que llos extrae. O
contrario é permitir que se
repitan os usos absentistas
do señorío galego que en sé-
culos pasados causaron o
atraso económico e social de
Galiza”. O artigo foi respon-
dido, desde Faro de Vigo (26
de setembro), por Xosé M.
Ponte: “E que o seu periódi-
co non puido denunciar antes
tanto atropelo co mesmo en-
tusiasmo? Acaso dixo algo o
editor cando Unión Eléctrica
Madrileña absorbeu a gale-
guísima FENOSA e levou a
súa sede da Coruña?”.♦

Quintana
crítica
o pesimismo
O 27 de setembro, Anxo
Quintana, ofrecía tamén a
súa opinión sobre “o asunto
FENOSA” nas páxinas de Fa-
ro de Vigo e La Opinión de
A Coruña. O vicepresidente
da Xunta criticaba os laios
ofrecidos por algúns secto-
res estes últimas días, afir-
mando que “a un país chorar
non lle serve de nada”. A
continuación Quintana afir-
ma: “O desenlace puntual é
so un accidente no itinerario
innovador que anticipa un
movemento de semellantes
proporcións. Por cada porta
que se pecha, sempre que-
dan outras moitas por abrir.
Como dicía o outro, o que
non te mata, faite máis forte,
e se algo lle queda a este pa-

ís son portas por abrir, sec-
tores e espazos económicos
onde temos moito que dicir
e poderemos dicilo se sabe-
mos traballar xuntos con ese
obxectivo común”. Máis
adiante o líder do BNG en-
gade: “Un país é forte na
medida en que ten unha so-
ciedade puxante e viva. Un
país é forte na medida en
que ten empresarios e em-
presas fortes capaces de
ocupar espazos nos merca-
dos e competir. Un país é
forte na medida en que ten
medios de comunicación
potentes e con criterio pro-
pio capaces de facer de alta-
voces dos intereses do país.
Un país é forte na medida en
que ten ao seu servizo un
goberno con visión estraté-
xica e capacidade de acción
política. Se algo deixa tras
de si a operación de regale-
guización de FENOSA é a
evidencia de que existen to-
dos estes elementos que
constrúen e alimentan a for-
taleza dunha nación. So un
empeño desmedido por en-
tender a Galiza como unha
terra subsidiada, pobre e sen
recursos polos séculos dos
séculos pode xustificar unha
análise dos feitos vividos
sen que diso se desprenda
ningunha aprendizaxe posi-
tiva. Unha vez máis se pre-
tende ser hipercríticos e in-
flexíbeis con nós mesmos e
condescendentes e mesmo
aduladores co alleo. Pois
non! O que queda agora é
todo menos chorar (...). No
país onde nunca pasaba na-
da, moitas cousas están em-
pezando a pasar. Isto non
acaba máis que de comezar
e o intelixente é quedarse
até o final”.♦
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Os lucenses gostan dos debates.
Por iso, dun tempo a esta parte,
cando a cidade semella que está
máis acougada, aparece un pro-
xecto, unha idea de futuro para
Lugo que se converte no eixo
central dos faladoiros de café, dos
medios de comunicación e mes-
mo da rúa. Son disquisicións so-
bre o que pode dar de si o proxec-
tado que serven para ter entretido
o persoal porque as obras seguen
sen verse plasmadas na realidade.

A novidade última, que está
dando moito que falar, é a posí-
bel construción dunha gran pra-
za, proposta polo alcalde Xosé
López Orozco, no lugar que ac-
tualmente ocupa a Estación de
Autobuses. Os lucenses debaten
así sobre se a estación de buses
debe quedar alí pero soterrada
baixo a praza, se debe ser tras-
ladada a lugar próximo, pois está
no centro mesmo da cidade, ou a
outro máis afastado, ou mesmo
se se debe facer a gran praza e
que utilidade tería no futuro.

Novos argumentos, novos
proxectos pero a realidade é que
os lugueses aínda non coñecen se
o AVE pasará por Lugo e no caso
afirmativo, onde se construirá a
súa estación, o que demandaría
que a de autobuses estivese ao
seu carón para facilitar os enlaces
dos futuros viaxeiros procedentes
da provincia sen ter que recorrer,
como sucede agora, aos taxis
cando chegan en bus e teñen que
enlazar co tren ou viceversa.

A iso habería tamén que en-
gadir a futura estación de merca-
dorías, da que tampouco se teñen
noticias a pesar do moito que se

falou e debateu sobre o seu em-
prazamento.

Non son estas as únicas ente-
lequias que teñen na cidade amu-
rallada. Deu moito que falar no
seu tempo, hai un par de anos, a
nova ponte que se ía construír
sobre o Miño pero de momento,
salvo promesas que se repiten de
cando en vez para non enfriar os
ánimos, pouco ou nada se sabe.

Do mesmo xeito se podería
falar do novo auditorio, do que
mesmo xa se presentou o proxec-
to hai uns catro anos para rehabi-
litar o vello cuartel de San Fer-
nando sen que as cousas teñan va-
riado moito dende entón e mesmo
os militares seguen ocupando as
súas dependencias coma se nada.

Nunha parte dos terreos da
antiga factoría de Frigsa séguese
tamén agardando que se constrúa
un polideportivo, algo que ten
que facer Eroski a cambio das li-
cenzas e outras prebendas conce-
didas sen que se teña erguido de
momento a primeira pedra e ago-
ra, para rematar as desgrazas,
unha parte dos feirantes que pre-
tendían acudir cos seus carruseis
ás festas patronais do San Froi-
lán, deciden facerlles boicot em-
pregando como medida de forza
a súa ausencia, o que mermará
notabelmente unha parte impor-
tante dos festexos.

Non hai problema porque en
Lugo segue habendo temas para
falar e especular. Mentres tanto, a
xente está entretida, de conversa
nos cafés, imaxinando, e é que es-
ta cidade, con tantos proxectos
como ten, estase convertendo nun
lugar virtual. Pero pouco real.♦

Debates
ANTÓN GRANDE

O Concello propón soterrar a Estación de Autobu-
ses. Isto obrigaría a ubicar perto dela a nova Estación
de Tren para evitar engorrosos desprazamentos.

Lugo

Historia de Cangas

Iago Santos Castroviejo e Antonio Nores Soliño

As axitacións
contemporáneas
da ribeira
de pescadores.

A NOSA TERRA

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 22 setembro do 2005

Emilio Botín, presidente do Santander Central Hispano; Amancio Ortega, presidente do grupo Inditex; e Anxo Quintana,
vicepresidente da Xunta.

(1900-1936)



A. EIRÉ
Os orzamentos estatais que ve-
ñen de ser presentados no Con-
greso teñen unha especial im-
portancia para Galiza. Neles vi-
sualízase o compromiso do Es-
tado coa nosa nación ao tempo
que poñen a proba o engraxa-
do no seo do goberno bipartito.

O dito popular galego afirma que
“os números son moi mentirei-
ros”. E se estes números son os
que conforman os orzamentos do
Estado, as lecturas son diversas,
cando non diverxentes.

Aínda así, se cadra, podemos
sacar algunhas certezas. Unha,
incontestábel, é que o Estado
propón investir na Galiza no pró-
ximo ano 1.457 millóns de eu-
ros. É esta a cifra máis alta de to-
da a historia, medrando en com-
paranza a dos anos anteriores.
Pero queda lonxe dos 1.600 mi-
llóns que demandaba o parla-
mento galego xa para este ano.
Os socialistas argumentaran que
no 2006 se ía visualizar o “seu
compromiso con Galiza”.

Pola contra, tamén aparece
como evidente que Galiza conti-
núa a ocupar o sexto posto en
canto a investimento, igual que
noutros exercicios. Aínda que a
cifra é máis alta do que nos co-
rrespondería por poboación e
renda per cápita, non se olla para
nada o cumprimento das prome-
sas gobernamentais. Xa non é
que non se cumpra o denomina-
do Plano Galicia, o acordo vir-
tual tomado polo goberno do PP
na Coruña, senón que tampouco
se cumpren as promesas de José
Luis Rodríguez Zapatero.

Non existen uns investimen-
tos que permitan afirmar que Ga-
liza ten un trato preferente, como
se recoñeceu a súa necesidade
tanto polo déficit histórico que
arrastra como polos efectos da
catástrofe do Prestige.

Os orzamentos aínda teñen
moito peor pinta se os analiza-
mos á luz das infraestruturas en
marcha. En primeiro lugar, pode-
mos detectar que non se van
cumprir os prazos fixados . Fo-
mento recoñece por vez primeira
que o AVE do Eixo Atlántico non
vai estar rematado, como moi
pouco, até o 2010. O tramo entre
Lubián e Ourense recibe tan só
225.000 euros dos 665 millóns
destinados ao ferrocarril.

Estes números levan a unha
primeira conclusión. Que o in-
vestimento importante que se vai
realizar en materia de infraestru-
turas non se corresponde coas ne-
cesidades e prioridades do país.

Que sentido ten que se dote
con 400 millóns as obras do AVE
Compostela-Ourense, se deixe
sen investimento o AVE entre
Vigo e Ourense e non se preten-
da que avance o tramo Ferrol-
Portugal? Por que se marxina o
trazado máis rendíbel e vertebra-
dor? Para que se adianta o tramo
Santiago-Ourense se logo non
vai ter saída cara á meseta?

Só pode existir unha explica-
ción. Que estes orzamentos te-

ñan trampa.
A trampa de que non se pen-

se executalos na súa totalidade,
senón que quede a maioría da
partida sen investir e así pase ese
diñeiro a agrandar os orzamentos
do ano que vén e maquear as ci-
fras reais para a propaganda.

Non estamos falando de algo
hipotético. É un feito real. Desde
o 1998 ao 2005 Fomento só in-
vestiu na Galiza 496 millóns dos
1.003 orzamentados. Menos da
metade. Todos eses millóns apa-
receron nos sucesivos orzamen-
tos de novo para mostrar o
“compromiso investidor do Esta-
do con Galiza”.

Aínda se poden renegociar

Referíase a isto Emilio Pérez Tou-
riño cando se poñía como reto o
de ser capaces de gastar todo o di-
ñeiro orzamentado? Seguramente,
si. Pero o presidente saíu gabando
os orzamentos xa antes de ser co-
ñecidos. Xustificándoos e dándo-
se por conforme cando aínda hai
tempo para a negociación.

Touriño non só pretendeu aca-
parar os méritos duns orzamentos
que cualificou, como o ano ante-
rior, como históricos, senón que
se arrogou todo o protagonismo,
afirmando que eran froito da súa
capacidade de interlocución co
goberno central. Concretamente
co seu presidente Zapatero.

Ao tempo tentaba minimizar

toda a capacidade de incidencia
dos seus socios do BNG, que
apostan pola negociación e a
presión ente Madrid. Touriño
afirmou, unhas veces en privado,
outras en público, que o goberno
central non necesitaba o apoio
do BNG para nada.

O BNG, ao tempo que acusa-
ba a Pérez Touriño de asumir
máis o papel de
“Delegado do
Goberno que de
presidente dos
galegos”, en boca
do seu voceiro
par lamentar io ,
Carlos Aymerich,
ou de “facer pro-
paganda”, en de-
claracións do vi-
cepresidente, An-
xo Quintana, tenta escenificar o
seu peso en Madrid.

Zapatero, contradicindo a Tou-
riño, tamén semella estar disposto
a contar co BNG. Polo menos vai
recibir os seus dirixentes e vai pór
en marcha cos nacionalistas unha
dinámica negociadora para pactar
emendas que poidan modificar, en
parte, eses orzamentos.

O primeiro encontro mantera-
no o presidente español e o vice-
presidente galego o próximo ven-
res, 30 de setembro, na Moncloa.
Esta primeira aproximación porá
en marcha a negociación que se
levará a cabo no Congreso e na
que participarán, como outras ve-

ces, Franscico Rodríguez e Alfre-
do Pérez Rubalcaba como pri-
meiros espadas.

Desde o BNG afirman que
van actuar con mans libres, o
mesmo que o ano pasado, sen
que o pacto de goberno cos so-
cialistas os condicione. Con esa
liberdade van comezar unhas ne-
gociacións “realistas e construti-

vas para tratar de
acadar melloras
substanciais”.

Que apoien
os orzamentos,
que se absteñan,
ou que voten en
contra, vai de-
pender de como
rematen as nego-
ciacións. Sexa
cal sexa a súa

postura, tanto desde as fileiras
nacionalistas como desde as so-
cialistas, afirman que non vai
afectar para nada ao pacto na
Galiza.

Non pensa o mesmo o PP.
Logo de declarar que estes orza-
mentos demostran “o pouco peso
do Goberno galego”, cualifíca-
nos de “insolidarios”. Se o BNG
vota en contra ou se abstén, afir-
marán que o bipartito está roto
na práctica. Se os nacionalistas
os apoian analizarán que claudi-
cou ante Madrid e que non de-
fendeu o aprobado no parlamen-
to galego. Sexa como for, esque-
cerán os seus anos de goberno.♦
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Latexos

Unha boa
novela
X.L. FRANCO GRANDE

Poucas veces temos en
Galicia o privilexio de
poder gabar un libro de

creación. Cun censo, ao pare-
cer, de máis de 250
escritores, que pode que pro-
porcionalmente á poboación
non haxa en ningún país, o
que se produce acostuma ser
dunha inmensa tristura. Por
iso, se xorde unha obra de
creación merecente dese
nome, é unha festa para o no-
so espírito. E, como tal, cele-
brámola.

Refírome á última novela,
por agora, de Marina
Mayoral, Ao pé do magnolio,
aparecida hai xa máis dun
ano pero que non lin ata ago-
ra. Son moitas e moi varias
as consideracións que se
poden facer, ben sobre a súa
técnica narrativa, ben sobre a
súa prosa limpa e precisa,
ben sobre o interese do tema
que leva á autora a afondar
nas máis escuras tobeiras dos
personaxes, ben sobre o
deseño firme e seguro de ca-
da un destes.

Pero, entre eses e outros
aspectos, elixirei comentar un
que se me antolla suxestivo,
moi difícil se non hai talento
de creador: o que chamarei
valor expresivo da ambigüida-
de. As situacións dos persona-
xes, polo xeral, son nesta
novela moi ambiguas: as
dúbidas do narrador de que
sexa fillo de Ramón de Caste-
do e non de seu pai lexítimo
(“En teoría podería ser”, pen-
sa); a relación amor-odio do
narrador a respecto do seu
pai; a difícil relación, aínda
entre os que foran amantes
–en especial isto último.

A novela é a recapitulación
que o narrador fai da súa vida,
en especial en relación coa súa
muller, que confesa ter amado,
pero que ás veces un pensa
que pode que non, e con outra
da que sospeitamos que amou
máis, e que ao mellor quen sa-
be. Para min, esta situación de
dúbida ou de incerteza, de am-
bigüidade ao cabo, é onde se
agocha a extraordinaria forza
comunicativa, e de
dramatismo, da novela.
Porque están debuxadas as si-
tuacións con mestría, con man
segura, con economía de
medios, mais sempre con
seguridade e acerto.

O que, á súa vez, nos leva
a unha lectura aberta a varias
posibilidades, un pouco
como sucede na boa lírica. E,
sempre, chegando ao fondo
máis soterrado dos
personaxes, ás súas
incertezas, ás súas
contradicións, á súa máis
fonda humanidade. Novela
de experiencia, de asentados
pousos, de plenitude, de
sabedoría humana, que tamén
sucede na xa mítica Brétema
da autora. Poucas veces me
sentín tan ben comigo
mesmo despois de tela lido.♦

Os orzamentos estatais son os máis
altos, pero non acadan o prometido

José Luis R. Zapatero e Emilio P. Touriño.                                                                                                            PACO VILABARROS

Galiza
non recibirá
trato preferente



H.V.
Convocada por dez organiza-
cións ecoloxistas, políticas e
sindicais, o sábado un de outu-
bro ás oito da tarde terá lugar
en Ourense unha manifesta-
ción contra os lumes forestais.

So o lema “Lume nunca máis, o
noso monte importa” celébrase
unha mobilización que parte do
Pavillón dos Remedios e conclúe
na Praza Maior, onde o escritor
Xosé Carlos Caneiro dará lectura
a un comunicado.

A convocatoria desta mobili-
zación, que ten carácter na-
cional, presentouse o mércores
28 de setembro en Ourense no
decurso dunha rolda de prensa
na que tamén se deu conta dunha
proposta con medidas para rema-
tar cos lumes.

O Comité en Defensa do
Monte Galego, Adega, Amigos
da Terra, BNG, CCOO, CIG,
EU, Federación Ecoloxista Gale-
ga, Organización Galega de Co-
munidades de Montes Veciñais
en Man Común e SLG son as en-
tidades que convocan un acto no
que se denunciará que “a inci-

dencia dos incendios nos ecosis-
temas galegos é de oito a doce
veces superior á media estatal”.

Outras razóns esgrimidas po-
los organizadores para celebrar
esta manifestación son, segundo
afirmaron, as consecuencias “ne-
fastas” dos lumes; a saber, “ero-
sión do solo, destrución de fauna
e flora, deterioro da paisaxe,
contribución ao cambio climáti-
co global, perdas económicas
polo estrago de recursos fores-
tais e perda de biodiversidade”.

Ademais, os organizadores
lembran que Galiza constitúe o
7,7% da superficie forestal do Es-
tado pero que “no período 1991-
2004 na Galiza producíronse o
52,4% dos incendios forestais do
Estado español. Neste período a
superficie calcinada galega é, de-
pendendo do ano, de entre o 18 %
e o 40,14 % do total estatal”.

Entre outros datos relevantes
que sinalan os convocantes desta
manifestación que se celebrará en
Ourense están que “na Galiza pro-
dúcese unha media de un incendio
forestal por cada dous quilóme-
tros cadrados de superficie fores-
tal”, mentres que “no Estado a

media é de un incendio forestal
por cada 25 quilómetros cadrados
de superficie forestal”. Ademais,
sinalan, “no que vai do ano 2005
no Estado español calcináronse
arredor de 153.000 hectáreas, des-
ta superficie perto de 50.000 hec-
táreas eran ecosistemas forestais
galegos que foron estragados por
máis de 10.000 lumes. En Ouren-
se a superficie afectada supera as
25.000 hectáreas”.

Todo isto prodúcese nun marco
no que a intervención das persoas é
determinante. Así, os convocantes
desta marcha lembraron que “na
Galiza o 99,14 % dos incendios fo-
restais son provocados pola activi-
dade humana (período 1968-
2003), polo tanto son evitábeis e en
moitos casos previsíbeis”.

Bases en defensa
do monte galego

A gravidade da situación levou ao
Comité en Defensa do Monte Ga-
lego –ao que pertencen todas as or-
ganizacións convocantes desta ma-
nifestación– a reclamar unha nova
política agraria e forestal e a for-
mular unha serie de medidas e con-

dutas para rematar con esta lacra.
As medidas incluídas nun do-

cumento que se chama Bases en
defensa do monte galego, recla-
man a modificar o Consello Fores-
tal Galego para que sexa máis re-
presentativo, revisar o Plan Fores-
tal e o Plan de Loita contra o Lu-
me para atinxir un consenso entre
as organizacións políticas e so-
ciais, sobre todo os propietarios
forestais, dotar con máis medios á
fiscalía contra os lumes, practicar
unha maior transparencia na infor-
mación dos incendios, designar un
mando único dos equipos de extin-
ción, proceder á ordenación das te-
rras agrarias e á recuperación da
produción co criterio da compati-
bilidade coas áreas boscosas, ini-
ciar de contado a restauración das
zonas afectadas polos lumes, im-
plicar na loita contra o lume a to-
das as Administracións, realizar
campañas de concienciación e
sensibilización, incrementar os re-
cursos para prevención, fomentar
a creación de emprego relacionado
co monte, controlar o sector fores-
tal e, por último, crear sectores in-
dustriais que teñan como activida-
de a conservación do monte.♦
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Catalogacións, descatalogacións,
catalogacións... Así anda Reci-
mil. Hai uns meses que o Conce-
llo, gobernado polo PP e IF, lle
solicitaba á Dirección Xeral de
Patrimonio a descatalogación do
barrio. A consulta obtivo respos-
ta afirmativa en abril. Dese xei-
to, o conxunto dos anos 40 antes
protexido, atendendo ao seu va-
lor histórico e urbanístico, podía
xa ser derrubado.

A medida traía da man un
proxecto futuro. Un proxecto
este que derrubaría Recimil pa-
ra construír na mesma parcela
unha sorte de Tokio mini, na
mesmiña entrada a Ferrol. O
número actual de vivendas du-
plicaríase até acadar as 2.250.
Habería zonas verdes, edificios
de entre 7 e 17 andares –si,

17...–, prazas de estaciona-
mento e até un posíbel centro
comercial a carón dos estabele-
cementos do barrio da Magda-
lena.

Dende que comezou a ser
perfilada, a proposta non contou
co visto e prace da oposición.
Así, mentres o PSdeG apuntaba
que cambiaría a configuración

da entrada á cidade, o BNG fa-
laba de especulación urbanísti-
ca. De cara a evitar o derrubo de
Recimil, o BNG de Ferrol pre-
sentou xa en maio un recurso
contra a descatalogación. No
seu escrito sinalaban o notábel
valor arquitectónico do barrio,
salientando asemade o feito de
que en Galicia están a rehabili-

tarse conxuntos dun valor infe-
rior. O cambio de temón na
Xunta podería paralizar as pre-
tensións do actual goberno mu-
nicipal. De ser revogado o acor-
do, Recimil sería considerado
novamente patrimonio cultural,
imposibilitaríase o seu derrubo
e, por conseguinte, faríanse in-
viábeis os planos que o Conce-
llo manexa para a zona.

Neste caso só restaría a op-
ción da rehabilitación. A opera-
ción, de gran complexidade
técnica, podería precisar o in-
vestimento duns 24 millóns de
euros. Máis barato sería o de-
rrubo e posterior reconstrución.
Pero, quen taxa a perda do pa-
trimonio? Como di a sabedoría
popular, ás veces o barato sae
caro.♦

Taxando o patrimonio
MARTINA F. BAÑOBRE

O futuro do barrio de Recimil está en suspenso.
Hai quen defende a rehabilitación atendendo ao
seu valor histórico. Para outros, cómpre derrubalo.

Ferrol

Cidade
Fraga
Iribarne
XOSÉ MANUEL SARILLE

As nosas avoas vían con
moi malos ollos tirar
cousas. Se falabas con

elas de tirar, pasabas a estar
mal visto porque eras un saco
roto. A sociedade galega, coa
carencia secular aínda sen es-
quecer e desfrutando agora do
progreso material, construíndo
e acumulando, séntese pertur-
bada cando alguén fala de de-
rribo. Por iso nunca se tira na-
da, nin nos concellos de
esquerda nin dos de dereitas.
Os construtores saben que du-
plicar alturas nos faiados non
é mal público ningún e así ve-
mos a paisaxe que vemos, en
Arteixo, en Monforte ou en
Ribadeo.

Esta idea do progreso é a
causa profunda pola cal a
Xunta non se atreve a
dinamitar a Cidade da Cultu-
ra. Imos ver por que.

A intelectualidade galega
liberouse de don Manuel e
como non ten que renderlle
contas para vivir das subven-
cións, solta a lingua con pure-
za de espírito, e todos
renegan da obra diabólica e
dan tantas alternativas para o
cadaleito simbólico do
estatista como cerebros
actúan na intelixencia
nacional. Non queren a Cida-
de da Cultura e ademais, de
xeito libérrimo, ninguén coin-
cide con ninguén sobre a po-
síbel utilidade que agora se
lle poida dar. É lóxico, porque
utilidade é difícil darlla se
non a converten nun parque
temático sólido, enorme e es-
pectacular, mais o concepto
de parque temático horroriza
por vulgar a intelectuais e ar-
tistas, agora que son libres,
aínda que en xeral alegren a
alma con fútbol e foguetes
pagados con fondos públicos.
Ven terribelmente mal un par-
que temático, deterioro de
certa elegancia do saber e do
fruír, este último no que a
sensacións artísticas se refire.
Antes prudentemente calados.

Ninguén sabe para que
pode servir a Cidade da Cul-
tura. A Xunta tampouco. 

De entrada non vale para
nada, simplemente vai ser
unha icona que simbolice a
era de Fraga. O peor é que
pode ser unha arquitectura
fermosa, ademais de
conservadora, e leva pinta de
sela. Diante disto, ou o poder
actual logra reconducir o pro-
xecto para outras funcións,
ou do contrario ten dúas
saídas posíbeis. Se son fortes
deben tirar o monumento, en-
frontando a enorme polémica
e evitando as perdas
económicas sucesivas. Se son
débiles e boíños toca
achantar, meter bibliotecas e
cousas desas e asumir que se
constrúe e se xestiona o sím-
bolo universal de Manuel
Fraga Iribarne, xefe, xurista,
construtor, galeguista e gran
gobernante do século XX.♦

Baixo o lema Lume nunca máis, o noso monte importa

Manifestación contra os incendios
en Ourense o 1 de outubro 



Veñen de atravesar unha crise,
que foi o que pasou?

Nós tiñamos a responsabilida-
de de darlle a Carballo un gober-
no estábel. O acordo inicial co
Centro Democrático Independen-
te (CDI) fora estabelecido unica-
mente para a investidura. Enten-
diamos que había que conversar
para facer un goberno forte que
funcionara respectando a súa plu-
ralidade, pero entedendo que está
formado por 13 concelleiros e
non por tres grupos políticos. En
función disto, no seu momento
chegamos a un reparto de respon-
sabilidades no que había determi-
nadas competencias que lles co-
rrespondían aos distintos grupos
municipais, pero sobre todo había
dúas áreas nas que, en calquera
goberno, é moi difícil trazar a liña
que indica até onde chega cada
un: Obras e Servizos e Mante-
mento. Obras pertencíalle ao CDI
e Servizos ao BNG. Ao longo de
máis de dous anos estivemos fun-
cionando cun nivel de eficacia
elevado. Hai que ter en conta a
percepción social sobre o funcio-
namento do goberno tripartito pa-
ra que agora se interpreten tamén
determinados movementos.

Por que se produciron eses
movementos?

Coido que foi porque a per-
cepción social era a de que o go-
berno municipal de Carballo fun-
cionaba ben. Fundamentalmente
no que respecta ao BNG. Precisa-
mente, nas eleccións autonómicas
viuse que esa percepción social

valorou de maneira notábel o no-
so traballo facendo de Carballo un
bo lugar para vivir a través de ac-
tuacions que, pouco e pouco, van
dándolle realidade urbana a un
concello e a un pobo que o preci-
saban moitisimo. Neste contexto é
no que se orixina a
crise. Eran moitas
máis as cousas
que unían o tripar-
tito, en tanto que
nos medianos e
grandes proxectos
había unanimida-
de, pero tamén é
verdade que, pos-
tos a buscar as di-
ferenzas, entre os
tres grupos sem-
pre se poden ato-
par. Por parte do CDI díxose que
había invasión de competencias,
situación que nós nunca negamos
pero que sempre as consideramos
entrecruzadas. Esas interferencias
producíronse en distintas direc-
cións, e o que fai agora este acor-
do é estabelecer un decálogo, o
que non é ningunha renogo-
ciación do pacto nin significa que
un grupo vaia ter máis ou menos
comptencias, senón que define e
delimita as funcións das distintas
áreas. Cada concelleiro vai seguir
levando as mesmas responsabili-
dades. 

Non houbo logo risco de
ruptura?

Este verán houbo conversas
entre o PP e o CDI. É público
que o PP lle ofrecía a alcaldía ao

CDI. Nun despacho, cinco ou
dez persoas pódense poñer de
acordo no reparto do poder, pero
socializar iso xa é máis comple-
xo e as mocións de censura non
son tan fáciles de executar sobre
un goberno que estaba funcioan-

do e que tiña pro-
xectos de enver-
gadura. A xente
non o entendía e
houbo a percep-
ción social de
desconfianza ca-
ra ao futuro. To-
do isto xogou a
favor de manter a
estabilidade do
tripartito. E, por
riba, estes move-
mentos non foron

valorados de xeito unánime nas
bases do PP e do CDI.

Que conclusións tirou vos-
tede desta experiencia?

Dende o primeiro momento,
nós dixemos que o texto que se
sometía á consideración dos tres
grupos de goberno tiña que estar
marcado, en primeiro lugar, polo
criterio de transparencia. A xente
ten que coñecer os acordos aos
que chegan as formacións políti-
cas. O acordo ao que chegamos é
un modelo perfectamente trans-
portábel a calquera outro conce-
llo que estea nunha determinada
situación de goberno. Podía va-
ler mesmo para gobernos mono-
color. O delimitar as competen-
cias e o seu exercicio, procuran-
do buscar unha liña de actuación,

coido que é algo necesario. Que
ocorre? Que entre persoas que
pertencen a un mesmo grupo
nunca afloran as posíbeis dife-
renzas. Padécenas os funciona-
rios cando lle teñen que pasar
unha factura a un ou a outro con-
celleiro. En Carballo, a situación
reconducímola correctamente.
Aquí non houbo ningún proceso
de renegociar ou ceder compe-
tencias para manter o goberno a
calquera prezo.

Como se elaborou o “ma-
nual de estilo” do goberno de
Carballo?

Cando hai unha colisión de
intereses, na acción política hai
que buscar válvulas de escape. O
que, na negociación social, se
chama arbitraxe. Nós buscamos
esas fórmulas contando coa cola-
boración dun avogado que ten
colaborado cos tres grupos mu-
nicipais e co propio Concello fa-
cendo traballo de asesoría. Todo
isto facilitou a presentación dun
documento que foi totalmente
asumido polos grupos que for-
mamos o goberno.

É dura a vida dun político
que ten que gobernar en coali-
ción?

Non menos dura ca de cal-
quera político que ten que gober-
nar doutra maneira. O goberno,
en coalición ou monocolor, re-
quire moitísima dedicación.
Máis que dura, a vida dun gober-
nante é intensa, pero tamén ten
moitas satisfacións. Se non fose
así, sería insufríbel.

Como ve vostede a actual
vida municipal de Galiza?

Partimos dunha realidade
que non é nada favorecedora de
ir facendo dos concellos o xer-
molo de democracia. A excesiva
fragmentación da administración
local favorece a simple ocupa-
ción do poder sen poñela ao ser-
vizo exclusivo dos didadáns. En
moitos concellos existen aínda
alcaldes de barrio que son unha
extensión da rede clientelar de
determinados alcaldes. Por outra
parte, a administración local ta-
mén necesita ser dotada de capa-
cidade de xestión económica e
de máis recursos. Habería que
redifinir as competencias munci-
pais de goberno.

Vostede sería partidario,
como anunciou o alcalde da
Coruña, de que recaesen máis
competencias educativas nos
concellos?

Eu non teño esa visión de cre-
ar cidades-estado. Iso está supe-
rado. O que si é verdade é que hai
que definir competencias e me-
dios de actuación municipais.
Como nacionalistas, estamos cla-
ramente por que haxa un espazo
territorial, que é o país galego,
que teña realmente competencias
e estea dotado de poder. O con-
trario, tendo en conta o microcos-
mos que existe no poder local,
non se corresponde coa realidade
social e económica actual. Sería
preferíbel concentrar concellos e,
pouco e pouco, derrubar o mini-
fundismo do poder local.

Habería que ir a unha re-
xionalización ou comarcaliza-
ción de Galiza?

Habería, porque as organiza-
cións comarcais non son aínda
un elemento que permita inter-
pretar o país en determinados es-
pazos xeográficos. Precisamos
que permanezan as normas e os
lazos que se foron tecendo du-
rante séculos. Bergantiños, por
exemplo, é unha rexión perfecta-
mente construída e definida ao
longo dos anos. Hai que provo-
car sinerxías entre os distintos
concellos para mellorar a calida-
de de vida e avanzar na socieda-
de do benestar. Nesta rexión é
particularmente importante o
momento actual. Se Galiza é a
periferia do Estado, a Costa da
Morte sempre foi a periferia da
periferia. Aquí non hai un só me-
tro de ferrocarril, nin un só edifi-
cio notábel de titularidade esta-
tal. Os orzamentos do Estado
nunca chegaron aquí. Polo tanto,
correspóndelle agora á Xunta cu-
brir este baleiro.

De vostede falouse mesmo
como posíbel integrante do go-
berno galego. Vai camiño de
ser un alcalde “estrela”?.

Iso debe ser o que lle chaman
a erótica do poder. Eu estiven 24
anos na oposición coa mesma
ilusión que teño agora, facendo
país e traballando para que cada
día haxa unha maior autoestima.
O que é verdade é que agora
ábrense máis portas das que se
abrían antes e chegamos a moiti-
sima máis xente. 

Como ve o actual momento
político de Galiza?

A nova Xunta está contri-
buíndo a transmitir a dignidade
galegade. Estou convencido de
que aproveitaremoseste tempo
político para avanzar na moder-
nización de Galiza e no benestar
do noso pobo.♦
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Evencio Ferrero
‘O goberno de Carballo mantese, pero non a calquera prezo’

PERFECTO CONDE

O goberno municipal de Carballo, composto por nacionalistas, socialistas e independentes, acaba de resol-
ver unha crise interna. Nesta entrevista, o alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez, do BNG, explica as claves.

P. CONDE

‘Sería preferíbel
concentrar concellos
e, pouco e pouco,
derrubar o
minifundismo
do poder local”
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Tiña entendido que non lonxe
dela había unha praia cativa á
que en tempos acudían os bañis-
tas. Gustábanlle as praias.

Á entrada do polígono, a uns
pasos da ponte e a calzada roma-
na, unha nave de bloques lucía en
cartaces amarelos: “Tenda de li-
quidación. Restos de almacén:
mobles, téxtil, menaxe, ferretería,
librería, alimentación.”... Alimen-
tación!? Librería!? As prendas
chinesas man a man contra o im-
perio de Amancio, desafiándose a
cruzar o regato que as separaba.
Atravesou o lado oeste do polígo-
no pola vía que morría no areal.

A cheminea xigantesca ele-
vábase coma un canón apuntan-
do ao ceo case desde a mesma
praia, só separadas por unha rei-
xa de arame como a dos galiñei-
ros. Eran as catro da tarde e ha-
bía cativos a armar castelos na
area, xente a bañarse na escuma
amarela e a aturuxar co embate
de cada onda. A xente é así, con
tal de aturuxar... Se fose unha
central nuclear bañaríanse o
mesmo. Sempre habería alguén
disposto a mergullar no mesmo
tanque de refrixeración do reac-
tor de uranio, guindar unha mo-
eda no fondo e ila recuperar, por
exemplo, sen gafas nin tubo.

Días antes, desde o encoro,
chegara á praia un regueiro “negro
e nauseabundo” procedente dun
vertido de augas fecais. Segundo
os veciños, tales vertidos eran rei-
terados. O encargado de medio
ambiente no concello de Arteixo
atallou eses comentarios loubando
a calidade excelente das augas da
praia: no verán só unha ou dúas
das análises deran negativo, e no
mes de xullo estivera pechada ao
baño durante dez días por precau-
ción – “a saúde era o primeiro.”

Hoxe mesmo, as autoridades
admitían que nalgunhas oca-
sións “fallaran ao unísono! os
tres filtros de vertido: Sabón, o

Rañal e Bens, pero xa estaba
arranxado, non se ía repetir.”

Tomou un xeado na Barraca,
un bar cunha terraza escangalla-
da cuberta por unha parra de
uvas coma grans de arroz. Desde
alí ollou fronte a ela as instala-
cións medio ruinosas da factoría:
o prisma do corpo central, as
marcas do encofrado nos muros
de formigón, as trabes enferru-
xadas, o entullo amoreado. Un
garda xurado facía a ronda ao sol
da outra banda da reixa ao tempo
que escoitaba música. A praia
non era cativa. A marea estaba
baixa e a ela pareceulle inmensa. 

A cheminea olláraa centos
de veces desde a estrada pero
nunca a vira expulsar fume. Cal-
quera diría que era inocua, que
estaba alí por se acaso, por se
nalgún momento fose preciso
usala, por precaución ecoloxista.

Continuou polo polígono ata
a rotonda da estrada a Pastoriza,
pero alí decidiu prolongar a bro-
ma. Conduciu á beira do río po-
lucionado que formaba o encoro
para surtir a térmica. Entre as es-
padañas aletexaban gaivotas, pa-
tos e mesmo algunha garza: os
paxaros eran como os bañistas,
tanto lles tiña, despois emigraban
e xa non sabían se o mal o pilla-
ran na auga ou no aire, na ída ou
na volta, no norte ou no sur.

A estrada discorría entre al-
macéns, fábricas de leite e side-
rúrxicas. Non todas fedían ou fu-
megaban pero todas tiñan algo en
común, o valado que as circunda-
ba. Nalgún sitio anunciaban un
menú do día con café e sobreme-
sa, todo incluído, o pan e a bebi-
da. Todo. O tráfico era inexisten-
te e sobraba sitio para aparcar. Fi-
nalmente o camiño parecía mo-
rrer fronte a unha fábrica negra,
coma un monte de carbón, coma
se acabase de arder enteira uns
momentos antes, aínda fumegaba
e a través das regañas víanse as

últimas lapas. “A fragua de Vul-
cano”, debería chamarse. Pero xa
supuxo que sería algo rematado
en SA. Resultou ser Ferroatlánti-
ca, porque ao mar tírase moito. 

Xusto diante do valado a es-
trada viraba noventa graos á de-
reita e transformá-
base en pista as-
faltada, estreita e
costenta entre sil-
veiras sen amoras.
Pasou un lugar de
dúas ducias de ca-
sas, Rañobre. As
máis novas do
ano ’70, calculou,
polos cadriños de
cores que daquela
se empregaban
nas fachadas.

Tras pasar un
monte queimado
chegou a un val
feito, coas súas
berzas e as súas
leiras de millo
que a deixaron ás portas de
Suevos, a aldea que leva o no-
me do pobo que converteu a
Galiza en reino. Unha planta de
“xestión urbanística” ocupaba os
edificios que en tempos foran o
matadoiro máis grande do país.

Gaveando polos cantís había

outras factorías que non soubo
identíficar, só vía valados, naves,
fumarolas. E “Ártabra”, fermoso
nome, dun pobo aínda anterior aos
suevos. Ártabra emprazábase nun
fondal enriba do mar e anunciába-
se na estrada como planta de trata-

mento de augas re-
siduais, no mesmo
edificio como fá-
brica de elabora-
ción de subpro-
ductos cárnicos e
de fariña de peixe.
Non soubo se era
todo a un tempo,
se por separado ou
se sacaban o ali-
mento dos resi-
duos. A peste que
emitían as súas
balsas de graxa a
burbullar a ceo
aberto podería,
cun bo suroeste,
adurmecer a me-
dia cidade da Co-

ruña, se cadra “adurmecer” non é a
palabra: se cadra alí estaba a chave
do ánimo festeiro dos coruñeses. 

Se cadra por iso, para apro-
veitar o nordés, derredor da peste
había chalets e as dúas calas ao pe
de Ártabra estaban concorridas.

—Hoxe merda haina en cal-

quera lado,– díxolle unha muller
no porto, —mira ti senón a que
lle está a chegar estes días a Ria-
zor e o Orzán. Os políticos a ba-
rallar que se vén de Arteixo, que
se dos barcos... o caso é que a
xente do hotel Tryp séguese a
bañar entre o lixo e ninguén lle-
lo prohibe. Aquí a auga está
máis limpa ca aquela, pódese
beber. Se fosemos peixes, claro.

Falaba como Cleopatra no
seu leite de burra.

O porto exterior

Lembrou que alí preto debían es-
tar as obras do novo porto exte-
rior. Non viu sinais que indica-
sen tal emprazamento, pero si al-
gunha pintada que falaba do fu-
turo “ecocidio.” Días atrás con-
templara as maquetas do proxec-
to nun centro comercial da cida-
de, o dique de 3250 metros, os
recheos ateigados de naves e de-
pósitos, e veulle á cabeza o tele-
tipo de había unhas semanas:

“Onte foi recuperado á fin o
cadáver de Manuel Alvarellos, o
traballador que fora arrastrado po-
las augas hai nove días cando con-
ducía un camión nas obras do por-
to exterior en Punta Lagosteira. O
corpo fora buscado sen froito por
mergulladores profesionais e apa-
receu a aboiar a uns 500 metros de
distancia do lugar onde se produ-
cira o accidente. Desde aquel día
as obras están paralizadas, os téc-
nicos avalían as posibles causas do
derrubamento da balsa que que lle
custou a vida ao camioneiro de
Muxía e estudian reforzar as medi-
das de seguridade.”

En Suevos non había sinais
que conducisen ás obras porque
non era hora de sacar peito in si-
tu. O peito sacábano mellor as
maquetas nun centro comercial
fronte ás galerías da Mariña. Á
fin foi quen de orientarse e dar
co camiño, unha pista nova, de
terra, entre a toxeira que prece-
día os cantís. Na distancia apare-
ceu outro garda xurado que con-
trolaba o paso a carón do coche
da empresa. Eran omnipresen-
tes, coma os valados. 

De súpeto á dereita apareceu a
cousa, o becho. Detívose e saiu do
coche. Aquilo eran sete canteiras
xuntas, e desde alí só vía un anaco
das obras. En principio chamoulle
a atención o pitido recorrente de
camións e palas. Lembroulle al-
gún escenario do cinema, algo
irreal pola magnitude, recreado
con axuda informática nun labora-
torio de efectos especiais. O garda
estaba a cen metros e ollouna po-
los prismáticos. Desde o cume ata
o fondo as palas desfacían a mon-
taña e íana envorcando nos ca-
mións de rodas inmensas. Estes
trasladábana polas rampas e es-
planadas de terra ata a beira do
mar, como fixera o camión de
Manuel Alvarellos, e envorcábana
de novo no puto océano Atlántico.
Entón outra pala acababa de
achanzar para así ir pechando a
balsa e ampliando o recheo.

Había camións cisterna que re-
gaban a terra para evitar as poeiras
e outros que só tremaban de po-
tentes focos para iluminar o que
fose preciso. Ao fondo, na Punta
Lagosteira, unha ducia de persoas
case mesturadas cos camións, es-

Cala de Bens e refinaría.

Viaxe pola costa da Coruña
Batman, Superman e Spiderman
(térmica, porto exterior e refinería) protexen a cidade

XURXO BORRAZÁS

No centro de Arteixo colleu a estrada de Sabón,
por detrás das escolas. A ruta estivera sempre alí pero

nunca antes a tomara. Non era fotógrafa,
só xornalista. Tampouco era entendida no tema pero,

xa que o asunto ía de vertido industrial en Bens,
podía comezar pola central térmica,

por ilustrarse, por ver mundo. 

Planta de Ártabra en Suevos.

Se fose
unha central nuclear
bañaríanse
o mesmo. Sempre
habería alguén
disposto a mergullar
no mesmo tanque
de refrixeración
do reactor de uranio   
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cavava un castro  que axiña desa-
parecería a mans da furia achanza-
dora. Unha imaxe surrealista, eles
a colocar cada pedriña con mimo,
a limparlle o po cun cepillo de ser-
das especiais, que non a danase, e
ao seu carón as palas e os barrenos
a destruir a montaña enteira. 

Malia os esforzos das cister-
nas, a poeira formábase igualmen-
te e mesturábase co fume dun in-
cendio nas abas do monte de Vis-
ma, xa na cidade. O sol comezaba
a baixar cara as Si-
sargas e o seu res-
plandor era afoga-
do polo po, o fume
e a borraxeira que
entraba do mar
despois de tres dí-
as de calor. Che-
gaban varios ca-
mións por minuto
e todos eran des-
proporcionados,
as escavadoras e
achanzadoras pita-
ban e proclama-
ban o seu propio
perigo: piii! – piii!
– piii! – piii! Hipnotizada pola ac-
tividade lembrou as maquetas da
Mariña, isto era só o comezo.
Lembrou que nin Europa, nin Ma-
drid, nin o Espírito santo concede-
ran os fondos para nada do que alí
se facía. Alguén fixera unha ma-
queta e ao carallo, había que tirar
para adiante. “Esta é a primeira pá-
xina do futuro dos nosos fillos e

dos nosos netos,” dixera o alcalde
da Coruña nunha das asinaturas de
compromiso virtual. Agora o garda
falaba polo mancontro e anotaba
algo, probabelmente a matrícula
do coche dela. Decidiu fuxir e tor-
cer en dirección á Coruña.

A refinería

Máis adiante as nubes de gaivotas
estrondaban en torno a un monte
ao pe da estrada. Ao dar unha cur-

va bateu coa plan-
ta de “tratamento
dos residuos sóli-
dos urbanos de A
Coruña,” en Nos-
tián, a que susti-
tuíra o vertedoiro
que nove anos an-
tes se despenara
tamén no Atlánti-
co mandando a
merda ata Francia
e soterrando a Xa-
quín Serantes sen
funeral no Porti-
ño. Sempre hai al-
guén no lugar

equivocado e o do lixo é un pro-
blema global, sen fronteiras.
Agora aquel vertedoiro converté-
rase nun parque macabro e estou-
tro recibía visitas guiadas. Pero a
merda seguía alí, as gaivotas sa-
bíano. As gaivotas non fallan.

Fronte á planta outro desmon-
te a uns metros do mar ía mor-
dendo en escaleira un novo espa-

zo para a depuradora de augas en
construcción. A obra estaba para-
lizada porque no vertedoiro onde
se ía deitar a terra extraída apare-
ceran restos arqueolóxicos: sem-
pre ten que aparecer un castro rui-
noso que nos hipoteque o futuro,
parece un meigallo. 

A estrada non daba tregua. Se-
gundos despois chegou ao seu des-
tino inicial: a cala de Bens - coma
quen di, o burato do cu da refine-
ría. A area era máis branca do nor-
mal, como caliza, e estaba impecá-
bel, recén achanzada, case peneira-
da. Ao baixar do coche para facer
as fotos sentiu que se mareaba. O
cheiro era tan potente que nin se
detiña a enfocar e cada vez que res-
piraba dábanlle ganas de devolver.
O mar parecía unha mestura de ce-
mento e pousos de viño picado.

Nunha banda da cala o verti-
do cubría os cantullos do reguei-
ro seco. Fotografouno primeiro
cara o mar, logo en plano curto e
coas chemineas e tanques de
combustíbel ao fondo. A foto
contra o mar non valía porque,
sen incluír o cheiro, case parecía
idílica. De volta no coche acen-
deu un cigarro e mascou chicle,
todo a un tempo. A refinería ocu-
paba hectáreas e hectáreas e o
seu valado de arame era máis
contundente có resto, con espiñas
coma na guerra e nos cárceres.
Da banda de aló as casas de Mei-
cende aferrábanse ás espiñas co-
ma se mendigasen a súa entrada,

coma se todos os habitantes fo-
sen adictos á gasolina esnifada. A
xente é así. A todo se adapta.

Para chegar á Coruña coas fo-
tos había que bordear as instala-
cións, circundadas de árbores exó-
ticas e pistas de deportes, gardas
xurados e gaivotas: non faltaba de
nada. E iso que
non todo se vía. 

Baixo a cida-
de, por exemplo,
discorría o oleo-
ducto que a co-
nectaba co panta-
lán petroleiro, a
carón da praia de
Sta. Cristina. O
día anterior os ve-
ciños dos Castros
denunciaban un
potente cheiro a
xofre que proviña
do porto. O tem-
po estaba calmo
pero onte había
tres petroleiros
fondeados na ría.
Igualmente falá-
base na prensa
dunha extensa mancha de escuma
amarela na zona. Hoxe o Porto di
que non hai nada anormal, a man-
cha é inocua, non ten nada que
ver: son microorganismos ino-
cuos. Na escola dos que governan
hai un mantra que se repite todos
os días: Nunca nada negativo ten
que ver con nada negativo. Nada
se relaciona con nada. Nunca.

Trala refinería, á altura da al-
dea da Moura, apareceu a fábri-
ca de aluminios de INESPAL, a
fumegar polo tellado aberto co-
mo as pallozas a través do teito
de palla de centeo ou as casas
tradicionais entre as tellas es-
bombadas. Se cadra os obreiros

máis vellos contaban contos de
aparecidos na quenda de noite
derredor dos fornos de mil graos.

Nos cumes de Visma, senllas
chatarrerías vixiaban coma forta-
lezas o enxame de pequenos vales
ocupados por tubos, tanques, chi-
meneas e cables. Ao pe de cada

chatarrería, cousa
das casualidades e
do prezo dos te-
rreos, unha resi-
dencia de anciáns. 

No centro ha-
bía un certame de
habaneiras e un-
ha batalla de flo-
res. O concello
contratara a vinte
o l f a c t e a d o r e s
profesionais para
detectar a presen-
za de eventuais
cheiros atípicos e
determinar a súa
procedencia. Saí-
ran no xornal pa-
seando pola rúa
Real en plan
equipo A, co na-

riz alerta. Aos dous días concluí-
ron que non había nada anormal.

Ela acababa de viaxar polas
tripas do monstruo pero na Co-
ruña celebrábase o Salón do Co-
mic e por toda a cidade pendura-
ban os superheroes en cartón pe-
dra. Superman custodiaba a ave-
nida de entrada, Batman outeaba
sobre o Banco Pastor, Spider-
man gaveaba polo Obelisco, As-
terix e Obelix flanqueaban as
portas do concello, Tintín e
Lucky Luke no Kiosko Afonso...

Estabamos máis protexidos
ca nunca.♦

XURXO BORRAZÁS é escritor.

Vista do extremo do Polígono de Sabón. En primeiro plano, Ferroatlántica.

Vista da Planta Térmica na Praia de Sabón.

Parte das obras do Porto Exterior en Punta Langosteira.

As obras
do porto exterior
lembráronlle
algún escenario
do cinema,
algo irreal
pola magnitude

A refinería
ocupaba hectáreas e
hectáreas e
o seu valado
de arame era
máis contundente
có resto,
con espiñas
coma na guerra e
nos cárceres.
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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

Fenosa
CARLOS AYMERICH

Do infructuoso (polo de agora) intento de galeguizar Fe-
nosa a través da concertación entre un grupo de empresa-
rios e investidores galegos, hai certas conclusións intere-
santes que, do meu punto de vista, deben ser salientadas.

A primeira, saudar a iniciativa. O nacionalismo pre-
tende a auto-organización social e política de Galiza. A
concertación empresarial é un paso máis nese camiño, na
boa dirección. Cada un desde a súa propia formulación,
mais sumando esforzos a prol do país. Formulando unha
estratexia galega cara a un mapa enerxético que, no con-
xunto da península, se vai redeseñando. Se non foi desta
volta, irá da seguinte. Na enerxía, no mundo financeiro,
nos transportes ou na produción alimentaria.

En segundo lugar notar a reacción que o intento pro-
duciu en certa prensa española. O “Galeusca enerxético”,
bramaron alarmados certos medios cando a operación xa
se daba por feita, ligándoa coa opa formulada por Gas
Natural a Endesa. E claro, non puido ser. Algúns xa se
encargaron de que non fose. Como vai perder Madrid o
control da enerxía que se produce na Galiza? Como ían
permitir que a colaboración entre un potencial grupo
enerxético galego e o capital portugués puxese en causa
o statu quo enerxético español?

Mais, en terceiro lugar, se cadar o máis sorprendente foi
a reacción de certos medios e instancias galegas. Dos que
saudaron que fose Florentino Pérez o que comprase final-
mente o 22% de Fenosa en nome de non se sabe que “esta-

bilidade” e, sobre todo, dos que lles apuxeron aos empresa-
rios galegos a responsabilidade polo fracaso da operación.
Os mesmos que calaron cando a Xunta do PP colaboraba na
venda do noso sector lácteo a empresas foráneas, os mes-
mos que cantaban as excelencias do libre mercado cando os
estaleiros foron reconvertidos e privatizados... eses mesmos
bótanlle a Inditex, a San José, a Caixanova ou a Caixa Ga-
licia a culpa do fracaso da operación. Sen reparar nas con-
dicións en que unha operación xa fechada foi malbaratada,
en prexuízo de Galiza, por un especulador de apelido Botín
coa complicidade da entidade reguladora dun mercado de
valores de funcionamento, cando menos, mellorábel.

As culpas, coma sempre, dos galegos. Porque non sa-
bemos, non podemos ou non chegamos á altura dos de

fóra. Eses que, mesmo cando rouban, sempre teñen ra-
zón. Por que non debemos aspirar a operacións que só
poden facer outros? Por que non temos dereito a soñar
nun sistema enerxético máis favorábel aos nosos intere-
ses?: os intereses dun país que, con graves custos am-
bientais, segue a ser exportador de enerxía.

O BNG, pola súa parte, seguirá alentando proxectos
que vaian na liña de que os centros de decisións sobre os
nosos sectores produtivos básicos estean en Galiza. Se-
guirá saudando iniciativas como a que, polo de agora,
non puido ir adiante. E seguirá denunciando que non é re-
creando os peores preconceptos –minifundismo, inferio-
ridade, individualismo– sobre nós e sobre o país que Ga-
liza pode avanzar.♦

‘Como ían permitir que a colaboración entre un potencial grupo enerxético
galego e o capital portugués puxese en causa o statu quo enerxético español?”

O cura de Lodoso
LOIS DIÉGUEZ

Lorenzo Varela merece todas as homenaxes posíbeis. O silencio
no que se mantivo foi látego inmerecido mesmo de amigos. Ta-
mén nisto tiveron que ver aqueles que o coñeceron, os compañei-
ros que nese mar branco do non-ser o deixaron durante tantos
anos.  A súa morte produciu reaccións populares que romperon tal
destino. Agora que é doado facer panexíricos, loanzas espelladas,
acesas haxiografías e mesas concorridas dos que andan á caza das
imaxes, resulta necesario e obrigado lembrar a quen traballou pa-
ra que en 1981, os restos do poeta se trasladaran de Madrid  ao ce-
miterio de Fufín. Chamábase Xosé A. Moreiras Santiso. Era cura,
nacionalista; de ideoloxía, por tanto, ben distinta á de Lorenzo.
Moita da obra do escritor foi coñecida pola propaganda que el lle
fixo. Moreiras foi concelleiro nacionalista en Monterroso a finais
dos anos 70. Morreu fóra do seu país, novo aínda, e tamén nos
deixou un bo traballo na recollida de refráns galegos “do home e
da muller”. O nacionalismo débelle páxinas do seu libro, e a Igre-
xa galega tamén, a pesar de o perseguir pola súa valente actuación
social. É bo lembrar estes feitos e a quen os protagonizaron, pre-
cisamente agora, cando a obsesión por resaltar o ego esquece ou-
tra vez os verdadeiros construtores das historias.♦

Subliñado

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS



A día de hoxe hai catro veces
máis superficie de monte que

terreo cultivado, mentres moi-
tos agricultores teñen que dei-

xar as súas explotacións por
falta de base territorial abondo
como para poder mecanizar e
facer rendíbel a produción. En
total hai 1,76 millóns de hectá-
reas de aproveitamento fores-
tal, 0,45 millóns de prado e
0,47 millóns de superficie cul-
tivada.

Nas explotacións gandei-
ras, as máis importantes, tanto
de leite como de carne, os
agricultores quéixanse de que
non posúen terras suficientes

para cultivar a forraxe que co-
men as vacas. Isto provoca un-
ha importación de pensos que
eleva os custes de produción.
Os cultivos adicados a ese co-
metido supoñen na actualidade
0,33 millóns de hectáreas. A
horta, que conta cun gran po-
tencial debido ás caracterís-
ticas climáticas, só supón o
5% do total dos cultivos her-
báceos, con 0,018 millóns de
hectáreas cultivadas. O viñedo
tampouco dispón dunha super-

ficie demasiado extensa, con-
tando con tan só 0,033 millóns
de hectáreas cultivadas, malia
contar cunha gran tradición no
país.

Os sindicatos agrarios
amósanse satisfeitos co anun-
cio da Consellaría de Medio
Rural de promover a mobilida-
de das terras mortas. A conti-
nuación os seus secretarios ex-
plican os respectivos puntos
de vista e introducen elemen-
tos para a reflexión.♦
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Os sindicatos apoian o banco de terras
anunciado pola Consellaría

Lidia Senra,
secretaria xeral do
Sindicato Labrego
Galego
‘Debe regularse o
acceso ás terras
para evitar a
concentración’

Segundo a secretaria xeral do
SLG, Lidia Senra, “aínda é cedo
para valorar o anuncio feito pola
Consellaría porque está todo sen
concretar. Valoramos positiva-
mente a intención de contar cos
sindicatos para a elaboración de
esta medida e tamén que exista
unha intención de poñer a disposi-
ción dos agricultores máis terra”. 

Igual que o resto dos sindi-
catos, para o SLG, a creación
dun banco de terras, “teña o no-
me que teña”, é unha reivindica-
ción histórica. “Levamos moitos
anos pedindo a protección das
terras agrarias, porque agora es-
tán seriamente ameazadas polos
planos de urbanismo, que que-
ren facer que todo sexa edificá-
bel. Tamén por aqueles que que-
ren que toda Galicia sexa terra
forestal”, explica Lidia Senra.

“A Consellaría debería ela-
borar uns criterios de acceso á
terra, tal e como ocorre en Fran-
cia. Non sería lóxico que as faci-
lidades para arrendar fosen para
todos por igual, porque iso aca-
baría favorecendo a aquelas ex-
plotacións máis grandes e con
máis medios para medrar e aca-
baría coas pequenas. Se non se
artellan medidas deste tipo pro-

duciríase un proceso de absor-
ción e concentración que non
desexamos xa que defendemos
que todos os agricultores poidan
vivir no seu medio, contribuíndo
deste xeito a desenvolver medio
rural”, asegura Lidia Senra.

De todos os xeitos, Lidia
Senra matiza a importancia final
que poida ter a creación dun
banco de terras. “Non podemos
pensar que a falta de terra é o
único factor de abandono das
explitacións e nin sequera é o
máis importante. Existen moitos
outros sobre os que hai que inci-
dir porque dende 1990 pasamos
de 100.000 explotacións a
14.500. A Consellaría ten que
poñerlle freo a outros problemas
porque do que se trata ao final
no só é de acadar unha mellora
económica para os agricultores,
senón que tamén de posúamos
unha soberanía alimentaria”.♦

Tomás Díaz,
secretario de
organización de
Xóvenes Agricultores
‘É a única forma de
conseguir que a
xente arrende’
“Estamos de acordo con esta
medida porque levamos falando
disto moitos anos. Temos claro
que un dos principais problemas
do campo é a falta de terras. A
creación dun banco pode ser un-
ha medida moi útil que hai que
poñer en marcha con urxencia.
Cada vez hai menos explota-

cións pero non aumentou a su-
perficie das mesmas. Non se
pode meter maquinaria e isto fai
que sexamos menos produti-
vos”, asegura o secretario Xeral
de XX AA, Tomás Díaz.

Non obstante, para Xóvenes
Agricultores non é axeitado o
nome de banco de terras, que
tampouco está confirmado pola
actual administración como no-
me final e que si foi usado polo
Conselleiro de Política Agroali-
mentaria e Desenvolvemento
Rural, Xoán Manuel Diz Gue-
des, en xuño do 2003. “Á xente
do campo non lles gustan os ban-
cos. Escoitar ese nome prodúce-
lles medo porque pensan que lles
van cobrar algo ou quedárselles
con algo”, asegura Tomás Díaz.

“Apoiaremos calquera me-
dida que posibilite máis terra
para os agricultores, pero cunha
salvedade: non pasamos pola
expropiación. Está claro que a
administración debe presionar
para que deixe de haber terras
mortas, pero nunca quitar as te-
rras. Nese sentido considera-
mos positivas as medidas anun-
ciadas pola Consellaría de exer-
cer presión fiscal a quen non
arrende e de beneficiar aos que
alugan. O malo de todas estas
medidas é que esixen demasia-
dos trámites e incluso negociar
con Madrid, polo que pode ser
que non se poñan en práctica”,
explica Tomás Díaz.

En opinión de Xóvenes
Agricultores hai varios pasos a
seguir. “O primeiro que habería
que facer por parte da Xunta se-
ría unha catalogación das explo-
tacións que hai e dos tipos de te-
rras que existen ao seu arredor.
Despois hai que facer leis flexí-
beis para poder cambiar a utili-

dade do terreo en caso de que o
agricultor queira. Esa flexibili-
dade ten que afectar tamén aos
períodos de arrendamento. Tal e
como están agora as cousas nin-
guén está disposto a alugar por
21 anos, establecendo unha lei a
cinco anos as cousas cambiarí-
an. Sobre todo se o que arrenda
ten o garante da Xunta de que
vai cobrar e de que o seu terreo
vaille ser devolto. O que está
claro é que a mediación da ad-
ministación é unha boa idea
porque aquí un veciño non lle
arrenda a outro porque pensa
que vai medrar á súa costa e por
iso pídelle prezos altísimos. Es-
ta medida abaratará as opera-
cións”, conclúe Tomás Díaz.♦

Roberto García,
secretario xeral de
Unións Agrarias
‘A administración
debe penar
a quen non arrende
porque xera custos
para todos’
“O banco de terras é a nosa rei-
vindicación dende hai 12 anos.
Un dos maiores problemas deste
país é que cando a xente abando-
naba a actividade agraria adica-
ban a súa terra a actividades fo-
restais. Deste xeito máis de 2/3
de Galicia é monte. Esta situa-
ción deu lugar a que as alimañas
proliferen comendo o gando, cun
custe que só soportamos os agri-
cultores. Tamén se levou o lume

a sitios onde antes era impensá-
bel, chegando incluso á porta de
moitas casas. Estamos totalmen-
te de acordo coa Consellaría. A
situación así é insostíbel”, asegu-
ra o secretario xeral de Unións
Agrarias, Roberto García.

“O banco de terras será útil
por tres razóns. A primeira é
económica, xa que axudará a di-
mensionar as explotacións afo-
rrando custes e permitindo que a
xente poida vivir da terra. Até
agora non se podían facer pro-
xectos empresariais porque a
xente non arrendaba ou se arren-
daba era por un ano por medo a
que o arrendatario quedase coa
terra. A segunda é medioam-
biental, porque se evitarán moi-
tos incendios e se preservará o
equilibrio forestal, impedindo
que proliferen as especies de rá-
pido crecemento. En terceiro lu-
gar habería un beneficio social
grande, permitindo que o medio
rural deixe de desertizarse e
dando unha oportunidade a
aqueles que queiran emprender
un proxecto vital no campo”,
explica Roberto García.

Segundo Roberto García os
incentivos para poder arrendar
deben existir: “Está claro que
hai que garantir a propiedade
privada, pero a administración
ten que penar a aqueles que per-
miten que as súas leiras se en-
chan de toxos porque poden le-
var o lume e os animais alí e iso
é un custe que ten que asumir to-
do o mundo pola súa responsa-
bilidade. O que está claro é que
o que se fixo até agora non deu
resultado. A concentración non é
suficiente e algúns terían que
explicar porque en moitas oca-
sións fíxose en zonas costeiras e
con intereses urbanísticos”.♦

RUBÉN VALVERDE
“A situación non podía seguir así”. Esta é a reacción dos sin-
dicatos ao anuncio da Xunta de promover unha lei de mobi-
lidade agraria que posibilite o acceso a un maior número de
terras por parte dos agricultores. En total calcúlase que nos
últimos vintecinco anos máis de un millón de hectáreas pa-
saron a converterse en terra forestal. O banco de terras in-
tentará que os agricultores que desexen aumentar as súas ex-
plotacións poidan arrendar e que aqueles que alugan teñan o
garante da administración de que van cobrar o estipulado e
de que cando remate o contrato as terras lle serán devoltas.

Lidia Senra (Sindicato Labrego Galego), Tomás Díaz (Xóvenes Agricultores) e Roberto García (Unións Agrarias).



O próximo 15 de outubro Baiona
súmase á celebración de actos pa-
ra a recuperación de memoria his-
tórica, coa homenaxe que a Comi-
sión Promonumento da Volta dos
Nove lle quere render aos nove
homes asasinados hai case sesenta
anos neste lugar. O acto, que co-
mezará as 12:30 da mañá coa lec-
tura dos discursos, terá como pun-
to central a inauguración do mo-
numento conmemorativo. A obra,
realizada desinteresadamente po-
lo escultor Fernando Casás, é un-
ha sorte de xardín de loureiros que
encerran un tronco de bronce.

A historia da Volta dos nove de
Baredo, presente aínda na memo-
ria dos veciños do lugar, remónta-
se aos primeiros de outubro do 36,
cando os irmáns fuxidos Luís e
Xosé López Luís, agachados na
casa dun veciño, son descubertos
pola garda civil á que se enfrontan
causándolle a morte a un deles.
Como represalia, os falanxistas pa-
sean a nove preventivos  do Fron-
tón de Vigo: Manuel Aballe Do-
mínguez, Felicísimo Pérez Pérez,
Xeneroso Valverde Iglesias, Elías
Gonda López, Francisco Manuel
Lixó Pérez, Modesto Fernández
Rodríguez, Félix Leyenda Rodrí-

guez, Xosé Rodríguez Gonzalez e
Manuel Barbosa Durán. Foron asa-
sinados o 15 de outubro de 1936
no lugar que despois se coñecería
como a Volta dos Nove de Baredo.
Durante máis de cincuenta anos,
aparecían marcadas no chan nove
cruces na súa memoria.

Para un dos membros da Comi-
sión, Xosé Lois Vilar, a homenaxe
é “un acto de xustiza e de hixiene”.
“Levamos trinta anos de democra-
cia e tivemos que ser nós os que rei-
vindicásemos a memoria dos que
morreron e a dos seus fillos”. 

O autor escollido para darlle for-
ma ao monumento foi Fernando Ca-
sás, escultor nacido en Gondomar
cunha destacada traxectoria profe-
sional. En palabras do o autor é “un-
ha satisfacción” ser o escollido para
levar a cabo a realización da escultu-
ra conmemorativa, porque “esta é
unha historia da nosa terra e das in-
xustizas que nela se cometeron”. A
obra, polo que non recibirá compen-
sación económica, está a ser fundida
en Madrid e constará dunha parte en
bronce e de corenta e cinco loureiros.
Esta non é a primeira vez que Fer-
nando Casás combina nunha crea-
ción a natureza viva e a inerte. “Es-
collín esta árbore pola súa resistencia

na beira do mar e porque está vincu-
lada á idea metafórica dos heroes”.

Casás, que lle dedica 45 lourei-
ros, escollendo un múltiplo de no-
ve, coñecía xa a historia da Volta de
Baredo. “Cando marchei ao Brasil
de pequeno, na casa comentaban
que nun lugar da estrada aparecían
de xeito misterioso nove cruces no
chan. Ao meu regreso, no ano
1975, estiven pescudando entre a

xente pero ninguén me soubo dicir
onde era o lugar. Foi ao redor dos
anos 80 cando tiven coñecemento
de onde foran os asasinatos. Por iso
para min é tan importante, porque é
como se eu a estivera buscando e
ela me vén procurar a min”.

Para colaborar no financia-
mento do monumento, abriuse
unha conta bancaria en Caixano-
va: 2080 0528 66 0000005960.♦
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XESÚS VEIGA

As circunstancias
vividas coa entrada da
construtora ACS

como accionista maioritario
en Unión Fenosa simbolizan
acaidamente as doses de con-
tinuísmo e os factores de
cambio que se debuxan no
actual panorama económico
e político de Galiza.

Sen caer no reducionismo
analítico que converte os
gobernos en simples apéndices
dos grandes grupos
empresariais ou que sobrevalo-
ra as capacidades de manobra
do poder político nos procesos
de fusión ou absorción
protagonizados polos devandi-
tos grupos, cabe constatar, nes-
te episodio, algunhas
evidencias que nos remiten a
vellos postulados enunciados
polo nacionalismo galego nas
últimas décadas: fonda
disociación entre a capacidade
de produción enerxética da
economía galega e a natureza
dos centros de decisión dos
grupos empresariais hexemóni-
cos; carencia dunha estratexia
unificada do sector financeiro
galego; pouca relevancia das
institucións galegas no concer-
to político estatal...

Mais tamén é necesario
tomar nota das novidades
rexistradas neste caso. Que
exista unha oferta de compra
promovida por tres entidades
autóctonas revela unha vonta-
de de intervención neste tipo
de procesos descoñecida até o
momento. Que o propietario
do principal grupo mediático
galego apele ás prácticas colo-
niais para cuestionar a opera-
ción de Florentino Pérez
resulta sintomático do estado
de opinión vixente en
determinados círculos
tradicionalmente pouco desin-
hibidos. Que o goberno da
Xunta –e nomeadamente o
seu compoñente nacionalista–
manifeste explicitamente a
súa aposta pola iniciativa de
Amancio Ortega, Xacinto Rey
e Caixanova, significa un
punto de inflexión na lóxica
política anterior. O clamoroso
silencio dos dirixentes do PP
describe perfectamente a
dupla moral exhibida durante
estes anos: invocar o libre
mercado como coartada para
non atrancar os planos dos
que posúen as principais
cartas no xogo e practicar o
intervencionismo puro e duro
para fidelizar politicamente as
pequenas e medianas
empresas que demandaban
axudas públicas. 

O escenario político mu-
dou após o 19 de xuño. Están
presentes as mesmas organi-
zacións pero teñen papeis di-
ferentes. Está por ver se a
presenza dun novo goberno
en San Caetano provoca un
efecto inducido significativo
na dinámica económica do
país. Se o acontecido con
Unión Fenosa foi unha anéc-
dota froito dunha conxuntura
singular ou se estamos ante o
primeiro síntoma revelador
dun cambio de tendencia.♦

Con varios meses de atraso –os
de rigor cando tropeza un coa
burocracia administrativa–,
Amigos da República de Ouren-
se e moitos centos de cidadáns
de toda orixe e idade, viron feito
realidade o proxecto mediante o
cal pretendiamos facer xustiza
coa memoria das persoas ás que
debemos o que temos e o que so-
mos, pero sobre todas as cousas,
as persoas que nos sinalaron o
camiño do que queremos ser. 

O 25 de setembro foi inaugura-
do no cemiterio de San Francisco,
un inusual e brillante conxunto es-
cultórico en lembranza das 175 per-
soas que permanecen soterradas de
xeito anónimo nunha foxa común
do cemiterio ourensán. Como dixo
o vicepresidente de Amigos da Re-
pública durante o acto inaugural,
Xosé Lois Carrión, falamos de fei-
tos que nunca deberían ter aconte-
cido “nin eiquí nin en ningún outro
sitio: asasinadas noutros lugares, ao
longo e ancho do Estado español;
soterrados en foxas comúns sen

que deles saiban nada aínda hoxe
os seus descendentes; asasinadas
polos nazis nos campos de concen-
tración, ou fusilados por estes can-
do axudaban á Resistencia a com-
bater os invasores. Non podemos
esquecer os que se tiveron que tirar
ao monte, os que ingresaron en cár-
ceres, os que perderon traballo e
posesións por non seren afectos ao
novo réxime imposto. Os fillos rou-
bados aos seus país. Aquelas perso-

as que se enterraron en vida. Tam-
pouco os que tiveron máis sorte e
acadaron unha nova vida no exilio.
A característica que fai irmáns a to-
das estas persoas é a súa lealdade á
República”.

O monumento lembra a todos
eles, pero particularmente aos que
descansan agora baixo o mármore,
fusilados no Cumial e no Monte
Aragón, logo de infames consellos
de guerra. É unha iniciativa finan-

ciada mediante subscrición popular
que non fai máis que afondar na evi-
dencia do esquecemento oficial. No
acto recordouse que o novo goberno
galego fixo hai pouco unha declara-
ción institucional na que que se dicía
que “o mandato de cambio e rexe-
neración democrática expresado po-
lo pobo galego non pode asentarse
sobre o silencio e o esquecemento
de milleiros de cidadáns galegos que
foron vítimas da represión por de-
fenderen os valores democráticos do
autogoberno e o progreso de Gali-
cia”. A Xunta comprometeuse así
coa recuperación da memoria histó-
rica democrática, representada sin-
gularmente na recuperación, rehabi-
litación e recoñecemento das víti-
mas da represión provocada polo le-
vantamento militar de 1936.

O monumento de Ourense
consiste en oito compases punte-
ados con dados de 9x9x9 cm3 e
unha serie de pezas de mármore
branco nunha secuencia harmó-
nica cuxa interpretación será a
evocación do recordo. “A arqui-
tectura branca emerxe como luz
do recordo escuro”. A música é
do cuarto movemento da 5ª Sin-
fonía de Gustav Malher. 

O acto rematou cunha lembra-
za a todas as persoas que perderon
a vida na defensa da democracia,
incluídas as cinco derradeiras víti-
mas do franquismo, fusiladas ‘al
alba’ o 27 de setembro do 1975.♦

Monumento aos perseguidos
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Lembrar os asasinados, os exiliados, os represaliados. Eses son os homenaxea-
dos polo monumento que se acaba de inaugurar no cemiterio de San Francisco.

Ourense

MEMORIA DO 36

En Baiona inaugurarase unha escultura de Fernando Casás

Homenaxe aos nove mortos de Baredo
A.N.T.

O vindeiro sábado 15 de outubro inaugurarase en Baiona o mo-
numento en memoria dos nove mortos da Volta de Baredo, nun
acto organizado pola Comisión Promonumento da Volta dos No-
ve e promovido polo Instituto de Estudos Miñoranos. Na home-
naxe, que coincide co cincuenta e nove aniversario dos asasina-
tos de nove homes da comarca a mans dos defensores do alza-
mento, está previsto que participe algún representante da Conse-
llaría de Cultura así como o autor do monumento Fernando Casás.

Lembranza en Vigo dos derradeiros fusilados
Un ramo de flores coas cores da República adorna a lápida de
Humberto Baena. Os seus amigos e compañeiros reúnense cada ano,
o vintesete de setembro, dende hai xa trinta, no cemiterio de Pereiró,
onde este loitador antifranquista está enterrado. A Comisión Viguesa
pola Memoria Histórica do 36 está a organizar actos para “dignificar
a vida das vítimas de Franco”, segundo o seu voceiro, Lois Pérez
Leira. Entre estes actos destaca o proxecto de colocar un monolito, no
Instituto Santa Irene de Vigo, a xeito de lembranza de tres dos seus
alumnos, Moncho Reboiras, Humberto Baena e Xosé Lois
Sánchez-Bravo Solla, destacados na loita contra a represión do réxime.♦

PACO VILABARROS



H. VIXANDE
O presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística,
Carlos Callón, considera
que para que a gratuidade
dos libros de texto incida na
galeguización do ensino se-
ría necesaria unha maior im-
plicación da Administración
para facer que se cumpra a lei.

Pensa que a gratuidade dos li-
bros de textos será boa para
galeguizar a escola?

A Mesa non entra a valorar o
modelo de gratuidade dos libros
de texto, aínda que desexe que sa-
tisfaga a todos os axentes que in-
terveñen no proceso, editores e li-
breiros incluídos. Agora ben, a
improvisación coa que comezou
a súa aplicación non garante que
estean escritos en galego os libros
que por lei deben estalo. É máis, a
lexislatura pode concluír sen que
chegue a darse esta situación.

A que se refire?
O anuncio da gratuidade che-

gou tarde, cando moitos pais xa
adquiriran os libros de texto dos
seus fillos. Ante esta situación, es-
tá en marcha un dispositivo espe-
cial para devolverlles os cartos
aos pais. Isto require procedemen-
tos complicados, porque algúns
pais e nais mercaron os libros con
desconto. O que acontece é que
moitas das listaxes dos libros que
subministran os colexios incum-
pren tanto o decreto 247/95 como
o Plano de Normalización Lin-
güística. Noutras palabras, moitos
libros están en castelán cando de-
berían estar en galego.

Imaxino que a Consellaría
de Educación contempla esta
situación.

O que lle pedimos á Conse-
llaría é que, cando os libros in-
cumpran a lei, que se substitúan
por outros que si a cumpren, aín-
da que os pais xa os adquiriran.
Falamos dun decreto de 1995
que leva dez anos sen cumprirse,
e do Plano de Normalización,
que está na mesma situación.

E por que fala de que o in-
cumprimento podería darse ao
longo de toda a lexislatura?

Os libros pasarán a ser propie-
dade dos colexios, que llos cede-
rán aos alumnos en réxime de
préstamo. A prensa sinalou que
terán unha vixencia de catro anos,
é dicir, que non se renovarán máis
que parcialmente nese tempo.
Nós non temos constancia de que
vaia ser así, mais se é así e a Con-
sellaría non cambia os libros que
incumpren a lei, estarán nos cen-
tros durante catro anos.

Tan grande é o incumpri-
mento?

Aproximadamente no 90%
dos centros danse casos de mate-
rias que teñen libros en castelán
cando deberían estar en galego.
Obviamente, neses casos as cla-
ses impártense en castelán.

Quere dicir isto que cando
os libros están en galego, as
clases son en galego?

O idioma no que están os li-
bros é a punta do iceberg. Hai
moitos casos nos que os textos
están en galego pero as clases
son en castelán, en detrimento da

calidade do ensino, que debe ser
máis coherente. Os incumpri-
mentos son tan xeneralizados
que está en marcha un proceso
penal interposto pola Mesa con-
tra a Inspección de ensino por
permitir esta situación.

Hai sectores máis afectados
que outros?

Afecta a todos os niveis, o que
acontece é que a lei establece que
se use a lingua nai predominante
entre o alumnado na Educación
Infantil e no primeiro ciclo da Pri-
maria. Non hai estudos que ava-
len a decisión de cal é a lingua
predominante e en moitas oca-
sións existe un prexuízo en favor
do castelán. En todo caso, aínda
admitindo que a lingua predomi-
nante sexa o castelán, a lei reser-
va para a outra lingua unhas horas
mínimas que tampouco se cum-
pren. Mesmo cando a lingua
maioritaria é o galego, a lingua
que se utiliza é o castelán. Iso su-
cede a pesar de que temos unha
lexislación de mínimos que lle dá
ao galego só un terzo das mate-
rias e non debemos esquecer que
o cumprimento da lei é un requi-
sito democrático básico.

Por que é importante que se
use o galego e que os libros este-
an en galego nos primeiros anos?

É certo que os libros nesas
idades non teñen moito texto, pe-
ro neses casos cada palabra é

moi relevante. Por outra banda, é
o momento no que se fixan os
coñecementos básicos.

O que terá que acabar é a
práctica de que haxa libros de
texto en castelán, xa que a
Xunta non pode adquirir li-
bros que incumpran a lei.

Se iso sucedese, se se permitise
que continuase a situación actual,
pero financiando a Administración
esa ilegalidade, sería o colmo.

Poñámonos optimistas, acep-
temos que a Consellaría vai aten-
der o seu requirimento para que
se substitúan os libros que están
en castelán cando deban estar en
galego. Incide isto decisivamente
na galeguización do ensino?

É importante, mais a docen-
cia tamén o é. É imprescindíbel
que actúe a Inspección para facer
cumprir a lei e que se dean as cla-
ses en galego, pero tamén é nece-
sario que a Administración inter-
veña para conseguir que haxa
textos en galego naquelas áreas
nas que non os hai. Non existe un
dicionario que mereza ese nome
de galego e inglés, ou de francés,
ou de latín. Cando o mercado non
proporciona estes instrumentos, a
Administración está obrigada a
facelo. Todo isto pedímosllo á
nova directora xeral de Normali-
zación e pensamos trasladarlle
estas opinións tamén á consellei-
ra de Educación.♦
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Carlos Callón
‘Os libros de texto non só teñen que ser gratuítos, tamén deben estar en galego’
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GEMMA MALVIDO OTERO
As excursións de paso de Ecua-
dor marcan a metade da carrei-
ra. Son poucas as promocións
que deixan escapar a posibili-
dade de continuar con esta tra-
dición de incerta procedencia.

“Hai que facer de todo, dende
camisetas até lotería de Nadal,
festivais, rifas, festas en disco-
tecas, campionatos de cartas, to-
do o que se che ocorra para con-
seguir diñeiro”, di Mónica Pé-
rez, unha das organizadoras do
paso de Ecuador da Facultade
de Xornalismo en Compostela. 

“Cada ano é máis complica-
do conseguir fondos, porque
ben é certo que te podes servir
da experiencia dos que xa pasa-
ron pola organización da viaxe
outros anos e sempre podes
aprender algo das promocións
anteriores, pero cada vez custa
máis ser orixinal, chamar a
atención do público”, quéixase
Mónica. “Como fas para que a
xente compre a túa camiseta e
non a de calquera outra faculta-
de? Hai que buscar os mellores
prezos, os mellores materiais e
pensar moito no deseño, cóm-
pre que sexa divertido, que as
camisetas poidan venderse an-
tes que as das outras facultades
e, no caso de que isto non sexa
posíbel, cómpre desenvolver un
plan alternativo e orixinal, por
exemplo, facer camisetas sen
mangas para as rapazas, ou ben
as camisetas de toda a vida pero
coas mangas de cores. Ao final
acabas vendendo de todo, non
só camisetas, tamén bolígrafos,
chisqueiros, incluso hai faculta-
des que venden tangas”. 

Pero o que é innegábel é
que, como afirma Mónica, “a
maioría da xente cómprache
calquera cousa que lle vendas
por compromiso, porque se sen-
ten obrigados. As vítimas son
sempre as mesmas, as nais, os
avós, os compañeiros de piso e,
por solidariedade, os dos cursos
inferiores”.

Para conseguir pagar o mí-
nimo nas excursións de paso de
Ecuador, precísanse, cando me-
nos, dous elementos básicos: un
é a sorte e o outro unha familia
formada por moitos membros,
este último, un elemento de
meirande rendibilidade.

No caso de que a sorte
acompañe, cómpre estar seguro
de que todo se fai correctamen-
te, aínda que sempre se pode
gardar un lugar para a picardía.
Hai organizacións que se arris-
can a non depositar os décimos
en ningunha entidade bancaria,
o que crea un estado de nervio-
sismo horríbel nos estudantes
até o día do sorteo, cando se po-
den ver cun décimo millonario
entre as mans e un enorme pro-
blema xa que, a xente que mer-
cou participacións quere a súa
parte. Hainos tamén algo máis
conservadores, aínda que non
menos pillabáns, son os que de-
positan a Lotería en entidades

de pequenas aldeas, onde, a non
ser que o premio sexa moi gran-
de, non compensa facer unha
viaxe para cobralo.

Organización

“Facer unha viaxe de paso de
Ecuador supón dispor de, cando
menos, cincocentos euros. Para
ter que poñer o menos posíbel
do noso peto precísase unha or-
ganización sólida e, por supos-
to, boas ideas”, di Mónica Pé-
rez. “O mellor é constituírse en
comisións, unha encargada das
camisetas, outra dos festivais,
outra da contabilidade... Cada
comisión debería estar integra-
da por non máis de sete persoas
e, cada unha delas traballaría
exclusivamente para a súa co-
misión, dese xeito é moito máis
sinxelo que as cousas marchen
ben, porque as tarefas da orga-
nización recaen sobre todas as
persoas interesadas na viaxe. O
peor é que se precisa moita se-
riedade e moita responsabilida-
de e, con todos os traballos que
tivemos que facer este ano, cos
exames e coas prácticas, o tem-

po non abonda, aínda así, hai
que sacalo de onde sexa para
dedicarllo á viaxe. Ao fin e ao
cabo, este traba-
llo é un investi-
mento máis.”

Segundo a
súa experiencia,
Mónica di que
cómpre redactar
uns estatutos ao
principio da acti-
vidade da organi-
zación, “libérate
de moitos pro-
blemas á hora de
repartir o diñeiro
e, se alguén deci-
de non ir á excur-
sión no último
momento, non
depende dunha
decisión persoal
entregarlle ou
non o fondo que,
en teoría, lle pertence, vaise aos
estatutos e procédese segundo o
estipulado”.

Negocio

Afirma Mónica Pérez que “or-

ganizar a viaxe de paso de
Ecuador é moi sinxelo, as axen-
cias fano todo con tal de que

lles deas un or-
zamento, un des-
tino e unha co-
misión, o proble-
ma reside, coma
sempre, en con-
seguir o máximo
diñeiro posíbel”.

Para Israel
Formoso, encar-
gado das viaxes
de grupos na em-
presa Halcón
Viaxes, os pasos
de Ecuador son
un xeito de vida.
“Os estudantes
buscan facer un-
ha viaxe ines-
quecíbel. Bus-
can, sobre todo,
diversión pero

tamén algo de cultura e o noso
traballo é procurarllo”.

“Hai dous destinos que se
repiten todos os anos e en to-
das as carreiras, até o punto de
ser case os únicos, o Caribe e
Tunicia. Hai circuítos, excur-
sións e moitas posibilidades de
combinar as viaxes, todo de-
pende de canto diñeiro se quei-
ra investir. Hai facultades que
moven a moita xente, e isto
abarata os custos. Hai estudan-
tes que fan o paso de Ecuador
con outras carreiras e promo-
cións que se xuntan. A pesar de
ser unha viaxe de grupo, está
determinada polas individuali-
dades. A facultade de Direc-
ción e Administración de Em-
presas de Vigo, por exemplo,
ten bastante tradición de facer
esta excursión e, adoita ir moi-
ta xente, aproximadamente un
cento de estudantes”, di Israel
Formoso.

“Cuba e Tunicia son os lu-
gares estrela dos pasos de

Ecuador por razóns de clima-
toloxía. Os estudantes viaxan
en temporada baixa, a finais de
setembro ou a principios de
outubro. Buscan aproveitar o
seu tempo fóra da casa, así que
é imprescindíbel que no lugar
ao que vaian non chova e os
días sexan longos. Isto consé-
guese, case sen marxe de erro,
no hemisferio Sur do planeta”,
afirma Israel.

O outro grande atractivo
destes destinos, sobre todo de
Cuba e de Punta Cana é que os
centros turísticos ofertan as tari-
fas do todo incluído, unha gran
garantía para os viaxeiros, xa
que lles ofrece a posibilidade de
comer e de beber a calquera ho-
ra, mentres permanezan dentro
do recinto turístico.

Alternativas

En todas as clases e en todas as
promocións xorden discrepan-
cias entre os organizadores do
paso de Ecuador, tanto é así
que, en ocasións, non se dan
posto de acordo e créanse varias
viaxes alternativas dentro dunha
mesma clase. 

Así, facultades como a de
Enxeñaría de Telecomunica-
cións de Vigo organízanse,
dende o principio, dun xeito al-
ternativo. Ofrecen dous desti-
nos, un de setecentos euros, o
de Cuba e o outro, algo máis
modesto, o de Tenerife. “Este é
un bo método para que ninguén
quede na casa e para que todos
poidan gozar dunha viaxe de
paso de Ecuador, sen necesida-
de de gastar demasiado diñei-
ro”, di Israel.

Estes últimos anos hai unha
nova tendencia dentro das de-
vanditas viaxes. Hai quen de-
cide facer un cruceiro polo
Mediterráneo, visitando as
Illas gregas, a costa turca, Ma-
rrocos, etcétera. “Era unha das
opcións que se barallaban na
clase, pero o malo desas viaxes
é que, como máximo levas
pensión completa e iso obríga-
te a ter que levar bastante di-
ñeiro cambiado para poder co-
mer, beber e comprar algunhas
cousas. En principio, a opción
parece máis barata que a do
Caribe pero, en realidade, aca-
ban saíndo, máis ou menos
igual”, relata Mónica Pérez.

Os pasos de Ecuador son, en
definitiva, unha excursión que
se fai na metade da carreira, aín-
da que moi poucas son as oca-
sións nas que a viaxe concentra
a todos os membros da clase. E,
cando é deste xeito, non adoita
conseguirse o obxectivo da con-
vivencia máis alá dos grupos de
amigos xa formados. Pero o cer-
to é que, ben sexa polo afán de
viaxar, ben sexa polo gusto de
coñecer aos compañeiros da
clase, ou por faltar a primeira
semana do seguinte curso, os
pasos de Ecuador son, en cal-
quera dos casos, viaxes ines-
quecíbeis.♦
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Cuba e Tunicia destinos preferidos das excursións

Trucos e segredos das viaxes de Paso de Ecuador

Os estudantes buscan facer unha viaxe inesquecíbel, na que prima a diversión sobre a cultura.                          PACO VILABARROS

Israel Formoso, encargado das viaxes de grupos na empresa Halcón Viaxes. 
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Algúns cursos
propoñen
dúas viaxes:
unha máis cara
a Cuba e
outra máis barata
a Tenerife.
Así ninguén
queda fóra.



PERFECTO CONDE
Nun tempo no que convén fa-
cer memoria para non esque-
cer os que loitaron pola liber-
dade e a democracia, Xesús
Redondo Abuín é un grande
exemplo. Analfabeto até os 18
anos, obreiro por necesidade e
comunista por convicción, a
súa historia merece ser sabida.

Naceu no lugar da Devesa, pa-
rroquia de Asados, concello de
Rianxo, o 12 de marzo do 1939.
Como diría Xosé Neira Vilas, foi
un Balbino que non tivo tempo
de aprender a ler nin a escribir
até que se foi polo mundo, cum-
pridos xa os 18 anos. Xesús
Redondo Abuín marchou sen
rumbo da súa aldea natal, fuxin-
do da fame e da miseria que afo-
gaba a vida da xente en 1957.

Partiu cara a Viana do Bolo,
onde se estaba construíndo o enco-
ro de Prada, pero cando chegou alí
xa non collían operarios. Tirou lo-
go para Avilés, en Asturias, onde se
estaban facendo as campás da fá-
brica de Ensidesa, pero só lle deron
traballo nunha empresa auxiliar
que pagaba moi mal e, en canto co-
brou a primeira paga, largou para
Villabona e entrou de guaje nunha
mina. “Aquilo era unha aldea
–lembra agora. Tan pronto puiden
arrinquei para Xixón, e empecei a
traballar na mina da Camocha. Alí
detivéronme repartindo propagan-
da clandestina entre os obreiros
que transportaba un camión. Entre
nós ía un da policía secreta e eu
deille un panfleto sen saber o que
era. Leváronme á comisaría xixo-
nesa, na que había un comisario
moi sinistro chamado Recaredo,
que me interrogou. Eu díxenlle que
non sabía ler, cousa que era certa, e
que pensaba que estaba repartindo
o anuncio dunha espicha (reunión
que se fai en Asturias para celebrar
calquera cousa bebendo sidra e co-
mendo tortilla, lacón, queixo, ovos
cocidos, empanada, etc.)”.

Por se acaso, marchou de Xi-
xón. “Collín a maleta e funme ás
montañas de Amieva, entre Valde-
ón e os picos de Europa. Alí esta-
ban facendo un túnel para canali-
zar o río  Dobra e púxenme a tra-
ballar nel. Era unha marabilla de
natureza, pero o sitio resultaba in-
vivíbel para un rapaz de 18 anos.
Non había unha muller en toda a
rodeada. Pronto marchei cun pica-

dor de carbón a Langreo, onde bo-
tei tres anos no pozo Lláscaras. En
1958 fixemos unha folga, e os mi-
litares, a Policía e a Garda Civil
tomaron a cuenca e deportaron un
montón de xente. No mes de
agosto houbo outra folga, para pe-
dir o retorno dos deportados, sen-
do Manuel Fraga ministro da Pro-
paganda de Franco. Foi cando
Alonso Vega pro-
nunciou a súa cé-
lebre frase: “Si su
excelencia me die-
ra lugar, en 24 ho-
ras acabaría con
los cojones de los
mineros asturia-
nos”. Aquilo era a
pura represión.

Aínda así,
Redondo Abuín
facía o que podía.
“Baixei á segunda
planta do pozo e
parei o persoal. Un
somatén que se
chamaba Xulián
descubriume, pú-
xome o punteiro de picar ao lombo
e denuncioume. Había outro que
era coma el, un de Pontevedra que
se chamaba Docampo, e tamén ha-
bía un picador galego, Tasende, a
quen lle facían pasar pola comisa-
ría antes de entrar na mina e cando
saía dela. Ambas as dúas veces dé-
ronlle unha malleira. Era aqueles
tempos nos que había policías que
se fixeron tristemente célebres: o
comisario Pérez no Nalón, Arce no
Caudal e Ramos en Oviedo”.

Fuxida a Francia

Abuín tivo que esconderse nunha

cabana en San Martín del Rei Au-
relio e logo na casa dun amigo na
cunca do Nalón, até que lle procu-
raron documentación falsa para
partir a Francia. Déronlle un pasa-
porte no que figuraba como se fo-
se un peleteiro nacido na provin-
cia cubana de Oriente. A filla dun
exiliado en París veuno buscar á
Felguera e ambos os dous pasaron

a fronteira por
Irún sen proble-
mas. “Na capital
francesa agardá-
banos un encarga-
do do Partido Co-
munista que me
levou á casa de
Gonzalo Ruiz, un
santanderino de
Reinosa que fora
coronel durante a
guerra –conta
agora Abuín. Pa-
sei alí dous meses
agardando por un
traballo, que ato-
pei finalmente en
Estraburgo na

empresa Frères Roht. De 600 em-
pregados, máis de 500 eramos es-
pañois. Alí non se cumpría nada
do pactado. Viviamos en barra-
cóns. Chegaba o carteiro e botaba
a correspondencia polo chan, ti-
rando as fotos dos rapaciños como
se fose esterco. Montamos unha
folga con dúas manifestacións
diarias até que a empresa foi ce-
dendo, pero a min chamoume o
comisario de policía e deume 72
horas para que abandonase o país
porque, segundo el, era un estran-
xeiro indesexábel. Daquela en
Francia había policías que case
eran coma os de Franco”.

Foi cando Mercedes Núñez e
Horacio Fernández Iguanzo, di-
rixentes do PCE, decidiron que
Abuín debía marchar a un país
comunista para aprender a ler e
escribir mentres lle regulariza-
ban a situación a través da ONU.
De París a Praga foi en avión.
Recibiuno no aeroporto o secre-
tario do xeneral Modesto, daque-
la responsábel do PCE en Che-
coslovaquia, que lle serviu de
guía durante os catro días que
permaneceu alí.

De Praga, a Moscova, onde
o recibiu Luis Balaguer, respon-
sábel do PCE na Unión Soviéti-
ca, que lle facilitou o ingreso
nun instituto de marxismo-le-
ninismo no que se instalou a
pensión completa. “Daquela dé-
ronme unha identidade nova,
chamáronme Romero”. Apren-
deu a ler, a escribir, aritmética e
algo de filosofía, economía po-
lítica, historia do comunismo,
etc. En total, un ano adicándose
á súa preparación, con varios
desprazamentos a Letonia e ou-
tros repúblicas.

E, de Moscova, a Bélxica. En
Liege traballou nunha mina e,
cando foi pedir o pasaporte á
embaixada española en Bruxe-
las, non llo quixeron dar. 

Detido por Melitón Manzanas

O alto Comisariado da ONU pa-
ra os refuxiados arranxoulle un
laisser-passer e con el empren-
deu o camiño de volta a España.
Pero en Irún parouno un policía
que logo pasou á historia. Meli-
tón Manzanas, a primeira vítima
mortal da ETA. “A min tratou-
me relativamente ben –lembra
Abuín. Deume unhas empurra-
das, algunha patada e uns pou-
cos moquetes. Non sabían que
facer comigo. Metéronme nun
cuartel en Loyola e, ao cabo de
seis meses, padecía bronquite
crónica. A miña enfermidade
dáballes medo e deportáronme
ao Sáhara porque alí, dicían, ha-
bía un clima cálido, e pasei me-
dio ano no batalllón disciplina-
rio de Cabrerizas”.

Dende o Sáhara trouxérono a
Alcantarilla (Murcia) e, posto en
liberdade, foise ás Canarias.
Alexis García Bravo de Laguna
escribiu unhas letras para que
Abuín se presentase diante do

escultor Toni Gallarza, que o le-
vou ao despacho do avogado
Salvador Sagaseta para que lle
tramitasen o DNI, que aínda non
o tiña. Nas Canarias traballou na
construción e volveu meterse en
leas. Reparando a estrada que
vai de Las Palmas a Gáldar ha-
bía unha empresa, Satra, que
non lles pagaba aos traballado-
res e Abuín foi un dos que orga-
nizou a protesta. Cando estaban
facendo unha asemblea nun lu-
gar da costa denominado Cala
de Martorell apareceu a Garda
Civil e, logo dun pequeno en-
frontamento, levou preso a Xe-
sús Redondo, entre outros, des-
pois de ferilo nunha perna cun
disparo. Até foi velo ao hospital
o daquela bispo de Las Palmas,
monseñor Infante, co que manti-
vo o seguinte diálogo: “Pero
vostede é do Partido Comunis-
ta?”, quixo saber o prelado.
“Mire, señor bispo, o que proce-
de é que me pregunte algo dis-
tinto ao que sempre queren sa-
ber a Garda Civil e a Policía”,
respondeulle Abuín.

Once anos de cadea

Foi sometido a un consello de
guerra sumarísimo, con outros
22 encartados, e condenado a 11
anos de cadea que empezou
cumprindo en Las Palmas e con-
tinuou en Cádiz, Zaragoza, So-
ria, Segovia, Puerto de Santa
María e Pontevedra. Nestas dis-
tintas cadeas coincidiu con ou-
tros presos históricos da loita
contra o franquismo: Horacio
Fernández Iguanzo, Luis Lucio
Lobato, Sandoval, Muñoz Zapi-
co, Fernando Saborido, Gerardo
Iglesias, Valido, Del Águila To-
rres, Aneiros, Pedro Bonome,
Rafael Pillado, Manuel Amor
Deus, Riobóo, Bastida, etc.

E, finalmente, a liberdade que
empeza a chegar coa morte de
Franco. Hoxe Xesús Redondo
Abuín vive en Santiago, algo de-
sencantado polo que puido ser e
non foi. Dous días despois de vér-
monos na súa casa chamou por te-
léfono e deixou un recado no con-
testador: “Ouves, non sei nin quen
é esa Ánxela Bugallo, conselleira
de Cultura, pero, por de pronto, xa
me cae moi ben polo que dixo de
pór en marcha a recuperación da
memoria histórica”.♦
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A vida resistente de Redondo Abuín
De esquerda a dereita: Luis Lucio Lobato, Andoni Pérez Ayala, José Sandoval e Redondo Abuín. Na seguinte: Xulio Aneiros, Pedro Bonome, Redondo Abuín e, anicado, Rafael Pillado. A continuación: Redondo Abuín, Toni Gallarza e Juan Valido.

Xesús Redondo Abuín na actualidade.

Mercedes Núñez e
Horacio Fernández
Iguanzo, dirixentes
do PCE, decidiron
que Abuín debía
marchar a un país
comunista para
aprender a ler e
escribir



Os Estados membros da Organi-
zación da Pesqueira do Atlántico
Norte, Nafo, mantiveron unha
reunión que se celebrou en Talín,
Estonia, o pasado xoves 22 e que
implicou a decisión de reducir as
capturas de fletán. Este acordo
deixa á Galiza cunha cota de ex-
tracción de 4.500 toneladas,
fronte ás 5.000 asignadas este
ano e as 40.000 que tivo en tem-
pos. A redución de cincocentas
toneladas representa para Galiza
un descenso do dez por cento. 

Mentres os mariñeiros criti-
can este acordo e a política que
leva o Estado español en torno a
esta pesqueira, o Goberno cen-
tral presentou o descenso como
un éxito, xa que a recorte foi me-
nor do que se propuña inicial-
mente. En conxunto, para a pes-
queira, está previsto un total ad-
misíbel de capturas que é de
16.500 toneladas para 2006.

Por outra banda, a flota gale-
ga ten prohibido o acceso ao cala-
doiro desde o pasado 31 de agos-
to. O responsábel do mar da Con-
federación Intersindical Galega,
Xabier Aboi, non se andou con
rodeos ao analizar a situación:
“Queren eliminarnos”, dixo, para
a continuación afirmar que “para
dicilo de forma máis elegante,
non podemos pescar porque es-
gotamos a nosa cota de extrac-
ción, cando houbo barcos que nin
se achegaron ao caladoiro”.

Aboi lembra que países como
Portugal, Letonia, Lituania, Esto-
nia ou Rusia continúan a pescar
nas augas de Nafo. “Se nós esgota-

mos a nosa cota nestes oito meses,
eles, que fixeron o mesmo esforzo,
tamén a esgotaron, pero continúan
a pescar. Só o Estado español obri-
ga aos barcos coa súa bandeira a
deter a actividade, o resto de países
non o fai”, sinalou Aboi.

O dirixente sindical dirixiu as
súas críticas contra Bruxelas,
Madrid e a Cooperativa de Ar-
madores. “Non teño nada contra
os armadores en particular, pero
a súa asociación preocúpase de-
masiado en non enfrontarse con
Madrid, como moito fai algún
aceno para disimular, pero nada
máis, non defende os intereses
do sector. Iso só o facemos os
mariñeiros”, dixo Xabier Aboi.

“A pesca non importa no Es-
tado”, resumiu Aboi ao explicar
como se chegou a esta situación.
O sindicalista fixo referencia ao
escaso peso que ten Galiza nas

decisións do Estado, o que lle le-
varía a este último a non de-
fender o sector diante de Bruxe-
las. A consecuencia é que, se-
gundo Aboi, a Unión Europea
non toma en consideración o
sector galego da pesca e realiza
unha política que promove unha
paulatina desaparición.

Mobilizacións

De momento, dos trinta e dous
buques que compoñen a flota ga-
lega de fletán, oito poderían desa-
parecer. Na actualidade negóciase
un plano para mandar a oito deles
a chatarra. Isto implicaría unha
redución do 25% da flota e enviar
ao paro a 200 dos 800 traballado-
res directos que compoñen o co-
lectivo que pesca o fletán.

Mais os traballadores do mar
non están dispostos a aceptar nin
os plans de redución da flota, nin
o recorte de capturas, nin a para-
lización da actividade mentres
outros países proseguen a pescar.
Nos últimos tempos celebráron-
se distintos actos de protesta e
mobilización.

O luns 26 un colectivo de tra-
balladores e sindicalistas celebrou
unha manifestación en Santiago,
coincidindo coa presenza na capi-
tal do país da ministra de Agricul-
tura e Pesca, Helena Espinosa. O
acto apenas tivo repercusión nos
medios de comunicación, en con-
traste coa relevancia que lle deron
os xornais a unha asemblea cele-
brada en Marín o martes vinte.

O calendario de mobiliza-
cións futuras está case perfilado.
O venres trinta ás seis da tarde
terá lugar unha nova asemblea
na biblioteca de Marín e para o
catorce de outubro, na mesma lo-
calidade, está prevista a celebra-
ción dunha manifestación que se
espera que sexa moi numerosa.♦
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O sector enerxético
anda revolto

MANUEL CAO

Dende a OPA de Gas Natural a Endesa até a recente conversión
de ACS en accionista maioritario de Unión Fenosa son percep-
tíbeis cambios importantes no sector enerxético. Os cambios ac-
cionariais revelan unha loita polo poder empresarial nunha Eu-
ropa na que o tamaño si que importa e, tamén, no seo dos pro-
pios países membros onde se mira con lupa a caste dos capitais
en contradición coa idea de que o capital non ten patria. En Es-
paña, a compra de Endesa por Gas Natural, participada por La
Caixa, tradúcese en termos políticos pola dereita española case
como a venda dunha parte do patrimonio español aos “cataláns”
e aliados empeñados en destruír a España mentres, seguramen-
te, a “vitoria” de Florentino Pérez verase como a permanencia
na empresa española dun accionariado de confianza que aforta-
la as posibilidades de manter a España como nación. Esta “lec-
tura política” prevalece na análise dos movementos do sector
enerxético sobre os razoamentos propiamente económicos e,
para que enganarnos, é na vertente política onde estriban as
grandes claves desta sucesión de decisións empresariais.

Dende o punto de vista económico é razoábel esperar que a
liberalización da enerxía en Europa poña en marcha movemen-
tos en cadea orientados a aumentar o tamaño das empresas me-
diante fusións, absorcións, OPAS e contra OPAS. Tamén é razo-
ábel que se constitúan grupos intrasectoriais que tenten explotar
as sinerxías das cada vez máis diversas fontes enerxéticas (Gas
Natural) ou grupo de empresas de diversos sectores que poidan
xestionar recursos enerxéticos, servizos ou operacións especula-
tivas (ACS), ao mesmo tempo que outros axentes realizan de-
sinvestimentos para realizaren plusvalías (Emilio Botín). Sendo
isto así, non habería nada significativo en que tal ou cal grupo se
fixese cargo do negocio enerxético e só o mantemento das regras
da competencia, o interese do consumidor, a calidade dos servi-
zos e a transparencia financeiro-bursátil haberían de ser tidas en
conta polos organismos correspondentes (Tribunais de Defensa
da Competencia, Comisión Nacional da Enerxía ou Comisión
Nacional do Mercado de Valores) para emitir un veredito de
aceptación ou non das operacións realizadas.

Mais, na realidade, a vertente política é a realmente impor-
tante polas interrelacións entre decisións políticas e económi-
cas que se ve agravada en España polos conflitos interterrito-
riais entre algunhas autonomías e o Estado. O Goberno Aznar
era ben coñecedor deste asunto e vencellou directamente o po-
der político ao control empresarial mediante un modelo de in-
tervencionismo absolutista con reminiscencias do franquismo
de xeito que a súa política non só era contraditoria coa descen-
tralización do poder político e económico en España senón coa
propia consolidación da UE como mercado  enerxético único.
Neste sentido, o antiautonomismo e antieuropeísmo da dereita
do PP son unha consecuencia inevitábel do autoritarismo no
político e do intervencionismo no económico. A chegada de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero á Moncloa ten que rachar con to-
do isto se quere consolidar un modelo homologado co da maio-
ría dos países democráticos europeos instaurando o que se de-
nomina a “España plural” tanto no político como no económi-
co. Así, a compra de Endesa por Gas Natural debe ser vista co-
mo unha operación que consolida a Catalunya como área de
poder político e económico importante na que o relevante será
a capacidade desa nova empresa para desenvolverse no merca-
do europeo dende o punto de vista comercial, decisional, fi-
nanceiro, etc e non a ideoloxía atribuída por determinados par-
tidos e medios a uns capitalistas que probabelmente só queren
facer negocios. Neste marco, o intento de recuperar a maioría
galega en Unión Fenosa quizáis fracasou, por agora, pola pro-
pia inexperiencia e falta de capacidade empresarial.♦

‘A vertente política é a realmente
importante polas interrelacións entre

decisións políticas e económicas que se
ve agravada en España polos conflitos

interterritoriais entre algunhas
autonomías e o Estado”

Florentino Pérez, presidente de ACS.

Galiza non está a pescar no Atlántico
Norte, mentres outros países si

A flota da NAFO reducirase
un vinte e cinco por cento

A guerra do fletán comoezou hai agora 10, cando o apresamento do Estai.    ANDRÉS PANARO / Arquivo

H.V.
Os acordos da Organización da Pesqueira do Atlántico Norte, Nafo,
implican unha redución de capturas e unha paralización da activi-
dade que só se cumpre no caso da flota galega, algo co que non se
amosan de acordo os mariñeiros afectados, un colectivo dunhas oi-
tocentas persoas. Ademais, está a prepararse unha redución da flo-
ta galega que afecta a oito dos trinta e dous buques que a compoñen.

Xabier Aboi.



Maragall confía en que o 30 de
setembro Catalunya aprobe no
seu parlamento un novo Estatut.
Para logralo, necesita que haxa
un consenso semellante ao que
permitiu aprobar o preámbulo
que define a Catalunya coma un-
ha nación, superando o termo
‘nacionalidade histórica’ que
aparecía no Estatut do 1979.

Só o PP votou en contra des-
te preámbulo por considerar in-
constitucional que Catalunya se
considere unha nación. “A
constitución indica que só Es-
paña pode ser considerada na-
ción”, dixo o líder popular, Jo-
sep Piqué. Para o PSC, o con-
cepto de nación debe entender-
se como un elemento do Estado
plurinacional, cohesionado e
forte pero respectuoso cos fei-
tos diferenciais galego, vasco e
catalán. “Unha nación dentro
dunha nación de nacións”, re-
petiu coma un trabalinguas Pas-
qual Maragall.

Mais para que o texto com-
pleto do Estatut saia adiante,
cómpre algo máis que defini-

cións. CiU oponse ao sistema
de financiamento ofrecido no
actual proxecto e solicita para
Catalunya un concerto econó-
mico propio. O tripartito dese-
ñou un sistema recadatorio inte-
gral para todas as actividades
económicas realizadas en Cata-
lunya. Dese sumando total, a
Generalitat ofreceríalle ao Esta-
do unha parte.

Contodo, o líder de CiU,
Artur Mas, mostrouse confiado
en achegar posicións até última
hora, na procura dun consenso
que se fai necesario non só pa-
ra presentar a proposta no Con-
greso dos Deputados senón pa-
ra salvar unha lexislatura que,
en Catalunya, xirou ao redor
da proposta de reforma. Para
impedir que se contemple co-
mo un fracaso do goberno a
falta de consenso sobre o Esta-
tut, Maragall xa anunciou que
non adiantará os comicios en
ningún caso e responsabilizou
a Mas de “querer dar unha
imaxe dos cataláns de fracasa-
dos”.♦
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Vai para dous anos que a militan-
cia do PNV tomou a decisión
histórica de decidir quen tiña que
levar os mandos do partido tras a
retirada de Xabier Arzalluz. Un-
ha retirada que se quixo presen-
tar como non traumática, nun
contexto de mudanzas, e non in-
ducida. A pregunta, meses des-
pois, é se iso se logrou. E a res-
posta non está clara. Á carreira
sucesoria presentáronse Josu Jon
Imaz, unha persoa aberta, firme
de principios, e que contaba co
apoio dos poderes fácticos inter-
nos do PNV, alguén a quen todos
sinalaban como o dirixente ca-
paz de superar a etapa dos blo-
ques; e Joseba Egibar, o sucesor
natural de Arzalluz (do Arzalluz
da derradeira etapa, para sermos
máis correctos), unha persoa de
verbo fácil, partidario da acumu-
lación de forzas abertzales e re-
presentante da chamada vía so-
beranista ou rupturista do PNV.
O proceso foi longo, cheo de
desconfianzas e atrancado por
moitos enfrentamentos que non
se manifestaban en público.

Finalmente, Imaz saíu elixi-
do por unha marxe tan estreita
como un só voto. Outras fontes
disque foron máis. En todo o ca-
so foron moi poucos votos. A
participación da militancia foi
tan escasa que dá a sensación de
que o PNV está deixando de ser
o partido que todo o dirixía en
Euskadi. Egibar recibiu moitos
máis apoios dos agardados nun
principio (repásense os artigos

de ANT sobre o tema hai meses):
sobre todo porque viñamos dun-
ha etapa de enfrontamento cau-
sado por José María Aznar, que
sacou do armario a sección rup-
turista do partido gobernante.
Imaz gañou e Egibar e os seus,
Arzalluz o primeiro, non acepta-
ron a derrota de maneira deporti-
va. Entre outras cousas porque
pensan que non foi unha vitoria
limpa. A tal punto chegou a para-
noia deste sector que se acusou a
medios de comunicación de tinte
abertzale de tomaren partido
descaradamente a prol de Imaz.

E desde entón, o PNV volve
ter dúas ánimas: a posibilista, a
que manda, a de Imaz; e a que
aposta por acumular forzas
abertzales e ir ao confronto con
Estado, a de Egibar. A relación
persoal está deteriorada, con ata-
ques persoais que non trascen-
den máis que a través dos parti-
darios de cadaquén. Pero men-
tres os de Egibar se adican a di-
famar a través de diversas vías,
Imaz fai o seu traballo. Un traba-
llo que algúns cuestionan. Son os
que pensan que se vivía mellor

cando Arzalluz arengaba as ma-
sas con declaracións saídas de
ton. Preferían que se falase deles
mal, antes de que non se falase.
Pero agora Catalunya centra as
iras en Madrid. Xa ninguén se
lembra dos vascos.

Imaz estreouse cun discurso,
o chamado discurso do Euskal-
duna, no que pedía “construír a
nación cívica vasca”. Un discur-
so amoldado ao nacionalismo do
século XXI. Pero o que máis ron-
chas levantou nos seus detracto-
res chegou o 31 de xullo. Co ga-
llo do 110º aniversario do PNV,
Imaz falou que no contexto ac-
tual non ten sentido falar de inde-
pendencia, e que a aposta debía
ser a “cosoberanía” de Euskadi
entre España, Francia e Europa.
Os Estados están cedéndolles so-
beranía a instancias suprana-
cionais, como a UE ou a ONU.
Ese é un dato obxectivo. Igual
que hai outro feito incuestioná-
bel: que os Estados-nación están-
se convertendo en cousas do pa-
sado. Nesa vía, Imaz comezou
por tentar converter o PNV no
centro da política vasca, agora

traballando nas posibilidades de
paz, tratando de ser a referencia
central entre Batasuna e o PSOE.

E iso é algo que a Imaz al-
gúns non lle han perdoar. Agora
hai unha corrente de opinión
dentro do PNV que o acusa de
venderse ao PSOE e de renun-
ciar ao Plano Ibarretxe. Unha co-
rrente de opinión que se adica a
entronizar a Lizarra, e a descua-
lificar a época de José Antonio
Ardanza, cando o PNV gobernou
co PSE. Ardanza é o traidor, o
españolista; e Arzalluz é o único
que mantén as esencias abertza-
les. Pero iso é unha falacia, por-
que con Ardanza de lehendakari
o presidente do EBB do PNV era
Arzalluz. E porque Arzalluz foi
quen dixo de Aznar que era un
“grande estadista”. Así que xa se
ve que cadaquén ten os seus ca-
dáveres no armario.

E así se chegou ao Alderdi
Eguna deste ano. O primeiro día
do partido de Imaz. O tema da
cosoberanía planeaba nos pre-
vios, e sobre del pasouse paseni-
ñamente. Ibarretxe, que aínda
non falara do tema, dixo no seu

discurso que o PNV debía fuxir
dos debates nominalistas: “Eu
non sei se o que queremos se
chama soberanía, cosoberanía,
estatutismo, independencia ou
que. Só sei que queremos que se
recoñeza o dereito dos vascos a
decidir libremente o noso futuro.
E non necesitamos chamarlle de
ningunha maneira”. Quixo así
pechar o debate. Quizais un pou-
co tarde.

Por iso, o maior reto do PNV
no futuro próximo, en canto se
concretice a apertura do proceso
de paz será primeiro manter a
danada cohesión interna, á espe-
ra de que se volva vivir outro
proceso interno no que Egibar
estará agardando a Imaz. E se-
gundo, manter a hexemonía no
nacionalismo vasco, toda vez
que Batasuna volte á legalidade
e se recicle entrando na política
sen o soporte da violencia de-
trás. Pero aí estará de novo o re-
to do nacionalismo vasco, e aí
terá que escoller de maneira de-
finitiva: ou a vía catalá, que está
a piques de naufragar, e o seu
transversalismo; ou a acumula-
ción de forzas para gañar a auto-
determinación. Porque o debate
actual está ben claro: resulta que
en Catalunya e en Galiza é lícito
facer política de bloques de de-
reita contra a esquerda, pero en
Euskadi non está ben facer polí-
tica de bloques entre nacionalis-
tas vascos e nacionalistas espa-
ñois. Que cadaquén se pregunte
por que.♦

O debate interno do PNV
DANI ÁLVAREZ

O domingo festexouse o Alderdi Eguna, o día do PNV, no
medio do debate que vive o partido centenario vascongado.

Bilbao

Só o PP se negou a aceptar a consideración de Catalunya como nación

Maragall tenta un achegamento final a CiU
para aprobar o novo Estatut

CÉSAR LORENZO GIL
O presidente da Generalitat catalá, Pasqual Maragall, es-
preme as derradeiras horas de negociación denantes da vo-
tación do novo Estatut do venres, 30 de setembro. Conver-
gencia i Unió, que esixe un novo sistema de financiamento,
ten a chave para continuar o proceso de reformas lexislativas.

Artur Mas e Pasqual Maragall na reunión do pasado día 7.



Como é a cobertura xornalísti-
ca das guerras?

Vietman foi a última guerra na
que houbo unha liberdade infor-
mativa case total. Dende aquela, os
gobernos occidentais decatáronse
de que era necesario controlar a co-
bertura mediática como único xei-
to de asegurarse o respaldo popular
a unha guerra, necesario en toda
democracia. A derrota do Vietnam
debeuse á falta de apoio dos cida-
dáns sobre a guerra. Estados Uni-
dos puido ter ficado en Vietnam
cincuenta anos sen gañar a guerra,
pero tampouco perdéndoa. Non
obstante a desmoralización era
grande, especialmente entre a xu-
ventude norteamericana. A lección
foi ben aprendida polos militares,
especialmente polos ingleses. Na
invasión das Malvinas, no 1982,
achegáronlle á opinión pública un-
ha información totalmente contro-
lada. Foi o episodio inaugural dun
control informativo que segue
existindo na actualidade. Hoxe fai-
se información de guerra dende o
propio país, con informacións que
envían os militares. 

En Irak segue habendo ac-
cións armadas e unha ocupa-
ción evidente pero xa non se fa-
la de guerra. Cando se delimita
o comezo e o final dunha gue-
rra en termos informativos?

É unha decisión política que
se toma no momento que máis lle
interesa a un Goberno. Bush apre-
surouse a facelo para non perder
apoios na súa invasión de Irak.
Agora pode retirar as súas tropas
de Irak, sempre e cando invente
unha boa explicación. Ten moti-
vos: Saddam foi capturado, ins-
taurouse unha constitución no pa-
ís, hai un exército e unha policía
iraquí... Calquera xustificación se-
rá válida porque a guerra, en rea-
lidade, está perdida dende o prin-
cipio. Para poder gañar unha gue-
rra o primeiro que hai que facer é
marcarse uns obxectivos claros e

esta invasión non os tiña. Confío
na capacidade de inventiva do
Pentágono para acadar unha gran
vitoria e así os Estados Unidos po-
derán abandonar o país.

En que se diferencia a si-
tuación actual definida como
de “guerra contra o terrorismo
global” coa da Guerra Fría?

Na miña opinión non é co-
rrecto falar de guerra. Existen
ataques terroristas e eles falan de
guerra santa. Iso non quere dicir
que os Estados teñan que aceptar
a súa terminoloxía. Unha guerra
implica unha mobilización xeral
do exército, pero quen está loi-
tando contra Al Qaida é a policía
e os servizos de intelixencia. O
inimigo é invisíbel e deslocaliza-
do. O que pasa é que a Estados
Unidos interésalle esta termino-
loxía porque así consegue agluti-
nar a máis países a favor dos seus
intereses. O branco final dos Es-
tados Unidos non é Al Qaida, se-
nón controlar a potencias rivais
como Europa, Rusia ou China.

Implica isto que a multipo-
laridade na toma de decisións
está lonxe?

A multipolaridade é factíbel.
Sobre todo despois de ver como
un temporal facía tremer os ali-
cerces da superpotencia mundial.
Non hai máis que ver que Bush
tratou ás víctimas do Kathrina co-
mo ás do 11-S, culpando a unha
especie de inimigo externo. O seu
discurso seméllase moito ao de Al
Qaida, que tamén asegurou que o
temporal era un castigo de Deus
aos infieis. Despois diso a multi-
polaridade é evidente. Hai uns
mercados moi deslocalizados, paí-
ses emerxentes como o Brasil ou a
India, etc. Tamén quedou demos-
trado que a forza non serve para
moito. Estados Unidos ten arma-
mento para destruír un país pero
non é capaz de ocupar nin un ba-
rrio de Bagdag. Por iso desestima-
ron as invasións de Irán e de Corea

do Norte. O Kathrina ademais de-
mostrou que hai unha falta de co-
hesión interna dentro dos Estados
Unidos por culpa da debilidade do
seu propio sistema.

Un dos aspectos que cha-
maron a atención en Europa
foi que durante o Kathrina ta-
mén primou o discurso sobre a
seguridade por riba de calque-
ra outro. É exportábel o noso
sistema de benestar?

O modelo neoliberal quedou
en evidencia pola falta de servi-
zos públicos. Tamén faltaron
mecanismos de solidariedade.
Abondonouse á xente á súa sor-
te. Demostrouse que cando se
deixa todo de mans do mercado,
as cousas non funcionan.

Semella que nos últimos tem-
pos tamén o espazo suramerica-
no estase distanciando do mode-
lo dos Estados Unidos. Até que
punto gozarán de autonomía pa-
ra ensaiar uns sistemas propios?

Latinoamerica estase xogan-
do o seu futuro, especialmente co
Goberno de Chávez e con Evo
Morales en Bolivia. Estados Uni-
dos está perdendo o control por-
que os movementos bolivarianos
están amosando un rexeitamento
claro ao neoliberalismo. Incluso
gran parte dos problemas que ten
Lula nestes momentos débense a
que non optou dende o comezo
do mandato por unha ruptura co

modelo neoliberal. Por iso está
perdendo votos populares e o
apoio dos seus aliados naturais.
Até hai pouco era o líder de
América latina, agora ese papel o
está asumindo Chávez. 

Porén, o tratamento mediá-
tico que está recibindo Chávez
non é semellante ao de Lula.

Os medios de comunicación
venezolanos son na súa maior par-
te protofascistas. Lendo o que sae
cada día publicado en Venezuela,
acórdome dos editoriais do Mer-
curio pouco antes do golpe de Es-
tado en Chile contra Allende. O
que é sorprendente é que os me-
dios de comunicación españois es-
tean seguindo esa liña editorial. En
Europa e incluso nalgúns medios
norteamericanos a cobertura infor-
mativa é moito máis distante e re-
coñécenlle logros a Chávez. En
Venezuela existe un réxime de tan-
ta liberdade que incluso están en
liberdade aqueles que participaron
no golpe de Estado contra Chávez
no 2002. Isto é unha das cousas
que máis lle reprochan os seus vo-
tantes. Falando comigo contoume
que era imposible metelos no cár-
cere coas actuais leis, porque a
Constitución que foi aprobada no
seu mandato é moi aberta. Ade-
mais gañou sete eleccións segui-
das e o propio Jimmy Carter dixo
que foron os comicios máis limpos
que presenciou xamais.♦
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A nova
esquerda
polaca
G. LUCA

Contar que a esquerda
naufraga en Polonia é a
mellor maneira de que-

darmos sen saber o que
pasou na feira. A Alianza de
Esquerda Democrática,
procedente do Partido Comu-
nista de Gomulka e de
Gierek, salva o tipo nas elec-
cións cun 11,3% do voto. Po-
la contra, o electorado deser-
ta a opción do Vaticano, a
Liga das Familias Polacas,
herdeira do cardeal
Midzenty, líder da resistencia
contra o goberno comunista.

Formarán goberno outros
dous partidos da dereita. Un
deles frenético do
librecambio e outro
proteccionista, os dous bene-
ficiarios do desgaste do
goberno socialdemócrata.

O líder da Alianza da Es-
querda, Alexander
Kwasniewski, conserva, a
pesar do castigo, unha popu-
laridade superior ao 50%. Ao
seu lado, a figura de Walesa
canonizada polo pleno do
Congreso norteamericano en
1990 (só antes Lafayette e
Churchill mereceran unha
distinción semellante) é hoxe
a referencia máis clara da co-
rrupción e o modelo por
excelencia do oportunismo e
a incapacidade. 

Concluír que Polonia
abraza os programas da
dereita porque está farta de
ser gobernada pola esquerda,
como se repite a partir dos
resultados do día 25, é como
confundir a febre coa causa
da doenza. A fronte de
esquerdas paga factura por
gobernar con ideas e
solucións conservadoras.
Acúsanos de liquidaren o se-
guro de saúde e o fondo de
pensións e de construír o que
K. S. Karol define coma un
mar de  malpagados e estafa-
dos que ten unha illa de ricos
no medio. Un 76% da poboa-
ción considera que as súas
condicións de vida en
tempos do Estado socialista
eran ben mellores que as da
Polonia capitalista.

Que máis se lles pode en-
tregar á oligarquía e aos inte-
reses das transnacionais para
ingresar no reino da
prosperidade? Todo foi
privatizado a cambio de pro-
mesas e o voto último ten
máis de frustración e de cas-
tigo aos socialdemócratas
que de fervor pola liberaliza-
ción económica. 

Entre os netos de Gomul-
ka xa hai quen traballa pola
construción dunha esquerda
anticapitalista mentres os
partidarios dun convenio me-
llorado coa axuda do rosario
e a comuñón perden ánimo.
As aparencias enganan. ♦

Bernard Cassen
‘Chávez substituíu a Lula como líder de América Latina’

RUBÉN VALVERDE
É presidente de Attac e foi director xeral e membro fundador do men-
sual Le Monde Diplomatique. Este profesor de Ciencia Política especia-
lizado na alterglobalización e no espazo suramericano estivo en Galicia
con motivo dos III Encontros de Mondariz organizados pola Funda-
ción Carlos Casares, pronunciando unha conferencia sobre guerras e
medios de comunicación. Nesta entrevista analiza a situación mundial.

A NOSA TERRA                   A NOSA TERRA                   A NOSA TERRA
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O MAR
Adela Leiro e Mon Daporta

O AGRO
Adela Leiro, Mon Daporta, Manuel Núñez e

Hernando Martínez

Un país por descubrir
Un país por descubrir



MARÍA GOLPE / DUBLÍN

O anuncio por parte do IRA
de que completara a destru-
ción do seu arsenal supón un
paso adiante definitivo no
proceso de paz de Irlanda do
Norte. O Sinn Féin adiantárao
o 24 de setembro, nunha mar-
cha na que máis de 5.000 per-
soas pediron en Dublín, capital
do Eire, a reunificación da illa.

O rally for irish unity (marcha po-
la unidade irlandesa) estivo organi-
zada polo Sinn Féin –principal par-
tido republicano en Irlanda do Nor-
te– para marcar o centenario do seu
nacemento. Dende Parnell Square,
membros do Sinn Fein do norte e
do sur, simpatizantes chegados in-
cluso dende Euskadi e familias de
militantes a de civís asasinados po-
lo exercito británico e por mem-
bros de grupos unionistas atravesa-
ron Dublín, rematando cunha con-
centración en fronte da General
Post Office (Oficina Central de

Correos), lugar simbolico para o
movemento nacionalista irlandes,
xa que foi aí onde os rebeldes do
1916 declararon por primeira vez a
independencia da illa. Alí, o líder
do Sinn Féin, Gerry Adams, diri-
xiuse os asistentes e anunciou o de-
sarme definitivo do IRA e a aper-
tura dunha nova etapa na historia
de Irlanda. Carteis reclamando a li-

beración dos presos do IRA, tan-
ques con soldados armados imitan-
do os do goberno británico, xente
vestida con mantas recordando os
membros do IRA mortos en folga
de fame en 1981 nos chamados
Bloques H desfilaron por O’Con-
nell Street nunha marcha emotiva
de forte carácter militar, que algúns
viandantes sorprendidos e o propio

ministro de Xustiza irlandés, Mi-
chael McDowell, cualificaron de
“grotesca”.

O apoio do Sinn Féin no Eire
é moito menor (estatísticas recen-
tes destacan o aumento de un pun-
to, o que supón un 10% do electo-
rado) que no norte, onde conta
cun apoio do 24% dos votantes
(segundo os resultados das elec-
cións locais deste ano). Para moi-
tos dos irlandeses do norte, como
Patrick e Gerard, participantes do
rally e membros do Sinn Fein do
condado de Down, os irlandeses
da República non se senten tan in-
volucrados no conflito, “non lles
importa”, xa que “ pasaron moitas
máis cousas no norte ca no sur” e
conseguiron a súa independencia.
Pero para Sinead, de Tipperary, a
xente da república, “séntese forte-
mente republicana e considera o
norte parte de Irlanda, indepen-
dentemente do conflito” aínda que
“non se fían do Sinn Féin porque
nunca admitiron a súa relacion co

IRA”, ademais, “ a república non
pode permitirse economicamente
levar o peso do norte”. 

Porén, e a pesar das divisions
e dos conflitos en Belfast de hai
dúas semanas, con motivo das
marchas das ordes lealistas por
barrios católicos, para a eurodi-
putada do Sinn Féin Mary Lou
McDonald, tras a fin da campana
armada do IRA anunciada ofi-
cialmente o luns, 26, o país ató-
pase cunha oportunidade de ouro
para avanzar no ámbito da uni-
dade da república co norte.

Seis dos nove condados da
provincia do Ulster perténcenlle
ao Reino Unido, mentres que
Donegal, Cavan e Monaghan, ta-
men parte do Ulster, lle perten-
cen a Irlanda, dende que se asina-
se o tratado no 1922 que lle con-
cedia a independencia ao que ho-
xe é a República de Irlanda e que
había provocar unha guerra civil
entre os partidarios do pacto e os
que se opuñan á partición.♦
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Corea do Norte e Irán. Os dous forman
parte do mesmo eixe do mal e os dous
manteñen a mesma aspiración ó desen-
volvemento da enerxía nuclear con fins
civís, pero o trato que reciben dos EE
UU e da UE semella ben diferente. Re-
centemente, nas conversas a seis bandas
sobre a desnuclearización da península
coreana, Washington chegou a admitir o
dereito de Corea do Norte ao uso pacífi-
co da enerxía nuclear e deulle plenas ga-
rantías de seguridade a Pyongyang. Os
norcoreanos recibiron, ademais, a pro-
mesa de normalización das relacións di-
plomáticas e de cooperación en materia
comercial e de investimentos, estabele-
cendo un punto de inflexión na evolu-
ción deste contencioso que en novembro
próximo entrará na súa sétima (e proba-
belmente non será a derradeira) rolda de
negociacións. 

A paciencia e a aposta polo diálogo
en Corea, aínda a sabendas dos altibaixos
que experimentará o proceso, contrasta
coa belixerancia orientada cara a Tehe-
rán. Será peor Mahmud Ahmadinejad
que Kim Jon-Il? No recente cumio da
ONU, o presidente iraniano chegou a
propoñer que empresas estranxeiras par-
ticipasen no programa de enriquecimen-
to de uranio para garantir que este proce-

so, que serve para producir o combustí-
bel das centrais civís, non sexa utilizado
para fabricar armas atómicas. ¿Será esta
a razón pola que a
UE renunciou ao seu
propósito inicial de
levar o asunto ao
Consello de Seguri-
dade da ONU? Só se
trata de intereses co-
merciais?

O asunto da proli-
feración nuclear é un
tema grave. Pero está
a ser abordado dunha
maneira claramente
parcial e tendenciosa.
En primeiro lugar,
non soamente se de-
bería pór o acento na
non proliferación. O desarme nuclear é
un asunto pendente dende a fin da guerra
fría e nada se ten avanzado dende entón.
Os maiores posuidores de armas de des-

trución masiva son os países membros
do Consello de Seguridade da ONU.
Acúsase a Irán de querer enganar a Occi-

dente, pero non foron
os EE UU e algúns
aliados os que enga-
naron toda a opinión
pública mundial coa
súa afirmación, rati-
ficada por tantos ex-
pertos, de que Bag-
dad posuía armas de
destrución masiva?
Como poden ter cré-
dito internacional as
acusacións dos EE
UU despois da fala-
cia que supuxeron as
acusacións contra o
Iraq? Por outra ban-

da, aínda no suposto de que a pretensión
das autoridades iranianas sexa a adquisi-
ción do arma nuclear, ¿como non adver-
tir neste empeño unha reacción á teimo-

sía de George Bush nunha guerra pre-
ventiva longamente anunciada co propó-
sito de reordenar Oriente Medio e seguir
atenazando a emerxencia chinesa? Como
non tomala en serio despois do aconteci-
do en Iraq? Un salto cara a adiante, con-
duciría á confrontación ou a unha mesa
de negociación? Por que non darlle as
mesmas garantías de seguridade a Irán
que a Corea do Norte?

Europa ten un papel importante na
busca dunha solución diplomática en
Irán, similar á que a China desempeña na
península coreana. Pero o papel dalgun-
has potencias europeas resulta incom-
prensíbel. Parece existir medo a abrir ou-
tra fronte de discrepancia cos EE UU e
óptase por entrar no circulo das declara-
cións hostís. Rusia e a China seguen a
defender unha saída negociada, pero pre-
cisan do concurso de Alemaña e Francia.
A submisión europea, as súas dificulta-
des para defender un discurso propio e
non subordinado á estratexia de Bush,
agravará a crise iraniana. Ante o xiro eu-
ropeo, ¿deixará Teherán de apostar pola
creación dun mercado alternativo do pe-
tróleo en euros? Ás veces din mais as
preguntas que as respostas.♦

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

De Teherán a Pyongyan
XULIO RÍOS

Aquí fóra

O IRA confirma a destrución do seu arsenal

Cinco mil irlandeses marchan pola unidade da illa 

‘A paciencia e a aposta
polo diálogo en Corea,
aínda a sabendas dos

altibaixos que
experimentará o proceso,
contrasta coa belixerancia
orientada cara a Teherán”

Mural pro-británico en Irlanda do Norte.
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as formas, as cores, os contrarios, os números, as vogais.. e un conto.
Libros de Anxo Fariña, coas tapas acolchadas, para aprender e divertirse a partir dos dous anos.



PUCHEIRO
Fernando Alonso converteuse
nun fenómeno social no Estado
español, sobordando as estremas
do deporte, do espectáculo e,
mesmo, publicitarias. O campio-
nato do mundo de Fórmula 1
acadado esta semana puxo a ra-
ma na cuíña destes movementos
sociolóxicos. Cales son as causas?

As carreiras de Fórmula 1, malia
os adiantos televisivos, non te-
ñen nin a espectacularidade, nin
a emoción, nin a paixón doutros
espectáculos deportivos, mesmo
do mundo do motor coma as ca-
rreiras de motos, que se desen-
volven nos mesmos circuítos.
Son máis previsíbeis, case non
hai adiantamentos, nin alternan-
cias e, ademais, son moi difíci-
les de seguir, para os non inicia-
dos, por mor das paradas para
repostar e outras estratexias si-
milares, segundo as tempadas,
que dificultan visualizar as posi-
cións na carreira. Tamén existe
pouca competencia entre escu-
darías. O binomio coche-pneu-
máticos é o factor máis determi-
nante dos resultados non deixan-
do case lugar para sorpresas.

O automóbil ten unha impor-
tancia social primordial na socie-
dade post-industrial, sendo moi-
to máis ca un medio de transpor-
te, converténdose en elemento
identificador e, aínda, en imaxe
dalgunhas persoas, fetiche no
que proxectan as súas vivencias
positivas ou frustracións. A eco-
nomía actual, non só os transpor-

tes, está en íntima relación coa
automoción.

Nesa febre automobilística, o
Estado español vai con anos de
atraso fronte á Europa máis de-
senvolvida. Comezamos co Seat
600 e, agora, estamos entrando
na madurez, antes de chegar á sa-
turación. Como en moitas outras
cousas, destape, minisaia, uso
dos lugares públicos..., sempre
chegamos tarde e apurados, tra-
tando de recuperar o tempo. Tan
lanzados como Fernando Alonso.

Os cambios nun lustro

Non hai moito, unha década, os

medios de comunicación aínda
cantaban e loubaban as fazañas
de calquera piloto de F-1 cando
conseguía participar nunha ca-
rreira. Conseguir un punto hai
cinco anos era unha vitoria. 

É aquí, nestas coordenadas,
cando aparece o fenómeno Fer-
nando Alonso que, un lustro des-
pois consigue o campionato do
mundo, sendo o piloto máis novo
en logralo. Polo tanto, é lóxica a
repercusión social do evento.

Tentar comparar a Fernando
Alonso, como fan, con Bahamon-
tes, Santana, Ballesteros, Ángel
Nieto ou Induráin (xa non diga-
mos cun Fernández Ochoa que

consegue unha medalla de chorra,
ou Arancha Sánchez Vicario) é un
reducionismo. Os anteriores eran
“heroes” máis ou menos locais,
para consumo interno. A repercu-
sión da F-1 é mundial e calquera
gran logro dun piloto ten moita
máis repercusión que nos outros
espectáculos deportivos.

Temos que volver aquí ao co-
mezo. A formula 1 non é un de-
porte máis. É, sobre todo, unha
icona da sociedade actual onde o
coche é o rei: velocidade, tecno-
loxía, deseño, publicidade e gla-
mour na máxima expresión...

Pero tamén un gran negocio
no que se moven miles de mi-

llóns de pesetas (Renault ten
máis orzamento nun ano que to-
dos os equipos españois de fút-
bol xuntos). Ao seu carón xorden
outras moitas posibilidades de
negocios, máis ou menos rela-
cionados co automóbil, pero ta-
mén coa forma de vestir e cun
novo xeito de vivir as clases
máis acomodadas, con reflexo en
todos os estamentos sociais. A
cultura do automóbil ten o seu
trinque principal na F-1. Venden
un xeito de vivir.

E, por suposto, ten un papel
primordial a publicidade. As
marcas que se anuncian, que li-
gan o seu nome a este espectácu-
lo, e os medios de comunicación
dirixidos máis, cada vez, a crear
necesidades entre os consumido-
res para ser satisfeitas por unha
industria que fabrica máis do que
demandan os consumidores.

Un exemplo pode chegar pa-
ra comprender a inmensa distan-
cia da F-1 co fútbol: o fútbol
vende camisetas e a F-1 vende
coches. Un equipo de fútbol é al-
go “local”, a F-1 é un negocio
global; un club de fútbol é unha
mini empresa de servizos, a F-1,
unha grande industria.

Polo tanto, mesmo alén do
Estado español, é lóxica a utili-
zación do triunfo de Alonso e da
súa persoa como un impacto so-
cial de media intensidade. Pero
aquí o impacto é máis forte aín-
da, porque ás razóns antes ex-
postas, hai que unirlle que nin é
un aristócrata, nin un “neno de
papá”... nin un catalán.♦
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Dado que parecen formularse no-
vos tempos na política deportiva
galega, cabería sinalar algunhas
liñas básicas que requiren aten-
ción preferencial e que nos atre-
vemos suxerir como profesionais
que somos, preocupados polo de-
senvolvemento do país.

O deporte como tal ten unhas
características que cómpre poñer
en valor e que non necesaria-
mente son positivas se non se in-
terpretan, desenvolven e aplican
correctamente. Favorecer a prác-
tica deportiva non é garantía de
nada, como non o é construír no-
vas instalacións. A práctica debe
estar vinculada a directrices de
índole pedagóxica, cultural, so-
ciolóxica e sanitaria.

As directrices pedagóxicas
son as que determinan a capaci-
tación dos profesionais que se
adican ao mundo da educación
física e o deporte. Nos niveis
iniciais de práctica podemos
apreciar como os cativos son en-
sinados por persoas que na
maioría dos casos teñen gran
vontade pero pouca formación.
Asimesmo, cómpre facer pun-
tualizacións ao respecto da dife-
renza entre rendemento e xogo.

Os nenos e nenas requiren xo-
gar, aprender, participar e desen-
volver as capacidades básicas a
través do deporte. Actualmente,
os adestradores, as federacións e
incluso os pais, demandan ni-
veis de rendemento nos rapaces
que son proprios de adultos e
máis próximos ao traballo que
ao divertimento e á educación. 

Debe producirse unha autén-
tica vinculación entre as conse-
llarías de Educación e Cultura (a
que deseña a política deportiva),
porque as relacións son directas
como podemos comprobar coa
materia de educación física.

Debemos ter clara a diferen-
za entre deporte para rapaces,
deporte para adultos e deporte
de rendemento. No primeiro, o
obxectivo básico é a educación
e o desenvolvemento da persoa.
No segundo caso, o obxectivo é
o divertimento e a saúde. E no
terceiro, a intención é gañar
campionatos, torneos e trofeos. 

As directrices culturais son
as relativas ao contexto autócto-
no, con características identita-
rias que proceden dunha tradi-
ción e un desenvolvemento evo-
lutivo determinado. Deportes

que son practicados exclusiva-
mente na nosa terra ou que aín-
da non sendo exclusivos si po-
súen sinais de identidade clara-
mente marcados. Por exemplo,
unha terra co mar como compa-
ñeiro inseparábel produce de-
portes que noutras zonas non te-
ñen razón de ser. Ambientes ru-
rais favorecen prácticas impen-
sábeis noutros contextos e loxi-
camente deben considerarse es-
tas razóns para o deseño dunha
política deportiva axeitada.

As directrices sociolóxicas
refírense ás connotacións de in-
teracción entre a xente, ás diná-
micas sociais, e ás necesidades
de cada momento. Unha maior
preocupación polo corpo, un
aumento da conciencia social
referente á saúde, ou un incre-
mento da demanda de piscinas
para aprender a nadar, son só al-
gúns exemplos das posibilida-
des. Aquí hai que ter en conta o
mandato constitucional que alu-
de ao fomento da educación fí-
sica e o deporte, erixíndose o
Estado en promotor, que non
empresario, é dicir, crea infraes-
truturas ou servizos que non de-
ben perseguir rendibilidade eco-

nómica como non a perseguen
tampouco a sanidade ou a edu-
cación ou como non a deberían
perseguir os cargos públicos
electos que son en principio ser-
vidores da “cousa pública” e
non directivos de empresas.

As directrices sanitarias son
aquelas que terán en conta a
necesidade de vincular deporte,
exercicio e saúde. Antes via-
mos o obxectivo do deporte de
adultos e a isto hai que enga-
dirlle a práctica de exercicio fí-
sico. Cada vez máis persoas
acoden a ximnasios para practi-
car algún tipo de actividade fí-
sica, pero os servizos públicos
son moi limitados.

O cardiólogo Hixinio Beiras
afirma que a incidencia de pato-
loxías cardiovasculares é moi
alta en Galicia. O índice de xen-
te obesa aumentou tanto no ám-
bito urbano como no rural, ade-
mais cada vez máis rapaces pa-
decen problemas relacionados
coa acumulación de graxa cor-
poral. As solucións que se dan
dende as distintas administra-
cións son: facer publicidade pa-
ra unha mellora na alimentación
e recomendar a práctica de

exercicio físico. Evidentemente,
as recomendacións son positi-
vas pero por si soas non conse-
guen efectos significativos.

Crear programas en colabo-
ración coa administración sani-
taria e impulsar a construción de
ximnasios municipais, ademais
de habilitar servizos para que a
xente poida facer unha evalua-
ción do seu estado de saúde, son
algunhas das medidas que sería
conveniente poñer en marcha se
realmente nos preocupa o pre-
sente e o futuro, e así non nos
quedaremos en propaganda e si
en accións precisas e valiosas.

As competencias do goberno
galego son amplas e a responsa-
bilidade alta, todos podemos e
debemos empurrar para conque-
rir melloras substanciais, dende
unha perspectiva crítica e cons-
trutiva, colaborando os distintos
actores e cooperando nun pro-
xecto de futuro que non se limite
a ser continuísta e caendo de no-
vo na tentación de considerar o
deporte só dende a óptica das fe-
deracións e os clubs deportivos,
senón valorando as vertentes re-
feridas: pedagóxica, cultural, so-
ciolóxica e sanitaria.♦
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A política deportiva galega

A F-1 é máis ca un deporte e o automóbil máis ca un medio de transporte

Fernando Alonso, icona da cultura occidental

Fernando Alonso celebra o seu título en São Paulo.



Retrospectiva
de Xesús Vázquez
O Centro Galego de Arte Contemporá-
nea (CGAC) acolle dende o xoves, 29 de
setembro, a primeira gran retrospectiva
do pintor Xesús Vázquez que se realiza
no Estado. A mostra, que leva por título
‘Xesús Vázquez. Not by usura: Historia,
Lenda, Memoria’, está composta por un-
ha selección de cadros e debuxos reali-
zados polo autor desde principios da dé-
cada do 1980 até a actualidade. Juan Ma-
nuel Bonet é o comisario desta exposi-
ción, unha retrospectiva que se inicia
con varias series dos últimos lustros.♦

Homenaxe
ao actor Xosé García
Xosé García é un actor galego que triunfa
en Francia, país onde tivo éxito con varios
títulos ás ordes de Philippe Harel ou Costa
Gavras, entre outros realizadores. Agora, o
sector audiovisual galego réndelle home-
naxe coa proxección dalgúns dos filmes
nos que participa, caso de O sétimo día, de
Carlos Saura. Entre o 29 de setembro e o
15 de outubro, A Coruña e Compostela
acollen un ciclo que se completa con colo-
quios sobre a interpretación de García.♦

A Mesa pide
dez películas
en galego ao ano
A Mesa pola Normalización Lingüística
solicitou que se dobren ao galego dez pelí-
culas no 2006, atendendo ao aprobado no
Plano de Normalización do Galego. Os fil-
mes escollidos son O Código Da Vinci, Pi-
ratas do Caribe 2: O cofre do morto, Ice
Age 2: A fusión, Cars, Inglorious Bastards,
O regreso do Superman, Sin City 2, X-Men
3, Casino Royale e Misión imposíbel 3. A
Mesa tamén demandou que se traduza á
nosa lingua o último álbum de Astérix.♦

o Festival de Cinema de
Donostia volveron sorprender. A
cuncha de ouro ao mellor filme
foi para Chequia. Algo semellan-
te á felicidade, de Bohdan Sláma

impúxose nun palmarés no que destaca a cun-
cha de prata ao mellor actor para o madrileño
Juan Ballesta, de só 17 anos, polo seu papel en
Sete virxes. E das pantallas ao teatro. O mítico
grupo arxentino de humor musical Les
Luthiers visita Galiza en outubro. Entre o 18 e

o 30 do mes que vén actuarán en cinco cidades
presentando As obras de onte (o refrito). Para
os que prefiren a boa pintura, a sede da
Fundación Caixa Galicia de Lugo acolle a
mostra ‘Pintura andaluza na colección Carmen
Thyssen-Bornemisza’, que estará aberta até o
30 de outubro. Os empresarios afincados na
Ribeira Sacra comezaron a colaborar coa ini-
ciativa que pretende converter a zona, unha
das que contan con meirande historia en
Galiza, en espazo protexido pola Unesco.♦
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Fotograma de Sin City.

XAN CARBALLA



X.C.
Era cuestión de tempo, pero co
preanunciado cese de Manuel
Guede faltaba saber o nome da
persoa eleita. Ánxeles Cuña
Bóveda, alma mater de Sarabe-
la Teatro, o grupo ourensán
que é dos máis recoñecidos do
teatro galego, aceptaba a pro-
posta da nova equipa da Con-
sellaría de Cultura para dirixir
o Centro Dramático Galego.
Aínda non sabe cando toma-
rá definitivamente posesión.

Ánxeles Cuña é a oitava persoa á
frente da compañía nacional, un
organismo que en 2004 cumpriu
dúas décadas tentando buscar o
seu lugar como locomotora do te-
atro galego desde a iniciativa pú-
blica. Preguntada por esa sensa-
ción que producen os nomeamen-
tos no CDG como contínua refun-
dación, Anxeles Cuña asegura
que “por riba dos gustos personais
ten que primar o proxecto artístico
e de xestión. Eu supedítome ás di-
rectrices da Consellaría, pero ade-
mais de un honor ser a persoa es-
collida, coido que o importante é a
sintonía que atopei. Creo moito
nas boas dinámicas, no traballo en
equipo, non me esquezo que nos
diriximos á sociedade e que o
CDG é un ben público”.

Aínda sen aterrar, pendente
da estrea do 15 de outubro de O
heroe, a opera prima de Manuel
Rivas, Ánxeles Cuña estima que
a traxectoria do CDG, “é funda-
mental para falarmos do desen-
volvemento teatral. Ten que im-
bricarse co teatro profesional e
servir de ponto de referencia, por-
que desde el chégase a onde non
poden chegar as compañías”.

Pendente aínda de reunirse
coa equipa da Xunta, “teño que
preparar unha proposta” dinos,
considera que a xestión dun en-
te público debe ser medíbel en
función dalgunhas normas que
debe seguir “excelencia artísti-
ca, promoción de novos crea-
dores e establecer pontes cos ve-
teranos, defensa do patrimonio e
en canto á dramtúrxia (galega,
universal e contemporánea), di-
rixirte aos espectadores”.

Desde a sede compostelá do
Salón Teatro, “e aproveitando o
nacemento da Escola Superior de
Arte Dramática de Galicia, o
CDG debe facer produción, pero
tamén ser un centro distribuidor,
cunha programación non mercan-
tilista, no sentido de traer teatro
para cidadáns e non para consu-
midores. Ten que axudar a fideli-
zar e a crear novos espectadores”.

Outras claves que aponta
Ánxeles Cuña son o coordinarse
co Centro de Documentación
Teatral e empezar a traballar en
textos de teoría, crítica e criación
dramática. Non contempla mo-
dificar os espectáculos progra-
mados para a temporada.♦
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Anxeles Cuña Bóveda,
nova directora do Centro Dramático
Manterase vinculada a Sarabela Teatro pero non dirixirá

A tirada do Centro Dramático Galego, que
a nada que o pensemos xa estará preparan-
do as vodas de prata, ten dous trazos prin-
cipais: a campaña didáctica e o ciclo dos
arquivos.

A primeira leva dentro dous debates de
alta presión, o de buscar unha fórmula efi-
ciente e rápida para formar público de tea-
tro e o de instruír profesionais da escena.
Os dous argumentos son fillos dunha vi-
sión lóbrega do estado do Teatro despois
da travesía da Ditadura e da máis longa
viaxe previa da Restauración. Había que
refacer a casa do teatro que estas dúas tra-
mas de destrución deixaran coma o resto
da cultura do país nos cachotes. 

Con algo de perspectiva pode verse un-
ha obra entendida en termos paternais, es-
colásticos e algo inxenuos que no seu pro-
pio voluntarismo (a búsqueda do público,
chamábao a Consellaría de Cultura) tiña al-
go de abrazo do urso, nada incómodo para
as ideas dominantes. Mesmo se negaba sen
problemas o valor dun teatro de resistencia
que tiña o mérito precioso de establecer a
continuidade dende os tempos de Antonio
Bieito Fandiño (1849) e quen lle dera a ou-
tros. A desconsideración co importante
acerbo de teatro chega a popularizar a idea
de que ate a altura de O Mariscal (1929) o
país carece de dramaturxia. Outros levan
este criterio un pouco máis adiante e mé-
tennos medo no corpo con propostas que
parece tomadas do Deuteronomio coma:
derrubar o templo para edificar o templo.  

Unha parte importante do público ao
que a nova casa do teatro declaraba obxec-
to de busca e captura, sen terlle perguntado

sequera o que pensaba do asunto, decla-
rouse obviamente en fuga. A paradoxa é
que ese mesmo espectador achegábase ao
teatro que a pesar de todos os atrancos se-
guía a facerse por fóra do CDG, ás veces
expresamente identificado cunha tradición
de teatro de revolta e resistencia que outros
se empeñaban en negar.

O segundo acto desta narrativa é o dos
arquivos. O CDG asume nesta etapa a fun-
ción básica de recuperar a dramaturxia que
no seu tempo non contou con soporte ma-
terial para entrar contacto co público. Era
un territorio que lle correspondía decruar
ao CDG pero logo se advirte que non é es-
ta a súa única función: calquera teatro na-
cional mantén a súa coherencia visitando
regularmente os clásicos pero non se edifi-
ca un teatro nacional só con materiais de
arquivo. A resposta dunha parte da profe-
sión con responsabilidade no CDG neste
tempo consiste en argumentar o valor esen-
cial do clásico, que coma El Rei na Cons-
titución de 1978, ten condición de inviolá-
bel. Brecht temía que unha vez que el esti-
vese ocupado en ver medrar as nabizas o
seu teatro puidese acabar en materia escu-
ra, en mans de péritos gnósticos e da temí-
bel peste da investigación teatral. Sabía
que moitos expertos resgatadores séntanlle
ao teatro coma unha perigosa enchenta de
seriedade e solemnidade que, doutra parte,
encanta ao poder. Sería insensato confun-
dir este xuízo cunha recusación de plano
desta época do CDG pero non esquecemos
as retóricas e compracidas presentacións
de Fraga para os espectáculos da institu-
ción pública da escena. O teatro ten máis

densidade política que a propia política co-
mo nos aprendeu Badiou. Quen podería
imaxinar a un político tan mediocre, discí-
pulo menor de Bugallal, Viturro e Pepe Be-
nito, bendecindo a construción dun teatro
nacional?

O espectador eterno observou de lonxe
como dende a Xunta montaban un pende-
llo didáctico dende o que outorgarlle o pre-
zado título de convicto do teatro. Sen tran-
sición apenas,  encontrouse con que no
mesmo escenario entregábanse a misa en
latín e de cu. Seguro que moitos comenta-
rios deste público ignaro en cuxo nome se
montaba tanto barullo habían dar para un-
ha boa farsa.

Por último, mentres fracasaba o empe-
ño de recuperar o teatro galego en atmos-
fera inerte, para que os espectadores non
notasen a importancia dun teatro nacional,
desembarcaron a posmodernidade e a des-
confianza nas grandes narrativas. Moitos
grupos ventureiros, marxinais, nacionalis-
tas e de esquerdas deron por clausurado o
ciclo do progreso e as ideas de emanci-
pación. Sen dúbida esta brillante operación
para meter de matute abordo do galeón re-
al aos piratas facéndolles crer que o golpe
era deles, e non da coroa, trouxo confusión
á irmandade dos independentes. No entan-
to, outras compañías gañaban confianza do
público non pola rebaixa do teatro senón
pola elevación do espectador. É unha boa
noticia que a directora dun deses grupos
comprometidos e premiados polo favor da
audiencia reciba agora o encargo de reve-
lar todo o que CDG pode dar para a cons-
trución do noso teatro no mundo.♦

O CDG, da campaña didáctica
ao ciclo dos arquivos

G. LUCA DE TENA
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Segundo o deputado de Es-
querra Republicana o mante-
mento de entidades de carác-
ter unicamente estatal com-
portan na práctica situacións
de monopolio que non favo-
recerían unha boa xestión

dos dereitos de autor.
Esta práctica monopolísti-

ca reflexaríase na xestión e o
reparto do chamado canon de
copia privada, “que  queda en
mans destas entidades de ca-
rácter estatal e non chega a

aqueles autores que, por non
ter necesidade de xestionar de-
reitos colectivos, quedan á
marxe”.

Para os nacionalistas cata-
láns o sistema de xestión da
copia privada debería dar en-
trada no reparto de entidades
profesionais “que representen
a grupos significativos de au-
tores a fin de poder recibir di-
rectamente os fondos que lle
corresponden aos autores que
representan”.

No que atinxe á propieda-
de intelectual produciuse o
traspaso da competencia exe-
cutiva de rexisto, pero esta é
meramente administrativa e
ten unha mínima incidencia na
política cultural. O Estado
reservouse o resto das compe-
tencias, como a autorización
de entidades de xestión colec-
tiva, que se considera de al-
cance estatal e limita a posibi-
lidade doutros ámbitos cultu-
rais e/ou territoriais.♦

Propoñen que os dereitos de autor
se xestionen tamén
en Galiza, Euskadi e Catalunya

Casa verde
RAMIRO FONTE

Como na práctica
totalidade dos meus
días laborables, aquí

en Lisboa, pola mañá paso
por diante desa casa pintada
cunha cor verde, de torta de
aniversario, toda ela ilustrada
con ferros ornamentais, de
vaga inspiración modernista.
A vía urbana, case cotiá para
min, exhibe un deses nomes
elocuentes que tanto inspiran
este teimoso coleccionista de
ámbitos cidadáns: rúa da
Sociedade Farmacéutica. Por
se fixese falta, unha lápida
conmemorativa individualiza
a casa verde. No cuarto
andar viviu e escribiu
Vitorino Nemésio. Así que,
dun tempo a esta parte,
prefiro pasar diante da casa
de Vitorio Nemésio, e non ir
saudar, de mañá, a Camilo
Castelo Branco, convertido
en estatua cega, que vixía a
diúrna vida honorable e a
nocturna vida equívoca da
Avenida Duque de Loulé. 

O certo é que lle gardo lei
a Vitorino Nemésio desde hai
anos. É deses autores
irregulares que, con todo,
persuaden a un da honradez
dunha inmensa tarefa
literaria e intelectual.
Vitorino Nemésio tocou todo
tipo de xéneros, abordou
todo tipo de erudicións.
Comezou de ben noviño
como poeta, e xa está
incluído na antoloxía do
1944, asinada por António
Botto e Fernando Pessoa.
Con posterioridade foi
profesor de universidade,
comentarista televisivo,
editor de cantigas
medievais... Con todo, tanto
o personaxe literario como a
súa obra seguen a gozar
dunha grande estima. 

Todos os lectores que un
vai atopando, incluso aqueles
dotados dun agudo espírito
crítico, falan marabillas de
Mau tempo no canal. É a
gran novela dos Azores, e
nela encérrase o xenio do
lugar daquelas illas afastadas.
Estes meses leo canto libro
de poemas en portugués que
cae na miñas mans e vou, por
exemplo, dos sonetos de
Alfredo Guisado ós de
Camilo, do Fel de José Duro
a Dispersão de Sá-Carneiro.
Pero gústame ler ós poucos
Mau tempo no canal,
subliñando palabras, frases, e
tratando de comprobar como
o xenio da nosa lingua chega
tamén a esas afastadas illas.
Sigo buscando primeiras
edicións nemesianas e o
outro día escoitei nunha
librería da rúa do Século un
comentario que me deu que
pensar. Mau tempo no canal
é unha grandísima novela que
só ten o defecto de estar
escrita en portugués.
Deixémolo aquí. Esta mañá
volvín pasar diante da casa
verde. ¡A ver se viaxo aos
Azores ou, polo menos, lle
dedico a Vitorino Nemésio a
miña ventureira columna
mensual! ♦

A Real  Academia Galega fi-
xo pública a súa protesta por
non estar incluído o galego no
informe “Os europeos e as sú-
as linguas”, elaborado polo
Departamento de Educación,
Formación, Cultura e Multi-
lingüísmo da Comisión Euro-
peo.

O informe, ademais de es-
tudar datos sobre as linguas
oficiais da UE, tomaba en
conta especificamente o eus-
kera e o catalán. Para a RAG
“resulta sorprendente e inad-
misíbel a ausencia do galego,
tendo en conta que goza o
mesmo nivel de oficialidade

no Estado español e do mes-
mo status na UE e, se face-
mos caso dos datos do Conse-
llo de Europea, é a lingua con
maior presenza social de to-
das as linguas autonómicas
do Estado español”.

A RAG tamén non admite
a explicación do departamen-
to da UE que xustifica a au-
sencia do galego porque cata-
lán e euscaro son falados nou-
tros territorios europeos, e su-
xírelle que se poña en contac-
to coas múltiples institucións
que teñen información sobre
a situación sociolingüística
do país.♦

A.N.T.
O pasado 1 de setembro o deputado de ERC, Joán Tardà, presen-
tou unha proposición non de lei para que se transfira ás comuni-
dades autónomas con competencias exclusivas en cultura e lingua
propia, as referidas á autorización e control de entidades de xestión
de dereitos colectivos do propio ámbito da comunidade autónoma.

A Academia protesta
pola discriminación do galego na UE

O presidente da Academia Galega Xosé Ramón Barreiro Fernández.



Título: Nas catacumbas.
Autor: Xavier Alcalá.
Edita: Galaxia.

Cando no lector aínda están
presentes os ecos de Entre
fronteiras, que foi a primeira
entrega da evanxélica triloxía
de Xavier Al-
cala, chega es-
ta segunda a
nos completar
as vivencias
de Manuel, á
par que algúns
aspectos da
primeira parte
achan mellor
explicación.
Así, se na an-
terior comen-
tabamos que
case non había
picaresca, ma-
lia as circunstancias xeraren un
ambiente propicio, non se pode
dicir o mesmo de Nas cata-
cumbas.

Coas salvedades que o
tempo impón, inclusive se po-
de sinalar que a totalidade de
Nas catacumbas está marcada
pola necesidade das persona-
xes a recorrer a accións desas
que comunmente se coñecen
como picarescas. Primei-
ramente, como é lóxico, por
todo o que rodea á Compañía
Galaico-Estremeña de Comer-
cio e Estraperlo daqueles anos
inmeditos ao remate da cruza-
da franquista. E segundo por-
que as posteriores tácticas dos
represores para acabar con
Manuel e a súa familia teñen
tamén algo de pícaras, un algo
desesperado, o mesmo que os
actos de defensa a que son
forzadas ás vítimas. 

Mais a confrontación que
máis interesa nesta novela fon-
damente social non é a de índo-
le picaresca senón a que está
constituída polas intrigas dos
intransixentes obsesionados
con eliminar todo aquilo que
non se identifique co nacional-
catolicismo exento de dúbidas,
esa vella teima da pureza de
sangue que historicamente
tantas veces mutilou a socieda-
de española.

A triloxía de Alcalá vai ca-
miño de representar un consi-
derábel abano de anos do sé-
culo pasado. Xa referíndonos
a esta parte centrada no pri-
meiro franquismo, digamos
que permite contemplar unha
documentada e moi completa
crónica da sociedade vilega
(represión, penuria, esperanza
en que as cousas cambien, ra-
quitismo moral do réxime) en
anos nos que ademais a resis-
tencia se deixa notar con cla-
ridade. 

A obra fuxe de pintores-
quismos narcóticos, tratando as
personaxes con convincente re-
alismo (aínda a pesar de o

protagonista ser beatífico) e
enmarcando a acción no con-
texto da II Guerra Mundial.
Esa esfera internacional é a que

fornece de esperanza a unhas
personaxes asoballadas, asoba-
lladas aínda que non deixen de
serlles serviciais ao poder, non

o discutan en público e conten
con avais de ter loitado pola
causa.

Aínda que de primeiras
puidera parecelo, na novela de
Xavier Alcalá non hai unha
guerra, unha xorda guerra, de
relixións senón que o que
quere, e consegue, é ser nunha
crónica e análise da intransi-
xencia, na que contrasta o hu-
manismo dunhas personaxes
coa cegueira e crueldade dou-
tras, como as Penosas ou, so-
bre todo, o cura, personaxe de
construción lograda, aínda
non tendo un protagonismo
directo na acción. E é que o
capítulo das personaxes sol-
véntao Alcalá de maneira efi-
caz, creando unha variada nó-
mina onde, non poucas veces,
fican perfectamente indivi-
dualizadas xa desde o alcume
(a Chachona, as Penosas, o
Percherón, o Boasnoites, as
Esmorgas, o Peso Barato, as
Pelachas) ou a partir de trazos
ben seleccionados. 

Nas personaxes descansa
boa parte do peso desta novela
de longo alento, rica en peripe-
cias e trufada de considera-
cións de carácter relixioso. Es-
tas citas non son excesivas se
temos en conta o volume da
novela, pero fan máis lento o
ritmo narrativo, ritmo que, po-
lo demais, está levado con moi-
to oficio. 

Se a isto se engade o feito
de que tres cuartas partes do
discurso consisten na disposi-
ción das intrigas perpetradas
para acabar co personaxe que
profesa outra relixión e que
aínda por riba medra e se con-
solida socialmente, o resultado
non pode ser outro que o dunha
novela que se le con facilidade
e que sabe procurar a complici-
dade do lector.

Cómpre valorar na súa
xusta medida o grande esforzo
fabulador que supón a crea-
ción do rico mundo da “evan-
xélica memoria”. Concreta-
mente, esta Nas catacumbas
que hoxe nos ocupou mellora
aquela primeira Entre frontei-
ras; aínda estando pexada por
unha personaxe central exce-
sivamente idealizada, algun-
has escollas lingüísticas pou-
co afortunadas ou eses agoi-
ros tráxicos que fan agardar
catástrofes que logo non son
tanto. 

En todo caso, a novela po-
súe, como dixemos, un ritmo
narrativo logrado, conta con
personaxes (moitas e variadas)
ben construídas, presenta unha
lectura que non perde o intere-
se e tamén sabe procurar a
complicidade do lector, no cal
deixa vezo para que se agarde a
terceira e definitiva entrega
con expectación.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Literatos
Doce grandes escritores gale-
gos, de Xosé Agrelo Hermo, é
un percorrido divulgativo pola
biografía e obras de Francisco
Añón, Rosalía de Castro,
Eduardo Pondal,
Curros
Enríquez, Ma-
nuel Antonio,
Castelao, Ote-
ro Pedrayo,
Álvaro
Cunqueiro,
Celso Emilio
Ferreiro,
Manuel María,
Avilés de
Taramancos e Carlos Casares,
contextualizando a súa partici-
pación literaria en cada época
histórica concreta. Edita
Lóstrego.♦

Linguas artificiais
Galaxia publica a obra
gañadora do último premio
‘Ramón Piñeiro’ de ensaio.
Outro idioma
é posible. Na
procura dun-
ha lingua pa-
ra a humani-
dade, percorre
a historia e os
modelos que
seguiron
diferentes per-
soas e
colectivos para
conseguir unha lingua univer-
sal que reducise as distancias
entre pobos e acabase coa
incomunicación cultural.♦

Gañar eleccións
As eleccións non son cousa
nova e xa na Roma clásica
había trucos para conseguir
gañalas. Breviario de
campaña electoral, de Quin-
to Tulio
Cicerón, é
un
compendio
de consellos
que este
autor escribiu
para seu
irmán Marco
Tulio Cicerón,
que se presen-
ta como candi-
dato ao Consulado no 64 aC.
Moitas das recomendacións
aínda seguen vixentes. Edita
Positivas.♦

Historia local
Ismael Velo publica A Ría da
Pasaxe nos séculos XVI ó
XVIII. A sociedade, quinto
dos
Cadernos de
Estudos
Oleirenses,
que publica a
Editorial Tri-
folium. Na
obra faise un-
ha análise da
vida cotiá des-
ta rexión na
Idade
Moderna, atendendo ao
sistema de administración de
xustiza, o vestido, a alimenta-
ción, a relixión ou as festas.♦

A novela
non trata
sobre unha
guerra de
relixións,
senón que
consiste
nunha
análise
da intran-
sixencia.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

2. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

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

4. NAS CATACUMBAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.

5. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. FOLLAS DO BACALLAU.        
Xabier Paz.
Xerais.

2. MEMORIA DE FERRO.
Antón Patiño Regueira.
A Nosa Terra.

3. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

4. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.

Xavier Vence.
A Nosa Terra.

5. IDIOMA E PODER SOCIAL.
Rafael Ninyoles.
Laiovento.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

O grande esforzo fabulador de Alcalá
Segunda entrega da triloxía evanxélica

Xavier Alcalá.
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Título: Fantasía e realidade.
Autor: Guy de Maupassant.
Edita: Ir Indo.

Guy de Maupassant podería ser
considerado un segundo fila da
literatura francesa decimonóni-
ca, sempre que non esquecése-
mos que a primeira liña está
ocupada por xenios “fundacio-
nais” da novela como Victor
Hugo, Balzac, Stendhal ou
Flaubert. Nesas condicións, di-
cir segunda fi-
la non é un dé-
merito, senón
un lugar que
para si quere-
rían moitos
autores de ho-
xe. 

G u s t a v e
Flaubert foi
precisamente
o mestre de
Maupassant ,
alén de extra-
ordinario ami-
go. Contodo, Maupassant tivo
outros mestres ou inspiradores
como Edgar Allan Poe, a quen
non se priva de citar expresa-
mente nun dos contos que aquí
se publican.

A escolma de relatos, moi-
tos deles de non máis dunha
decena de páxinas, que se reco-
llen neste volume titulado Fan-
tasía e realidade, ofrece unha
visión da faceta do autor rela-
cionada co misterio e fornéce-
nos unha lectura agradábel sen
ter que mudar de idioma. Hai
que agradecerllo á colección de
clásicos da editorial Ir Indo, na
que aparece incluida esta obra.

O Maupassant, presente na
maioría das antoloxías de sus-

pense, é un escritor de oficio,
creador de atmosferas inque-
dantes, de prosa ou estilo algo
pasados de moda e que, talvez
por iso, satisfará a unha boa
parte de lectores, reacios a ir
máis alá “do que debe ser unha
boa historia”, é dicir “das de
toda a vida”. Unha vida, en to-
do caso, que hai que rastrear
non máis alá do século XIX,

cando actividades como o hip-
notismo ou as experiencias con
hachís constituiron motivo de
conversa nos círculos cultiva-
dos da sociedade.

O relato máis longo deste
libro é o primeiro: A Horla, xa
un clásico da literatura de te-
rror. Nel, coma nos outros,
móstrasenos unha técnica que
hoxe chamariamos “eficaz”, é

dicir sen moitas máis revira-
voltas das necesarias para com-
poñer o cadro e ofrecer o sus-
pense necesario. Contodo, non
son relatos de simple entrete-
mento. Hai neles capacidade
evocadora. A pluma de Mau-
passant sabe elevalos até os lu-
gares máis honorábeis da li-
teratura, aqueles que nos trans-
forman e deixan en nós un pou-
so permanente.

Maupasssant que finou con
só 43 anos, despois de longa
enfermidade, e que deixou es-
critos trescentos contos e seis
novelas, ademais de tres obras
de teatro, de diferentes temáti-
cas, ofrécenos tamén neste li-
bro unha interesante testemuña
da súa época. O horríbel, por
exemplo, é un conto de gran
forza evocadora, máis tamén
podería ser incluido nunha an-
toloxía literaria do antimilita-
rismo, non en van o escritor
participou na guerra de 1870
contra Prusia e viviu varios re-
ximes políticos. A conciencia
das desigualdades sociais (os
miserábeis), propia da Francia
daquel tempo e que se transpa-
rentou na maioría dos escrito-
res do século, é unha caracte-
rística frecuente en Maupas-
sant que, felizmente, nunca ou
case nunca determina as nece-
sidades formais do propio arte-
facto literario.

Son estas razóns suficientes
para que nos acheguemos a este
libro, trasladado ao noso idioma
por María Isabel García Fernán-
dez, autora ademais dun enri-
quecedor prólogo, que comple-
menta ben esta edición.♦

M. TABOADA

Maupassant,
presente
na maioría
das
antoloxías
de misterio,
é un
escritor
de oficio.

Eco
Nº 172. Setembro do 2005. Prezo 3,5 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez Pozo entre-
vista o profesor de Economía
Ánxel Vence e a Xavier
Goiáns, presidente da socieda-
de de turismo rural Pazos de
Galicia. Dáse conta da nova
composi-
ción, con-
sellaría
por conse-
llaría, do
novo orga-
nigrama da
Xunta.
Gonzalo
Fernández
entrevista a
Xulio
Rodríguez, director dos
talleres Gadauto. Esther Garri-
do conversa con Xosé
Campos, directivo da empresa
de xogo Comar e a Xaime
Quintela, delegado rexional de
vendas xerais de Repsol-
YPF.♦

Deporte Galego
Nº 3. Maio-xuño do 2005. Prezo 2 euros.
Dirixe: Donato Rei.
Edita: 7 Mares Comunicación.

Dáse cumprida información
sobre a organización da Volvo
Ocean Race, con información
sobre buques, tripulacións e
proxectos. David Acevedo fai
unha crónica do 20º aniversa-
rio do equipo ciclista
Supermercados
Froiz. Ta-
mén se in-
forma da

celebración
da Copa
Coca-Cola,
a
Olimpiada
Escolar de
Silleda, a
tempada de
traíñas en Galicia, a disponibi-
lidade para xogar o golf nos
16 campos galegos, os rallis
das Rías Baixas, de Ourense e
Ferrol ou o décimo
aniversario do equipo femini-
no de voleibol A Pinguela.♦

Turgalicia
Nº 2. Agosto-novembro do 2005.
Dirixe: Edurne Baines.
Edita: Imaxe Nova de Comunicación.

Alberto Alonso achéganos á ar-
te modernista no arco de costa
entre Ferrol e A Coruña. Xabier
Viana percorre as diferentes de-
nominacións
de orixe
onde se fai
vendima e a
compaña a
Chus Lago
ás
marabillas
da Terra de
Trives. Belén
Porteiro pre-
senta o
Mondoñedo de Álvaro
Cunqueiro. Xabier Cereixo re-
memora a vella rota do tren
Compostelano, entre Santiago e
Carril (Vilagarcía da Arousa).♦

Contos de misterio
para ler antes de durmir
Ir Indo publica unha escolma de relatos de Maupassant

Título: Do Faro ao Miño.
Autor: Xosé Lois García.
Edita: Frouseira, 2005.

Mergullado nun molde máis ou
menos cinguido ás formas da
nosa lírica popular, illado na
emoción e na nostalxia e limita-
do pola monotonía das imaxes,
o son sentimental das situacións
e un ton enviso e inmóbil, roti-
nariamente asequible, todo en
Do Faro ao Miño de Xosé Lois
García, respira un aire doutro
tempo: exposición demorada,
escasamente intuitiva e ás veces
mecánica de xeitos, maneiras e
figuras melancólicamente asu-

midos. É un intento amable,
saudoso e testemuñal de recu-
perar un tem-
po, uns costu-
mes, lugares e
situacións que
esmorecen día
a día.

O f r e c e
sinxelas e
e v o c a d o r a s
e s t a m p a s :
“Morre o sol
no alén do Fa-
ro, / Merlán fica de espello, /
puro e lento a caron do ceo”;
espidas imaxes: “Un labrego
respira, / outro retén o silencio

/ cando as chedas xemen / cara
a fonte de Seixas”; o tempo e a
distancia, a melancolía: “Tes
alpendres remendados, / tristu-
ra nos camiños / e desventura
nos lousados”; versos lindos e
afectados: “Campá do reloxo
de Chantada, / bronce insinua-
do en flor de loto”; sons balbu-
cintes, enfeitados e escuros:
“Os muiñeiros eran seres re-
quintados, / oblicuos e nobre-
mente acuáticos” e formas e
palabras máis ou menos espon-
táneas e sobrias.

Crónica emocionada das
xentes e as terras de Chantada,
García entrega aquí unha esti-

mable e nostálxica lembranza
doutros días, mais a miúdo, sen
o alento que colme o verso de
desacougo e de paixón, de tre-
mor, de ritmo e de tensión, fica
no decorado, na evidencia da
paisaxe. Aínda que en ocasións
a palabra seña quen de encher
as sensacións de melancolía e
de tenrura, escasas veces abro-
lla nela a soidade esencial, o si-
lencio e a anguria do home
diante a terra e o verso só al-
canza, así, a debuxar sons e ru-
mores sinxelos e saudosos, ru-
rais e silandeiros.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Crónica chantadina
de Xosé Lois García

Do Faro
ao Miño
é un canto
emocionado
a unhas
terras e
xentes.

Guy de Maupassant.



Título: Eloxio da loucura.
Autor: Erasmo de Rotterdam.
Edita: Universidade de Santiago.

Lumen mundi –luz do mundo–
foi un dos múltiplos apelativos
encomiásticos que mereceu no
seu tempo Erasmo de Rotter-
dam. Igual que o foron prínci-
pe das ciencias, vir incompara-
bilis et doctorum phoenix, divi-
no e digno de ser venerado, op-
timum et maximum… Todo se-
mellaba pouco para enaltecer
aquel erudito cuxa graza foi
desputada por emperadores,
papas, reis, príncipes e minis-
tros de toda Europa. Non é do-
ado, nestes tempos de pragma-
tismo, entender até que punto o
favor dun home que decidiu
dedicar a súa vida ao estudo e
aos libros puido ser obxecto
das máis enconadas competen-
cias, pero o conto é que Eras-
mo gozou do que sen dúbida
foi o gran triunfo do home de
letras do Renacemento. Cel-
mosas ofertas para atraelo che-
garon do Vaticano, de Carlos V,
de Fernando de Austria, de Ho-
landa, de Portugal, de Hun-
gría… As mellores universida-
des europeas ofrecéronlle cáte-
dras, os máis reputados huma-
nistas rivalizaron por manter
correspondencia con el. E, non
embargante, aquel facho que
había iluminar o mundo, celoso
da súa independencia, despre-
ciou todo aquel agasallo mun-
danal para se adicar ao escuro e
silandeiro traballo de corrector
de imprenta. Para se consagrar
á lectura e á investigación.

Por iso non deixa de ser un
fenomenal paradoxo que a obra

que mellor resiste o embate do
tempo daquel home de adusta
fasquía que retrataran Durero e
Holbein sexa unha sátira. Xa
sabemos que, polo xeral, o illa-
mento do sabio non significa
desinterese polo mundo; ben
ao contrario, aquel encerra-
mento ten co-
mo último ob-
xectivo a con-
centración e o
profundamen-
to nas voces
que chegan do
exterior para
facer ecoar o
seu xenuíno
s i g n i f i c a d o
con máis clari-
dade. E é bai-
xo esa pers-
pectiva que lo-
gramos albis-
car que, en
Erasmo, por
baixo daquela
pulcra superfi-
cie de talante severo e rigoroso,
a vida remexía no fondo e pro-
piciaba o nacemento desta bur-
lona e desenfadada trasnada
que é o Eloxio da loucura. 

O sentimento de zozobra
ante o desatino que contempla
leva a Erasmo, nunha sarcásti-
ca reviravolta, a crear unha
portentosa entroidada: unha hi-
larante cátedra onde a Loucura,
dirixíndose a un repectabilísi-
mo auditorio de doutores e eru-
ditos, elabora un áxil discurso
laudatorio de si mesma, recla-
mando para si o mérito de man-
ter o mundo en marcha. A feli-
cidade, di, nunca se atopa na
prudencia, senón na exaltación

das paixóns, no delirio. Para
demostralo, a súa prédica exa-
mina desapiadadamente os
despropósitos que alagan a so-
ciedade, e aí a mirada escéptica
e resabida do noso autor, o seu
coñecemento do mundo, amo-
san o seu maxisterio, bosque-
xando un colorido e inigualá-
bel desfile de tolerías que ridi-

culizan a necidade das accións
humanas: a burremia que lexi-
tima a guerra, os filósofos ig-
norantes e bardalleiros, os que-
renciosos de nobreza, os esco-
lásticos afectados, os vellos
que simulan mocidade, os mo-
zos que finxen sabedoría, os vi-
ciosos que aparentan virtude,
os licenciosos que predican

castidade, os gobernantes co-
rruptos, os clérigos entregados
ao pecado… A mordaz crítica
de Erasmo non permite que
ninguén quede libre de falta,
que ninguén escape ao caústico
exame da retranqueira estulti-
cia.

Para o lector contemporá-
neo, malia os case cincocentos
anos transcorridos dende a re-
dacción do libro, non resulta
difícil recoñecer ese cruel re-
trato da sociedade ao se atopar
cun autor que certeiramente si-
nala como “os sabios conviven
coa pobreza, coa fame e co fu-
me, e que viven esquecidos,
sen fama e mal vistos. Os ne-
cios nadan en diñeiro, vense
promovidos aos postos de go-
berno do Estado e, nunha pala-
bra, chegan ao seu esplendor
en todos os aspectos”. Ou co-
mo “no mundo dos pontífices,
dos príncipes, dos xuíces, dos
maxistrados, dos amigos, dos
inimigos, dos máis importantes
e dos menos, todo se consegue
con diñeiro na man. E como o
sabio o despreza, acostuman a
fuxir del de contado”.

Pero reducir o mérito desta
obra ás súas cualidades satíri-
cas, á súa afinada puntería
–aínda con toda a mestría e hu-
mor que Erasmo é quen de pro-
xectar sobre esta arrepiante ga-
lería de insensateces que rexen
o destino das sociedades– sería
rebaixar a medida da súa xe-
nialidade. Sen dúbida, o máis
fulgurante achádego de Eras-
mo é o intelixentísimo xogo a
través do que retrata a dualida-
de do ser humano, a súa eterna
ambivalencia. 

Dende antigo, a loucura foi
vista en ocasións como pose-
sión divina, como arrebatador
alento da música dos deuses. A
esta aura chamábanlle os gre-
gos zeia manía –loucura divi-
na– asociándoa á inspiración
artística e ao contacto co eter-
no. Erasmo, impecable coñece-
dor da tradición clásica, apro-
veita esta ambigüidade do ter-
mo para, ao tempo que desvela
a absurda paisaxe da necidade
dos homes, amosar como esa
mesma necidade e talvez o
máis humano que posuímos.
Pois, en certa forma, aceptar as
ensinanzas da simpleza non é
senón seguir o cauce da vida.
“Mais errar é triste”, contéstan-
lle á Loucura. “O que é moi
triste é non errar”, replica ela. 

Deste xeito, a Loucura re-
mata por se tornar instrumento
de autocomprensión, espello da
humanidade que, furando a tra-
vés dos innúmeros estratos que
ocultan o seu ser, nos pon de-
diante dos ollos a fraxilidade do
amenazado equilibrio que habi-
tamos, a frustrante conciencia
do caos que asexa.♦

MANUEL XESTOSO
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Mar de Lira
Francisco X. Fernández Naval

A NOSA TERRA

A ollada poética sobre o mar de Lira de Francisco
X. Fernández Naval convértese nun libro no que o
mar se torna metáfora da fundación das cousas, en
afondamento nas raíces da existencia e no segredo

da memoria. O mar como fonte da vida e como
recreación da estirpe e do destino.

A loucura como medio de coñecemento
A obra máis emblemática de Erasmo de Rotterdam traducida ao galego

Malia
os case
cincocentos
anos
transcorridos
dende
a redacción
do libro,
non resulta
difícil
recoñecer
ese cruel
retrato da
sociedade

Retrato de Erasmo de Rotterdam, de Hans Holbein (1530). Óleo sobre madeira, 33 x
25 cm. Galleria Nazionale, Parma.



Sempre o clasifican como au-
tor da “nova narrativa galega”

Dos anxos e dos mortos era
unha obra de xuventude, empe-
cei a escribila con dezanove
anos e non se publicou até sete
anos despois. O noso é un país
pequeno e a min dábame ver-
goña porque hai unha tenden-
cia a identificar os protago-
nistas cos autores, como se
Dostoievski fose un asasino...
Se non hai unha distancia esté-
tica é absurdo. Dame medo que
suceda algo semellante con
Non sei cando nos veremos.

Perder a vergonza é fun-
damental para publicar?

Hai que rachar co pudor pa-
ra escribir cousas que non se
din habitualmente. Un persona-
xe do meu libro cita a Quevedo:
Sempre hai que sentir o que se
di / nunca hai que dicir o que se
sinte, e penso que en Galiza ha-

bía un exceso de censura políti-
co-moral, tamén de autocensu-
ra, porque se a miña nai vivise
non sei se me atrevería a publi-
car unha obra como esta. Un
dos actos de valor no sentido
ético da literatura, en Galiza e
fóra, é perder a timidez e a ini-
bición e atreverse a dicir o que
os outros sinten. O escritor en
Galiza, hoxe máis ca nunca, ten
tendencia a un pensamento nor-
mativizado, tan axeitadiño que
coido que é importante que de
vez en cando, non por sistema,
rompa ese pudor e se atreva a
escribir cousas coma esta, boas
ou malas, non o sei.

Xa noutros libros seus, pe-
ro manifestamente en Non sei
cando nos veremos hai unha
presenza do sexual, nada ha-
bitual na literatura galega,
tanto en tema como en lingua.

Teño como escritor varias

fixacións. Unha o erotismo,
máis alá da parella estábel, do
matrimonio ou do pensamento
pequeno burgués puritano en
Galiza achegado á relixión dos
curas, que non me gosta. As
outras fixacións son o tempo, a
violencia, a morte. Dicíndoo co
tópico Non sei cando nos vere-
mos falaría de eros e tanatos. 

Hai unha época na que as
súas obras están situadas his-
toricamente, a década dos 70,
e parece que todo ocorre aí.

Teño escrito libros e relatos
ubicados temporalmente nou-
tro tempo, pero é certo que a
parte principal da miña narrati-
va está situado nesa época, de-
liberadamente imprecisa. Ade-
mais de razóns personais, por-
que era un momento na que se
manifestaba con agudeza unha
crise de valores de todo tipo.
Xa non digamos en Galiza, on-

de pasamos dunha cultura pre-
dominantemente rural a esta
modernidade de telenovela e
pornografía nocturna. Este
cambio que vivimos moi de
cerca os da miña edade non é
un cambio coma outro calque-
ra, penso que é unha ruptura
moi grande e como novelista é
a que máis me interesa porque
amosa a ferida desa crise con
máis claridade.

Pero o período é de ape-
nas unha década.

Falando de literatura non
importa tanto esa duración tem-
poral. O relevante é a intensida-
de coa que ameaza e tamén pro-
mete romper o encadeamento
implacábel e sucesivo que nos
leva á morte. Iso angustia pero
ao mesmo tempo libera. Penso
que esa epocalidade, ademais
de que vivín ese tempo, é unha
maneira indirecta de atacar lite-
rariamente o sistema actual. Da-
quela fenda pro-
ceden moitas
cousas que nos
pasan, boas e
malas: o cuestio-
namento da pare-
lla, o entende-
mento da sexua-
lidade, o propio
valor do indivi-
duo... Eu son un
pouco admirador
de Nietzsche.
Encántame can-
do fala do inac-
tual, do intempestivo, do non
histórico, daquelo que non se
adapta á circunstancia histórica. 

Se a intención é desactua-
lizar, a súa obra terá outra
lectura por xentes que desco-
ñezan esa época.

Quen sabe como se lerá!
Pero ese non saber tamén dá
“esperanza”, unha certa con-
fianza no futuro. En toda litera-
tura hai un problema temporal,
pero o que a min me preocupa
é o que está a pasar agora en
Galiza e teño a impresión de
que non nos decatamos da
enorme trascendencia que vai
máis alá do momento histórico.

Obrígase a facer un es-
forzo enorme, case fai arque-
oloxía dunha lingua viva.

Historicamente a lingua está
debilitada, pero a literatura sub-
vírtea e volve resucitala unha e
outra vez como unha pantasma
gozosa. Resgátaa de abaixo, da
comunidade, que para ben e pa-
ra mal resiste. Pode parecer que
está morta pero non o está.

Nestes anos fíxose moita
literatura premeditadamen-
te pensada para ser lida no
ensino, algo que non parece
que sexa Non sei cando nos
veremos, que non fai ningun-
ha concesión.

Na literatura galega hai un
factor de moralina de clase me-
dia ou de labrego que quere fa-
cerse clase media. Imponse na li-
teratura actual co pretexto ou a
coartada de que así pode lerse e
escrébese para os institutos. Pero
nas películas que ven os rapaces
xa está todo o que na literatura se
lle agacha con tanta moralina.
Mais non é só un problema de
Galiza, aféctalle a case toda a li-
teratura contemporánea. Hai au-
tores que escriben para a univer-

sidade ou para especialistas. Iso
produce unha perda que se tradu-
ce en monotonía e servilismo.
Eu son discípulo de Georges Ba-
taille en canto ao exceso.

A outra fixación é a morte.
O individuo cando está só é

cando ve máis a finitude, a mor-
te. Se eu fose nos-outros, resuci-
taría, pero nesta sociedade de
masas que tanto nos individuali-
za máis noto a morte, como ame-
aza, como problema. Unha labre-
ga, a miña aboa por exemplo, ti-
ña vínculos familiares moi exten-
sos, e esta muller tiña ante a mor-
te unha actitude arcaica, quizais
historicamente superada, pero
con moita máis serenidade que a
do home moderno e desde logo
que a miña. En Galiza había xen-
te que se metía na cama a esperar
a morte. A nosa relación como
“homes posmodernos” coa mor-
te é tan problemática e tabú como
a nosa relación coa vida. Que

pouca relación te-
mos coa natureza,
onde sucumbir e
nacer é un xogo
repetido, eterno,
fermoso aínda que
terríbel!

Iso ten que
ver co alonxa-
mento das cida-
des?

Hai unha per-
da radical dese ci-
clo natural, non
sei se está ben ou

mal, pero as consecuencias que
se derivan dese afastamento tan
brusco no tempo, tan rápido, non
está aínda asimilado.

Por que un verso de Rosa-
lía de Castro como título?

Porque esta é unha novela
de despedida, de contínua esca-
pada. O protagonista desde o
comezo trata de fuxir dunha
prisión, primeiro como interno
dun colexio de curas, ao final
preso en Alcalá-Meco, e diríxe-
se á única persoa coa que pode
manter un vínculo sólido afec-
tivo e emocional.

Ademais de novelas voste-
de é un ensaista recoñecido.

Hai unha tendencia a pres-
cindir, excesivamente, da parte
de pensamento que hai en no-
velas como as de Thomas
Mann ou Goethe. É unha cen-
sura esaxerada con aquela par-
te de pensamento que tamén
era constituínte da novela. A
min afogábame e por iso escri-
bín ensaio independente, aínda
que non puden evitar que en
momentos nas miñas novelas
entre a reflexión ensaística.

Hai unha vontade de cla-
ridade narrativa, mesmo nos
seus ensaios.

Hai anos dicíanme o contra-
rio. Inténtoo, cando menos,
porque un dos posíbeis fallos
de certa literatura do século XX
é o seu hermetismo, e iso pro-
duce unha separación co lector,
aínda que ese é o tipo de autor
que a min me gosta. A outra ca-
ra da moeda é a vulgarización,
a literatura industrial de masas,
a literatura consumíbel. A min
gostaríame evitar eses dous ex-
tremos, buscando a claridade
dentro do complexo. A literatu-
ra non pode estar empantanada
nun permanente descifrar.♦
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Anxo A. Rei Ballesteros
‘En Galiza había un exceso
de censura político-moral’

XAN CARBALLA

Ensaista e novelista Anxo A. Rei Ballesteros (Boqueixón, 1952), publi-
cou hai poucos meses Non sei cando nos veremos, unha obra que conti-
núa un universo narrativo comezado en 1977 con Dos anxos e dos mor-
tos e proseguido en 1992 con Loaira, todas elas editadas por Galaxia. 

‘Pasamos
dunha cultura rural
a esta
modernidade
de telenovela e
pornografía
nocturna”
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Moitos dos que hai tres meses puxemos
toda a nosa ilusión na constitución dun
novo goberno galego, apoiámolo sen nin-
gunha vacilación e puxemos todas cantas
enerxías puidemos para que se producise
o cambio, estamos hoxe preocupados por
unha acción deste goberno que, moi ao
noso pesar, nos enche de inquedanza.

Falamos do relativo á Cidade da
Cultura. 

O proxecto cualificado como mau-
soleo do ex presidente Manuel Fraga. O
investimento considerado como máxi-
mo expoñente do malgasto do orzamen-
to público polo pasado goberno. Un ele-
mento que agora, para a nosa sorpresa,
recibe a consideración de “referencia
para a cultura galega do futuro”.

O presidente do noso goberno e a
conselleira de Cultura reuníronse días
pasados co arquitecto autor do proxecto
resultando dese encontro a anterior sen-
tenza e a conclusión de que o faraónico
proxecto “vai seguir o seu camiño”. Es-
tas afirmacións enúncianse sen que se
saiba  cal vai ser a utilidade e o custo de-
finitivo da obra e do seu equipamento.

Esquécense o presidente e a conse-
lleira de que moitos temos dito e de-
mostrado que Galicia, carente dun gran
número de servizos e infraestruturas
culturais, non pode permitirse gastar o
inxente presuposto que se vai soterrar
na Cidade da Cultura xa que con el po-
dería estruturarse unha malla cultural
exemplar para todo o país. 

Talvez non se pararon a considerar
que se o ex presidente Fraga foi o pri-
meiro responsábel de dilapidar o até
agora investido e que do mesmo xeito o
novo goberno tamén será responsábel
do que se faga de agora en diante. 

Pensemos, por exemplo, que, men-
tres que se afirma –cuns datos actual-
mente manexados polo goberno que to-
dos sabemos que se van multiplicar–
que a Cidade da Cultura supón hoxe un
investimento de 374 millóns de euros;

con só 3 millóns de euros podería cons-
truírse un “obradoiro cultural” en cada
comarca galega, magnificamente equi-
pado de medios e rcursos humanos. Se-
rían centros nos que os usuarios non só
recibirán información senón que ade-
mais poderán participar activamente no
proceso creativo. 

Hai que “rendibilizar o proxecto sen
cuestionar a estas altu-
ras a súa existencia”
afirma o presidente. É,
esta, unha moi “cues-
tionábel” opinión ante
a que quixeramos facer
algunhas preguntas,
aínda expoñéndonos a
que estas talvez poidan
ser cualificadas como
“impertinentes”.

Fálase, alegremen-
te, de “redefinición
dos usos” aos que está
destinado o proxecto
sen parar o proceso da
súa construción. Qui-
zais para os nosos go-
bernantes é posíbel
definir arquitecturas
sen coñecer o seu fu-
turo destino?

Se non é así, como
é posíbel que se conti-
núen as obras dun contedor arquitectó-
nico sen coñecer a súa función?

¿Coñecen con total seguridade cal vai
ser o presuposto definitivo para a constru-
ción e o mantemento deste macrocomple-
xo institucional? Neste caso, está o noso
goberno en condicións de abordalo?

Que significa “rendibilizar” cando
nos referimos a un fastoso proxecto
cuns custos disparatados?

¿Pensouse nun dato tan relevante pa-
ra a definición dunha arquitectura como
é a relación función/custo? 

Cales van ser as funcións que xusti-
fiquen un custo por metro cadrado moi

superior ao necesario para calquera das
previsíbeis actividades?

Desde esta perspectiva, ¿paráronse a
pensar que, unha vez definidas unhas
novas posibilidades de uso, co diñeiro
que vai custar, por exemplo, un taller
para actividades do colectivo de artistas
plásticos incluído no complexo do mon-
te Gaias poderían, acaso, construírse

dez coma el, sen me-
noscabo da súa cali-
dade arquitectónica?

No hipotético caso
de que o anunciado fo-
se o seu custo final.
¿Enténdese lóxico un
investimento de 34
millóns de euros para
a construción dunha
hemeroteca para Gali-
cia? Sabendo que a di-
xitalización deste tipo
de materiais pode
comprimilos conside-
rabelmente. Así pois,
que volume de fondos
van ser gardados nela? 

¿Considerouse o
que supoñería o desa-
tinado presuposto ne-
cesario para manter a
chamada Cidade da
Cultura, investido no

desenvolvemento da nosa cultura no
conxunto do país? Por exemplo, ¿non
sería máis importante crear con eses
cartos un programa de actividades itine-
rantes que percorresen Galicia levando
a nova cultura (teatro, música, cine, ar-
tes plásticas…), realizada dentro e fóra
da nosa comunidade, permitíndolles a
moitos profesionais da cultura unha ac-
tividade constante á que, hoxe, se ven
imposibilitados de chegar?

Contestando estas preguntas, talvez
non fose necesario facer unha última
que moitos nos facemos neste momen-
to: ¿son xustificábeis os gastos necesa-

rios para á construción e o mantemento
dun proxecto tan absurdo como este nun
país como o noso?

Non basta con dicirnos que se preten-
de que a Cidade da Cultura sexa “protago-
nista dunha cultura aberta e plural”, cando
o cuestionado proxecto pouco ten a ver
cun obxectivo que só poderá ser alcanza-
do desde a máis rigorosa sobriedade. 

O importante para un goberno que
moitos defendemos como o goberno do
cambio é, como vén demostrando, por
exemplo, a Consellaría do Medio Rural,
actuar con sentido común e racionalidade
política. Transformar as cousas e non redu-
cirse a apoucadas actitudes limitadas a xes-
tionar os disparates do anterior goberno. 

Antes de tomar unha decisión defini-
tiva sobre que facer coa Cidade da Cul-
tura, resulta necesario paralizar as obras
en curso en tanto que non se faga unha
rigorosa auditoría que nos aclare, defini-
tivamente, a onde nos vai levar o presu-
posto final destas. É imprescindíbel sa-
ber cal vai ser o custo do metro cadrado
edificado para poder decidir se ten sen-
tido ou non o investimento que se vai re-
alizar, e que outras propostas de desen-
volvemento cultural poderían ser reali-
zadas con ese investimento. 

Iso é, en fin, o que pensamos moitos
dos que no seu momento defendemos a
constitución do novo goberno crendo
nun futuro distinto. 

Se reflexionamos con honestidade
–e eu creo na honra dos nosos gober-
nantes– sobre o que a Cidade da Cultu-
ra significa, teremos, sen dúbida, que
formularnos a necesidade de repensar o
futuro dun disparate arquitectónico so-
bre cuxa máis ca dubidosa calidade e
sentido se teñen definido xa un bo nú-
mero dos máis prestixiosos críticos
mundiais da arquitectura.♦

PEDRO DE LLANO e PLÁCIDO LIZANCOS son
arquitectos e profesores da Escola de

Arquitectura de Galiza.
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Sobre esa herdanza chamada
Cidade da Cultura

PEDRO DE LLANO e PLÁCIDO LIZANCOS

‘A Cidade da Cultura
supón hoxe un

investimento de 374
millóns de euros; con só

3 millóns de euros
podería construírse un
“obradoiro cultural” en
cada comarca galega,

magnificamente
equipado de medios e

recursos humanos”



Compostela volve ser o esce-
nario principal do Festival In-
ternacional de Títeres Gali-
creques 2005. A partir do luns
3 de outubro, marionetas,
monecos de luva, e sombras
chinesas pasarán pola Sala
Yago, o Teatro Principal e po-
las principais prazas da cida-
de as súas historias, nas que
os actores convértense a tra-
vés dos fíos en ladróns de
pouca monta, en tres porqui-
ños ou en feirantes de princi-
pios de século. 

Vinte e dúas compañías
de Brasil, Arxentina, Eslove-
nia, Chile, España, Francia e
Cuba representarán máis de
noventa funcións durante to-
da unha semana de espectá-
culos de marionetas que se
desenvolverá até o domingo
9 entre as diferentes salas e a
rúa. Aquí, o protagonismo te-
rá sabor do pasado. Un carro-
mato ao estilo dos vellos titi-
riteiro instalarase na Praza
Roxa de xoves a domingo,
para ofrecer tres funcións ao
día da man da compañía fran-
cesa Theatre du Risorius.

Con estas representa-
cións como prato forte e cun-
ha destacada oferta de cur-
sos de animación, dramatur-
xia e construción de mario-
netas impartidos por profe-
sionais recoñecidos interna-
cionalmente como Mauricio
Kartun, Miguel Oyarzún ou
Alfredo Padilla así como coa
convocatoria da III edición do
Premio Internacional para
Textos de Teatro de Títeres
Barriga Verde, arranca Gali-
creques 2005, un festival que
este ano celebra o seu déci-
mo aniversario cunha pro-
gramación variada en canto a
estilos como a culturas re-
presentadas.

Como indica o director do
festival Jorge Rey, un ano
máis Galicreques quere
“achegarlle ao espectador os
diferentes estilos que existen
dentro do mundo dos moni-
creques, cos espectáculos
que recollen dende a vella es-
cola do leste até propostas

máis innovadoras e moder-
nas”. Un obxectivo que se-
mella ter calado no público
que se da cita. Como se
apunta dende a organización
son máis de seis mil especta-
dores os que se reúnen en
Compostela, unha cifra que
se dispara na cidade de Lugo,
onde a programación está in-
cluída dentro da celebración
do San Froilán.

Novos feirantes

Mais, aínda que Compostela
é o escenario principal, non é
a única cidade na que o Gali-
creques desenvolve a súa
programación. Se xa viñan

sendo marcos habituais Lugo
e Betanzos, este ano o Gali-
creques estende os seus fíos
máis alá e por primeira vez
Oleiros, Sada, Bergondo, Cu-
lleredo, Arteixo, Abegondo,
Cambre e Carral súmanse ao
espectáculo.

Durante unha semana es-
tes puntos teceran unha re-
de que situará ao norte do
país no referente galego no
que a esta arte se refire e
converterán a Galiza no país
de acollida de compañías
que están a despuntar en to-
do o mundo.

De Italia achegarase a
compañía Teatro Alegre que
porá en escena Marionetas

en busca de manipulación,
un espectáculo composto de
varias escenas que tratan,
con ironía e poesía, diferen-
tes temas da vida cotiá. Xun-
to a eles, desfilarán polos te-
atriños a historia dunha gali-
ña de criadeiro que quere es-
capar para criar en liberdade
ao seu poliño, tarefa que a
compañía Chachakum chile-
na complica facendo apare-
cer a un raposo, ou a home-
naxe que El Chonchón rende
ao cine cun repaso pola his-
toria da sétima arte, ou os
amoríos de Juan Romero e
Julieta María, ou as peripe-
cias de dous ladróns descu-
bertos pola policía.

Con marionetas de case
un século de antigüidade,
empregadas por titiriteiros
vagabundos, o eslovaco An-
ton Anderlen trae a Galiza a
obra O circo máis pequeno
do mundo, un espectáculo
de fíos polo que pasarán pa-
llasos, homes serpe, un pe-
so pluma, un xograr e a chi-
na Kung-Lee Pao co seu pa-
raugas.

Destacados son tamén os
números para adultos de El
Espejo Negro co espectáculo
Aparicións e o de La Cónica
Lacónica, A pasaxeira na que
presentan as aventuras dun-
ha estraña pasaxeira.

Tres compañías galegas,
Títeres Cachirulo con Aventu-
ras no camiño, Títeres Casca-
nueces con O Astrólogo, Ma-
ría e a apócema marabillosa e
monicreques Kukas cos Qui-
xote, capitulo XXVII, porán o
acento galego a un festival,
que consolida ano a ano a
participación de creadores in-
ternacionais.♦
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TíTeReS do MuNdO
nOs ViSiTaN

M. BARROS

Compañías de medio mundo chegan da man do festival de títeres Galicreques
a Compostela. Ademais de nesta cidade, fíos, luvas e marionetas pasearán
os seus espectáculos por Lugo, Betanzos e, como novidade, pola Mariña.

Actuación da compañía belga Plansjet.  MARGEN

Dez anos de
monicreques
Co fin de divulgar e potenciar
os monicreques en todas as
súas facetas botaba a andar,
hai dez anos, o Festival
Internacional de Títeres en
Compostela ao abeiro da
Asociación Cultural Barriga
Verde. Era “unha viaxe”, como
indica Jorge Rey, “que
empezamos moi
discretamente, cunha
programación para escolares e
con actuacións puntuais para
o fin de semana”. Unha viaxe
que pouco a pouco foi
tornando máis sólida coa
introdución de novas
compañías, unha
programación estábel para
adultos, que nesta edición
ascende a sete espectáculos,
tentando contemplar todos os
paus da arte dos monicreques.

“O que ao principio era un
bosquexo para cubrir
necesidades básicas está a
tornar en realidade”. As
palabras do director do
festival, non só atenden ao
número de obras e de
compañías, en aumento,
senón tamén a extensión do
festival a outros puntos da
xeografía galega. Primeiro
Compostela e posteriormente
Lugo e Betanzos foron os
escenarios do festival,
cidades ás que agora se lle
suma o consorcio da Mariña.

Aínda que para o director
“é unha satisfacción dicir
que cumprimos de dez”, a
situación que viven os
monicreques en Galiza é
“demasiado estábel”.
“Estamos traballando as
compañías que naceron na
década dos oitenta” sinala
“pero falta espazo para os
novos. Cómpre fomentar que
a xente nova se achegue
profesionalmente aos
monicreques”. “É unha das
principais frontes nos que
hai que batallar”. Neste
sentido, a organización ten
previsto de cara vindeiras
edicións a inclusión dunha
nova sección dentro do
festival no que os novos
poidan darlle saída aos seus
espectáculos.♦

O grupo chileno-arxentino El Chonchón. MARGEN
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Apuntamentos
para unha
comparación
entre seres
míticos galegos
e bretóns (II)
Comecemos pola idea dun dobre físico ou
psíquico da persoa. Na idea primixenia
dos galegos (e dos bretóns), e no que, re-
almente, parece ser a idea primeira dos
habitantes de toda Europa na antigüidade,
ademais do corpo, o ser humano está do-
tado cun “dobre” que ás veces se concibe
como psíquico (ou espiritual), ás veces
como físico, non faltando quen diga que

existen ambos, á maneira dos antigos
exipcios, que crían nun triplo compoñente
do ser humano. Ese dobre foi torpemente
asimilado á alma polo cristianismo. Po-
rén, esa asimilación non foi total e nos re-
latos populares o dobre rexorde e compór-
tase de xeito anómalo desde un punto de
vista cristián. Máis modernamente, os te-
osofistas, os espiritistas, os orientalistas e
outros filósofos peripatéticos chamáronlle
a ese dobre (supoñemos que psíquico)
“corpo astral”. Ese dobre pode manifes-
tarse durante a vida da persoa, abando-
nando o corpo, por exemplo durante o so-
ño ou nun momento de excitación ou pos-
tración. Así, mentres o corpo descansa,
pode o dobre acudir á procesión nocturna
das Xans, que anuncian a súa propia mor-
te, en dúas fileiras, cun cadaleito no me-
dio, ou andar na Sociedade do Óso, po-
dendo atravesar paredes, valados e portas.
Do mesmo xeito pode ser sacado dunha
casa, mesmo polo ollo da pechadura, e
obrigado a acompañar a Procesión dos
mortos, sendo el un vivo. A noite é das
ánimas, dos Anaon. Din así: anda de día,
que a noite é miña. Na Bretaña os preca-
vidos dormen con todas as portas pecha-
das e non saen sós de noite. Nalgúns lu-
gares de Galicia, de feito, as ánimas da

Compaña chámanse sinxelamente “As da
Noite”. Este fenómeno foi chamado ta-
mén “pantasma de vivo” e son inconta-
bles os relatos da tradición oral no que se
fai referencia a el. A miña avoa Ramona
dicíame que a alma abandona o corpo tres
días antes da morte. Esa alma, natural-
mente, non é a alma cristiá, pois o corpo
seguía actuando e razoando do mesmo
xeito: tratábase do dobre.

No momento mesmo da morte, é fre-
cuente que o dobre se escinda do corpo e
se manifeste a outras persoas, idéntico ó
defunto, ou ó que vai morrer, mesmo coas
mesmas roupas, ou coas roupa de gala,
que son as do enterro que aínda non se
produciu. É o que en Galicia se denomina
sombra ou urco, e constitúe un frecuentí-
simo aviso de morte. Poñamos un caso: En
Zoñán, en Mondoñedo, unha nena moi no-
va, de sete ou oito anos, dirixíase á noitiña
por un camiño a recoller as ovellas. O avó
levaba tempo mal, encamado e con poucas
esperanzas, pero ela, como nena que era,
non se decataba. Ó pasar por diante dunha
casa, xusto fronte ó outro lado do camiño,
viu a seu avó vestido como para ir a misa,
debaixo dun castiñeiro. A nena ía cantando
e a señora da casa de en fronte, ó oíla, sa-
íu fóra e recriminouna: “¡Ai, Remedios, ti

cantando e o teu avó morrendo!” Pero a
nena respondeulle: “¡E, se morre, que mo-
rra!” E seguiu. Pero ó volver á casa dixé-
ronlle o que pasara, que o avó morrera. Ós
poucos días volveu encontrar aquela seño-
ra que lle reñera. E dáballe vergoña. ¿Co-
mo soubera ela que o seu avó morría? En-
tón a señora explicoullo: “¿Ti non viches a
teu avó vestido como para ir a misa debai-
xo do castiñeiro?” “Si, vin.” “Eu tamén o
vin. Estábase despedindo de ti.” 

Existe un fenómeno moi coñecido, a
chamada en Galicia visión, na Bretaña
premonición que consiste en que un veci-
ño ou familiar vexa o dobre do morto no
momento en que este expira, pero nun lu-
gar afastado. Talvez morre en América, ou
nun barco, ou noutro lugar. E é que o do-
bre pode percorrer enormes distancias en
pouco tempo.

O urco pode aparecérselle mesmo ó
propio individuo que vai morrer. Por esa
razón é nefasto, e tense por sinal irreme-
diable de morte, atoparse coa propia som-
bra. Por outra parte, o dobre non ten por-
qué adoptar a figura humana, pode ter a
de calquera outro animal: un can, un por-
co, un paxaro, unha abella, unha pomba,
unha bolboreta. Esto foi o que se deu en
chamar a alma zoomorfa.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Resulta habitual, cando se fala
coas administracións públicas so-
bre preservación e posta en valor
dalgún ben cultural en particular
que digan aquilo de “oh, mais hai
tantas cousas que...” Por suposto,
o mellor é non facer nada!

Porén, hai monumentos que
apresentan unha singular impor-
tancia quer para a historia da na-
ción, quer polo seu valor artístico.

Un destes casos é o mosteiro
de Sobrado dos Monxes. Un cen-
tro de gran dinamismo na Idade
Media; un conxunto edificatorio
de gran valor construtivo e artísti-
co; e tamén un fito importante no
Camiño de Santiago.

A Xunta, se ben ten intervido
na preservación do interior do
conxunto, semella ter esquecido
o seu exterior; incluso ter obvia-
do o papel que lle outorga a Lei
do Patrimonio Cultural de Galiza
aos contornos dos monumentos.

Así, a carón da igrexa pode-
mos ver un consolidado e abe-
rrante pendello de bloco e fibro-
cemento como contributo orixi-
nal dos nosos tempos. 

que as Pinturas
non desaparezan
por catarreira

Mais tamén hai pequenos monu-

mentos cuxa preservación non
precisa de grandes investimentos
máis alá da vontade. 

Hai unhas semanas, Xesús
Torres publicou un bonito artigo
neste periódico sobre a capela do
Castro de Flores, na cal atopamos
no 1985 unhas pinturas que se-
guen á intemperie. Dito achado
foille comunicado naquel tempo
á Dirección Xeral de Patrimonio
para que a capela fose retellada e
non se perdesen as pinturas.

Non se retellou e as pinturas
logo de 20 anos aínda resisten,
mais con agonia. Realmente
meritorio, sen analxésicos ou an-
tibióticos...♦

Detalles
que salvan o patrimonio

ANTÓN FERNÁNDEZ MALDE

O pendello de blocos a carón do mosteiro de Sobrado. Á dereita, as pinturas da capela do Castro de Flores.

A conservación da arte depende, en ocasións, de actos míni-
mos como non botar cimento perto dun monumento medieval



Nos últimos anos, no panora-
ma da banda deseñada, onde
a presenza de homes é
maioritaria, comeza a des-
puntar unha nova creadora.
Emma Ríos, a máis destacada
autora de cómic en Galiza,
soubo aproveitar a materia
pendente que aínda lle resta á
banda deseñada galega, o xé-
nero negro, de ciencia ficción
e o de aventuras, para elabo-
rar un universo propio, cunha
pegada persoal que lle ten
servido para ser convidada
en salóns europeos e lle ten
aberto ás portas a diferentes
proxectos internacionais.

Na pasada edición do sa-
lón do cómic coruñés, Viñetas
desde o Atlántico, Emma Ríos
presentou o terceiro número
da serie A prueba de balas
(APB), unha acción futurista
que se desenvolve na cidade
marciana de Ares Primera no
cráter de Tharsis en 2095, trin-
ta anos despois da súa terra-
formación, afectada por unha
enfermidade letal e misteriosa.

Arquitecta acaba de se li-
cenciar e con menos de trinta
anos de idade, a carreira pro-
fesional de Emma Ríos está a
experimentar nos últimos
anos un ascenso meteórico,
saltando das fotocopias gram-
padas a fichar no colectivo
Polaqia, dos fanzines coruñe-
ses a ser incluída no especial
que a revista Dos veces breve
dedica ás autoras do Estado. 

“NON PUIDEN DEIXALO”

Fixo o seu primeiro cómic
con tan só quince anos e
“dende aí non o puiden dei-
xar”. Na Coruña comezou a
colaborar en varios fanzines
publicando as súas histo-
rias, “como adestramento”
empregando o Viñetas dende
o Atlántico como “proba de
laboratorio”. “Era unha data
que nos púñamos como re-
ferencia. Un verán non había
nada preparado e decidín
que podía facer un propio,
por que non?”. Así xurdiu o
primeiro número de A prueba
de balas, en fotocopias, onde
Emma Ríos creaba todo un

universo futurista, violento e
con personaxes estereotipa-
dos que ían gañando profun-
didade a medida que se de-
senvolvía a trama. Polaqia fi-
xouse nela e propúxolle sa-
car unha nova edición de im-
prenta. 

Este sería o primeiro dun-
ha serie que xa conta con tres
número e que espera ver o
cuarto e, definitivo, no Viñe-
tas do ano próximo ou no Sa-
ló del Cómic de Barcelona.
Vai pouco a pouco, porque a
autora é un exemplo vivinte
da autoedición.

“É unha alternativa máis
para que coñezan o teu traba-
llo, pero que moi poucos a es-
collen. A maioría prefire pasar
a súa carpeta por editoriais”,
explica. “O bo da autoedición
é que non te censuran”, co-
menta. “O xénero negro non
funciona moito nas editoriais
e iso que agora estase abrin-
do coa estrea de Sin City e
con películas como as de Kill
Bill. Antes era vade retro sa-
tanás”. 

ENTRE O MANGA E
O CÓMIC DE MARVEL

Devoradora confesa do cómic
de Hiroki Endo e da serie
Twenty Century Boys, de Na-
oki Urasawa, de Frank Miller e
Frederick Peters, e seguidora
do cine de Hong Kong e o de
Tarantino, Emma Ríos posúe
un estilo propio en evolución,

debedor tanto do cómic man-
ga como do europeo e o ame-
ricano. “Procuro coller in-
fluencias de todo o que leo.
Se sabes elixir todo pode
achegar algo”, sinala.

Aínda que está mellor paga-
do, non lle interesa o traballo
de ilustración. “O que me ape-
tece é facer cómic de aventu-
ras, que pase algo. Xogar co
xénero e cos estereotipos”. Po-
lo de pronto, a súa escolla do
xénero negro e de ciencia fic-
ción é unha das poucas que se
teñen editado no país. 

Sangre, violencia, dispa-
ros, tramas ocultas, mafias
corporativas... A prueba de ba-
las racha co traballo máis inti-
mista que se está a desenvol-
ver na actualidade, gañando
adeptos entre o público e a crí-
tica máis alá das nosas frontei-
ras. A revista especializada
belga L’inedit publicou unha
historia da autora, por reco-
mendación de Bernard More-
au, redactor da propia publica-
ción. Chovéronlle referencias
positivas noutros medios fran-
ceses que dixeron dela que
“valía o seu peso en dinamita”.
A pesar de todo, “non fago vio-
lencia por violencia, simple-
mente me gustan as aventu-
ras”. “O que me anima a seguir
coa serie foi ver que funciona,
que a xente lle gusta. A primei-
ra vez que me sentei nunha
mesa e todos empezaron a fa-
lar dos meus personaxes que-
dei alucinada”.

KAMIKAZES GRÁFICOS

Miguel Porto ten dito que o
xénero é como unha máquina
que despoxa de toda perso-
nalidade. Pero dela sinala que
a ten visto traballar e “sinte o
seu traballo”. “Eu inténtoo”,
sorrí Emma Ríos. “Cando me
meto nunha empresa , méto-
me até o fondo, íspome moi-
to, tanto, que por veces dáme
vergoña porque a xente pode
pensar que son unha tarada”.
“Pretendo facer unha refle-
xión, política, social ou filosó-
fica, pero a unha escala moi
pequena, non quedo só na
violencia”. 

Critica a misoxinia positi-
va porque considera que o xé-
nero non debe ser baremo pa-
ra priorizar o labor dun crea-
dor e ten gañada a fama, xun-
to con David Rubín de ser un-
ha verdadeira kamikaze gráfi-
ca, polo pouco tempo que lle
leva facer unha historia.

Pendente álbum en Fran-
cia, vai agora ao salón de Bru-
xelas da cidade de Andeme,
como convidada. Ademais a
traballar nun álbum colectivo
APB file, coordinado por ela,
no que autores como David
Rubín, Kiko da Silva, Miguel
Robledo, Víctor Rivas, Kike
Benlloch, Cosme ou Miguel
Porto crearán unha historia re-
lacionada co mundo creado
por Emma Ríos, os seus per-
sonaxes e as súas tramas in-
ternas.♦
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César
del Caño
‘Queremos
que os tesouros
medievais
estean no trinque’

M.B.
O Coro Lonxe da Terra, do
que vostede é director, vén
de presentar o seu último
traballo Froita madura, co
que rende homenaxe ao mú-
sico ourensán Ánxel Barxa.
Por que escollen este autor?

Barxa está considerado
como un dos xenios da músi-
ca actual e as súas obras son
interpretadas por formacións
de recoñecido prestixio in-
ternacional. Pero, a pesares
disto, continúa sendo un
gran descoñecido en Galiza.
Cómpre resaltar que se viu
na obriga de probar sorte fó-
ra, por falla de oportunidades
na súa terra. Os galegos non
lograremos nunca pagar a
débeda que temos con el. 

En que consiste Froita
madura?

Quixemos darlle unha vi-
sión ecléctica, que fose unha
mostra das diversas tenden-
cias estilísticas enfrontadas
polo grupo nos sete anos que
leva ao meu coido.

Recollen moitos temas da
tradición trobadoresca, son
unhas composicións axeita-
das para a música coral?

Son obras inicialmente
escritas, non para coro, senón
para ser interpretadas por un
solista. Nós imprimímoslle
unha lectura persoal e así as
presentamos. Cómpre tamén
ter en conta que, agás as can-
tigas de Martín Codax, tráta-
se de obras das que só se con-
serva o texto. Neste caso
contribuímos cunha opción
musical propia coa intención
de que eses tesouros medie-
vais se manteñan no trinque.

Quen forma parte do
Coro Lonxe da Terra?

A meirande parte son ga-
legos e cataláns, aínda que
tamén hai algúns do sur da
península e mesmo unha ra-
paza rusa e un boliviano. To-
dos entre os trinta e os cin-
cuenta e cinco anos.

Que papel xogan os co-
ros na emigración?

Basicamente cumpren un-
ha función aglutinadora. Ade-
mais, manteñen vivas as rela-
cións entre os galegos emi-
grantes, potenciando a súa
conciencia de pobo e reafir-
mando a autoestima a través
do coñecemento da súa música
e os seus compositores. A idea
é que no futuro sexamos capa-
ces de artellar mecanismos que
nos permitan o intercambio
con outras culturas, nunha re-
lación de igual a igual.♦

RÍOS E TIROS
MAR BARROS

Fanática do cine de Hong Kong, de Tarantino, da obra de Naoki Urasawa ou de Frank
Miller, Emma Ríos vén de presentar no Viñetas desde o Atlántico a terceira entrega
de A prueba de balas, unha serie de acción futurista que lle ten servido de pasa-
porte para participar en destacados salóns internacionais e en diversos proxectos.

Un cadro da serie A prueba de balas (APB), da que podemos contemplar as tres capas-contracapas arriba.



Baixo o título Do berce á lúa, a
editora Kalandraka vén de
presentar unha nova colección
dirixida ao público máis cativo,
artellada ao redor do concepto
poegrama, un termo co que a
editora quere achegar aos máis
novos unha nova modalidade de
poesía pictográfica. 

Imaxes simples e un texto
rítmico son as claves para falar
de números, de animais, de
cores, da comida e para
explicar aos pequenos
conceptos sinxelos, unha receita
que se repite en cada un dos
cinco libros que compoñen a
colección e que levan por título

Cinco, Crocodilo, Miau, Lúa e
Paxariña de papel. Concibidos
cada un como un poema

completo, a colección contará
cunha edición en galego e outra
en castelán.

Para pola en marcha,
Kalandraka botou man dos
textos do escritor Antonio Rubio
Herrero,  autor de diversos libros
dentro da literatura infantil e
xuvenil do Estado, e na parte
gráfica do debuxante e ilustrador
Óscar Villán. Co seu primeiro
traballo de ilustración para un
público infantil, O pequeno
coello branco, editado tamén
por Kalandraka, este ourensán
recibiu o Premio Nacional de
Ilustración 1999. Con todo, esta
é a primeira vez que Óscar
Villán realiza un traballo de
ilustración para nenos tan
pequenos. 

“Nun momento no que
moitos libros sobran” como el
mesmo comenta “este material
paréceme moi pertinente”,
porque, ao seu ver “tratan de
que lle entre ao neno certos
contidos con musicalidade e
ritmo”. “Hai libros que se
achegan, pero non acadan ese
nivel poético”, sinala o
debuxante. “A imaxe axuda ao
cativo a fixar conceptos,
completando o papel que xoga
o poema”. Para Antonio Rubio
“o neno aprende que se le de
esquerda a dereita, de arriba
abaixo e que o paso das
páxinas é o devir dos versos”.♦
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É a olhada (o marco) a que cria a
obra de arte. Aquela fermosa
mancha producida pola humida-
de na parede só se poderá con-
verter em arte umha vez emarca-
da. A roda de bicicleta transfor-
ma-se em objecto artístico umha
vez colocada no museu (Du-
champ). O marco define o qua-
dro, mas tamém o encerra e limi-
ta. Nom é de estranhar, pois, a
pretensom de superá-lo, de des-
bordá-lo, de fazer saltar a image
além del sobre a parede, de mo-
dificá-lo e transformá-lo e mes-
mo suprimi-lo. Para liberar o
contido.

As máscaras e íris utilizados
desde que o cine é cine nom
pretendiam outra cousa que
adaptar o marco às necessida-
des da image. A sugestom de
Peter Kubelka de projectar o
seu Arnulf Rainer desenfocado
nom aspirava a mais que a es-
vair os bordos da pantalha, da
que Anthony McCall consegue
prescindir em Line Describing
a Cone. E quando Marcel Bro-
odhaerst projecta Le corbeau et
le renard sobre umha superfície
com textos, converte estes em
parte ineludível da película,
desvirtuando o papel histórico
da pantalha como superfície
branca meramente receptora.

Zilla Leutenegger

Um par das tres Fumadoras de
Leutenegger continuam o vieiro
marcado por Broodhaerst, fazen-
do partícipe à pantalha (sobre a
que se colou um papel pintado
adaptado à figura) do processo
cinematográfico. Os vídeos-de-
buxos-instalaçons da artista
suíça transitam polos formatos.
Singelamente, sem espectacula-
ridade. Vídeos minimalistas de-
buxados que saem dos límites da
pantalha adentrando-se na tercei-
ra dimensom da sala. Debuxos
recortados e colados, projecta-
dos no papel da parede. Pantalha

emascarada que
substitue o rec-
tángulo por um-
ha linha ondula-
da. O monitor
girado para ob-
ter umha com-
posiçom verti-
cal. Rompe as
proporçons nor-
mativas, o esta-
tismo dos debu-
xos, a dureza
dos bordos que,
convencional-
mente, delimi-
tam as images
fabricadas.

E esta reflexiva actividade
de jogar debuxando, de jogar re-
cortando, de desconchar coas
unhas a pintura das paredes,
permite gozar da materialidade
das cousas. Como gozábamos
nós as primeiras tardes na casa,
despois dum longo verao de sol,
vento e sal, forrando os novos
livros. Setembro.

E se os vídeos-debuxos de
Leutenegger som o suficiente-
mente sugestivos, botamos de
menos, postos a romper fron-
teiras, as suas vídeo-arquitectu-
ras, nas que a image em movi-
mento colabora em igualdade
de condiçons co debuxo e a ar-

quitectura na criaçom do es-
paço artístico.

Ann-Sofi Sidén

3MPH (Horse to Rocket), da
sueca Sidén, saca-nos do quarto
privado para levar-nos de pas-
seio, a cavalo, e à velocidade in-
dicada polo título, polos espaços
rurais dos EUA, nos que a preca-
riedade da populaçom imigrante
convive cos avances tecnológi-
cos espaciais. Sidén retoma a ba-
talha contra a ditadura do marco
desde um novedoso ponto de
vista. Se bem as cinco pantalhas
que emprega remitem a experi-
mentos anteriores (Warhol), a vi-
deasta consegue traspassar as es-
tremas verticais que as sepa-
ram/unem aplicando um movi-
mento de traslaçom, de direita a
esquerda, a todas as images. O
primeiro plano surge, portanto,
do extremo direito do mural. O
plano, nunca fixo, só pode encai-
xar nas pantalhas durante umhas
décimas de segundo. Alguns pla-
nos tenhem umha vida de cinco
pantalhas. Outros nom duram
mais que umha. Alguns ocupam
duas pantalhas. A maioria só um-
ha. Alguns nacem na primeira
pantalha. Outros entre pantalhas,
reaparecendo pola direita, con-

vertendo o mural num espaço
circular. Como o mundo.

Podemos ter, assi, desde 4 até
7 images diferentes diante nossa.
Sempre móveis. Às vezes conxu-
gando o movimento de traslaçom
(que mesmo parece dar-lhe vida
a essas fotos fixas de camions ou
caravanas) cumha panorámica,
criando umha multiplicidade de
movimentos muito sugerente.
Porque de pronto os movimentos
se anulam mutuamente e o veícu-
lo que avanza perseguido por
umha cámara veloz mantém-se,
contraditoriamente, fixo no inte-
rior da pantalha.

Cavalo e foguete espacial, er-
va e tecnologia, estatismo (pan-
talhas) e movimento (planos),
estatismo (foto fixa) e movimen-
to (panorámicas), uniformidade
(viage) e variedade (encontros),
uniformidade (movimento late-
ral) e variedade (cortes, fundi-
dos, cambios). Todo baixo o
constante, rítmico e hipnótico
som dos cascos da besta.♦

The Smokers e Lessons I Learned from
Rocky I to Rocky III, de Zilla

Leutenegger, e 3MPH (Horse to Roc-
ket), de Ann-Sofi Sidén,
no CGAC até outubro.

atoupeira@yahoo.com

A Toupeira                                                     Alberte Pagán e Xis Costa

Desmarques

Zilla Leutenegger: The Smokers. Kathleen, 2004 Videoinstalación
con proxección, son e papel de parede 10’ 50’’. Colección CGAC

Poemas para ler con dous anos
M.B.

Que poesía pode lerse con tan só seis meses de idade? Os primeirísimos lectores poden ter a
resposta na nova serie tirada por Kalandraka que xa conta con cinco títulos.

Dúas páxinas do libro Cinco.
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Sutileza
FRANCISCO CARBALLO

Como compaxinar en
calquera institución
mentalidades

neolioberais,
socialdemócratas e
alterglobalicionistas? É
unha pregunta que me
estou a facer
frecuentemente.
Situacións humanas máis
incompatíbeis hai e que se
amoldan á convivencia.

Th. Ferenczi(Le
Monde, 22-IX-05)
reflexiona sobre estas
situacións. Os partidos
socialdemocráticos do
Reino Unido, Alemaña e
Francia viven a tensión
ideolóxica. Tony Blair
optou por unha “3ª vía”
con tanto neliberalismo
como socialdemocracia;
Gerhard Schröder
verbalizou máis a
socialdemocracia; Lionel
Jospin mantívolle
fidelidade. En todas as
militancias destes tres hai
tensións e alternativas.
Felipe González
comportouse coma
calquera partidario das
privatizacións e dun
mercado sen rugular.
Que está a facer José
Luis Rodríguez
Zapatero?

“L´Europe de gauche
se construit dans la
douleur”, afirma
Ferenczi. Nun mundo tan
fortemente condicionado
polo ultraneoliberalismo
de George Bush é
verdadeiramente difícil
manter alternativas
económico-sociais máis
humanas. Segundo o
autor citado, Europa
segue fiel a unha
esquerda configurada
polas triplas herdanzas:
a da esquerda
tradicional, de liberdade,
igualdade e fraternidade,
a axenda neoliberal e a
ecoloxía.

Da axenda neoliberal
vénlle a atención ao
mercado. Axenda a
combinar deixando que o
mercado regule a
economía e,a vez, que o
poder político regule o
mercado. Porque a
ecoloxía imprescidíbel e a
esquerda tradicional viva
son presenzas capaces de
dominar a axenda
neoliberal.

Todo isto cae baixo
unha luz: á sombra os
grandes ditames
doutrinarios; á mesa  as
evidencias débiles máis
pragmáticas do
pensamento
escarmentado.Quere
dicir: mínimos ideolóxicos
de imposición e sumas de
acertos gobernativos. Non
temer andar en temas
incertos ás apalpadelas.♦

Todo se anestesia, conxela, empa-
queta, vende e compra na socieda-
de de consumo. A cultura convér-
tense nunha mercadoría, en liturxia
para días e os seus espazos en su-
permercados. Todo para proveito
dos que venden e para adicións dos
outros, dos cegos robots consumi-
dores. A cultura, iso que o ser hu-
mano cultiva para resolver proble-
mas, acudindo a tradicións, a in-
vencións, a relacións...  inutilízase,
confecciónase e métese en atracti-
vos contedores, caixas, casas ou
cidades arredor de tanta anómica
degradación. Paradoxalmente, nas
casas e nas cidades pérdese o espí-
rito solidario e a que manda é a cul-
tura das canles televisivas e os do-
minicais da prensa. Instálanse ca-
sas, de ciencias, peixes, antepasa-
dos... con proxectos expositivos
comprados por catálogo e que ás
veces véndense como proxectos
museolóxicos. A museoloxía é al-
go máis amplo e supón a posta en
marcha dun museo nun contexto
determinado, atendendo á sedu-
ción, a necesidades sociais, cultu-
rais, turísticas, económicas... que
non unicamente debe ser espazo
para espectadores. As cousas de-
ben nacer pola necesidade de ser e
non como megaloxoguetes, execu-
ción de vellos antollos infantís. 

Vaise máis alá e o centralis-
mo político compostelán consá-
grase, executa na capital de Gali-
za a Cidade da Cultura. Seduci-
dos pola mímese dos multicen-
tros e arquitectos “de marca”.
Experimentos para superar a cri-
se turística, a competitiviade en-
tre urbes. Proxectos fundamenta-
dos na  socioloxía, na imaxe e ta-
mén no papanatismo dos demais.
Sabendo moi ben que onde hai
concorrencia de xente, hai mobi-
lidade económica, servindo ás
necesidade, ás teimas e traumas
do público consumista, con cebo
de todo o tipo, especialmente co-
mer, comprar e comprar. 

Pois velaí ese monstro xa coñe-
cido co pouco orixinal nome da Ci-
dade da Cultura. Estrutura de cun-
cha-labirinto que se afunde e se er-
gue en Gaiás, nas abas do monte
Viso, dende o que se avista a silue-
ta dos tellados e espadañas de
Compostela e do Pedroso, territo-
rio que foi o mítico monte Libre-
dón. O primeiro xalón político pa-
ra un proceso de urbanismo de es-
pazos verdes que deberían protexer
o espírito desa “gran aldea de Gali-
za”, coa que Ramón Otero Pedrayo
definía aquela Compostela, cofre
gardador de tantas esencias de Ga-
liza e Europa: a Galiza relixiosa da
Catedral, a Universitaria de Fonse-
ca, a popular das feiras da Ferradu-
ra... Eses oterianos reflexos do Es-
pello no serán, do Ensaio histórico
da cultura galega, obras que mere-
cerían asumirse para guionizar cal-
quera proxecto e contarse en algu-
res. Máis primeiro cómpre coñe-
cer, ler, viaxar, sentir e saber apli-
car... e xa veriamos como aparece-
rían contidos. O contedor deseña-
do por Peter Eisenman ten artella-
do o seu esquelete de toneladas de
ferro, comentado con todo tipo de
críticas nos ambientes arquitectó-
nicos do mundo. A expectativa es-
tá creada e centralízase unha vez e

competindo coas torres de Com-
postela. Outras áreas urbanas de
Galiza, fóra de roteiros turísticos,
máis deprimidas e de incerto futu-
ro, seguen a velas vir. Tamén caste-
los, arsenais, pazos, mosteiros,
conxuntos parroquiais convértense
en pardiñeiros, agardan uso e espe-
ran a ser rehabilitados, desafoga-
das con espazos verdes a expro-
piar. Sumando tanta necesidade
pendente de conservar, documen-
tar, sensibilizar, mesmo acopiar o
patrimonio móbel que se perde en
mercadeos. En definitiva, normali-
zar a cultura, sen endomingamen-
tos nin perendolos de novo rico. Os
programas políticos –na propagan-
da sempre tan provisores e científi-
cos en ideais– deberían ter feita, de
antemán, a diagnose e a terapia.
Algo que se se coñece Galiza, as
súas carencias, enfermidades, se se
le a Manuel Murguía, Castelao,
Otero, Luís Seoane... se saberá en-
xergar, a solución sería máis doa-
da, non só para rematar un proxec-
to e darlle contidos, senón para
manter o cotián e domesticar en
galeguidade ese consumista mons-
tro.Todo xa está inventado. 

Cómpre evitar a madrileñiza-
ción de Compostela. A cidade xa é
atractiva por historia, sen aletar-
garse entre as sombras e os bota-
fumeiros de pasado. Hoxe semella
que existe concordancia en res-
pectar o cambiante proxecto de
Eisenman, e velaí que se  renego-
cian tempos e a xa consabida falla
de previsión económica. O nome
mimético de Cidade resulta pouco
creativo e o das siglas resultará
menos. Choverán xenialidades te-
óricas sobre a vieira. Iso é do que
se trata, de conciliar tanto mini-
fundio de achegas. O arquitecto
actuou con liberdade, mesmo se-
mella que os contidos non condi-
cionaron a obra. A finalidade non

se deu a coñecer ben por parte dos
mentores do proxecto inicial. 

O que falla son espazos para
dar acollida, dinamizar e re-crear
sobre tanta historia, arte, mito cien-
cia e ansias de filosofar, crear e
contar. En Nós (velaí un nome para
sempre), en  Luís Seoane atopamos
toda unha vida adicada a funda-
mentar as raiceiras, a memoria, e
sobre ela abrir camiños de futuro e
progreso. País ao que lle expoliaron
a súa sementeira de futuro, o Semi-
nario de Estudos Galegos, e para
máis inri esperpentizado en tópi-
cos. É o momento de retomar ca-
miños  na terra de encrucilladas.
Atinado é dirixir a consulta ao Mu-
seo do Pobo Galego que concilia
moitas mentalidades, intelectuais
de antes e de agora, unidos por esa

necesidade de recuperar memoria,
sobrantes de ideas, de ansias de tra-
ballo, e faltos de espazo para pór en
escena. A democracia é unha prác-
tica. Ollo coa endogamia, o centra-
lismo, a mausoleización e eses pe-
cados do tribalismo castrexo ou pa-
rroquial. Ese foco debe ser como o
cantar do arrieiro, a ecoar en todas
as bisbarras de Galiza, centro de
centros, merecentes de contar e se-
guir creando a súa propia historia.
Todos os camiños veñen e van a
Compostela e as memorias de Uxío
Novoneyra do Caurel, de Antón
Avilés de Taramancos, de Manuel
María da Terra Cha... e tantos crea-
dores de onte ou hoxe que deron to-
do por Galiza, deben andar eses ca-
miños de ida e volta a Compostela.
Queremos dicir que todo ao que se
refire á cultura intanxíbel, ideolóxi-
ca, poética, o motor do espíritu que
se expresa en obxectos, en obras de
arte, está por contarse e mostrarse:
¿onde se explica o panteismo gale-
go, Prisciliano, as crenzas, os mi-
tos, os ritos, os símbolos, os receta-
rios artesáns, as músicas, as danzas,
as festas e romaxes, a rica varieda-
de de traxes e complementos de ou-
rivaría... a forza que moveu os tro-
beiros da lírica galaico-portugue-
sa... ¿onde se nos explica quen era
Mateo, Casas Novas, Nós...? Así
prenderiamos na luz desa Santa
Compaña da “Alba de Gloria”.
Poida ser tamén que ese rico conti-
do quede ensombrecido polas ar-
quitecturas, os medos, a desnorta-
da xestión, e os contiosos gastos
dun mantemento que debe darlles
saída a moitos profesionais no pa-
ro. Xa vai sendo hora de que as
empresas –como en todas as partes
do mundo civilizado– colaboren
co patrimonio, cos espazos onde se
asentan e non soamente en poñelo
en risco de marés de contamina-
ción, de encoros, parques eólicos e
feísmo urbanístico... A xestión é
saber provocar ese encontro con
todo o que necesita un espectador
que debe pasar a actor... para non
caer en contradicións, asumindo o
humanismo que sempre caracteri-
zou os galegos: o camiño e moito
máis fanse ao andar.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Custosa cultura enlatada

As obras continúan na Cidade da Cultura.

MEMORIA DE FERRO
ANTÓN PATIÑO REGUEIRA

Relatos dun home que quere salvar
a memoria e non esquecer a
liberdade. Para devolvela con flores.
E se puidera ser, daquelas que
había no xardín dos Boedo.
Na casa leda do pai e a nai de
Pucho Boedo. Roseiras, xeranios
vermellos, alhelís brancos, begonias
e margaridas sempre na conta dos
que defenderon a liberdade coa
cultura e o ferro.

A NOSA TERRA

PRÓLOGO DE MANUEL RIVAS



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

FÉLIX TABANERA
Podemos ollar a súa serie de
cerámicas, agrupada baixo o
nome de Unha mirada ao Ro-
mánico, na sala Caixanova.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

JUAN LUIS BAROJA
A súa obra gráfica pode ad-
mirarse no Centro Interna-
cional da Estampa até este
venres 30 de setembro.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

ROSA MALVIDO
CHAPELA
Amosa os seus cadros de flo-
res secas, realizados coa téc-
nica ikewana, no pub Canis
Lupus até o 1 de novembro.

OS SEM TERRA
As imaxes do célebre fóto-
grafo brasileiro Sebastião

Salgado pódense ollar na
Casa da Xuventude.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

GALICIA,
CAMIÑO CELESTE
Mostra de fotografías aére-
as de Xurxo Lobato que
podemos ollar até o xoves
20 de outubro no Museo de
Bergantiños.

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

DIÁSPORA
A Fundación L. Seoane al-
berga a mostra 10 Artistas
galegos no exilio latinoame-
ricano (1930-1970), copro-
ducida por esta fundación e o
MARCO vigués, coa que se
pretende aportar novas cla-
ves de lectura da historia da
arte galega do s.XX, amo-
sando dados que permitan
reconstruír unha historiogra-
fía alternativa ao discurso
oficial académico. Podere-

mos contemplar 72 obras,
entre pinturas, debuxos, foto-
grafías e esculturas, ademais
de proxeccións e bibliografía
diversa de 10 artistas claves
como Ángel Botello, Caste-
lao, Manuel Colmeiro, Eu-
genio Granell, Maruxa
Mallo, Luís Seoane, Arturo
Souto, Xosé Suárez e Car-
los Velo. Ademais, durante
outubro e novembro, a fun-
dación acollerá o I Foro In-
ternacional do Exilio no
que intervirán expertos da ta-
lla de Iñaki Anasagasti ou
Santiago Carrillo.

BEA REY
A galería Ana Vilaseco aco-
lle, até o luns 10 de outu-
bro, a obra desta pintora.

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

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.

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–.

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 encontra.
Breuer (1902-1981) está
considerado como un dos
máis sobranceiros deseña-
dores de mobliliario e arqui-
tectos de interirores do s.
XX. A exposición xunta 15
pezas de mobiliario, 13 ma-
quetas interactivas e proxec-
tos de maior envergadura
como a sede da UNESCO
en París, o Centro de Recur-
sos de IBM en La Gaude e o
Museo Whitney de Arte
Americana de New York.
Prográmanse obradoiros di-
dácticos para campamentos
de verán, centros de ensi-
no... visitas comentadas pa-
ra adultos gratuitamente e
previa reserva no telf. 981
060 095. Dossier didáctico
en www.fbarrie.org. Até o
16 de outubro.

PINCELADAS
DE REALIDADE
Amalia Avia, María More-
no e Isabel Quintanilla,
tres destacadas artistas do
realismo contemporáneo es-
pañol, presentan a súa obra
no Museo de Belas Artes até
este domingo 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. 

■ MÚSICA

IVÁN FERREIRO
O líder e voz da, recente-
mente desaparecida, banda
Los Piratas presenta o vin-
deiro venres 7 ás 00 h. na
sala Playa Club o seu pri-
meiro álbum en solitario ti-
tulado Canciones para el
tiempo y la distancia.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN MARÍN
Até finais de outubro pode-
mos ollar, no C.C. Torrente
Ballester, unha mostra an-
tolóxica do magnífico de-
buxante e humorista.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural ten aberto
ao público o seu museo, no
que se poden contemplar
esqueletos de diferentes
animais e unha colección
de pegadas e de minerais,
entre outros moitos ele-
mentos.

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

Como aperitivo das festas
do San Froilán –que serán
do 4 ao 12 de outubro–, Lu-
go acolle o venres 30 de se-
tembro e sábado 1 de outu-
bro o festival Muralla Mu-

sik, coas actuacións de Oce-
an’s Garden, Lastway, La-
tem e Electrófilos (todos de
Lugo) e máis Dhira, Telep-
hunken Live e Stigmato
INC.♦

Muralla MusikMuralla Musik
O O TTrinquerinque

O XXI Festival de Música Galega
en Barcelona, organizado pola
A.C. Toxos e Xestas de Barcelona,
terá lugar o sábado 15 de outubro
ás 17,30 no Palau de Congressos
de Montjuïc (a carón da Plaça de
Espanya), estando as entradas á
venda nos puntos habituais ou no
propio Palau desde as 16,30 h, ou
ben reservándoas en escol@toso-
sexestas.com ou nos telf 934 410
283, 934 284 798, 934 188 676
onde, tamén, poderán obter máis

información. Este ano contan coa
participación do grupo de danzas
compostelán Cantigas e Agari-
mos; o grupo folc, revelación des-
te ano en Ortigueira, Xochilmica;
o humorista redondelán Somoza;
o quinteto tradicional da Coruña
Sete Estalos; o grupo folc de Ma-
rín Liorna; o trío folc composto
por Marcos Campos, José Liz e
Kin García; e a Banda de Gaitas
Toxos e Xestas. Presenta o acto
Xosé L. Osorio.♦

Música Galega en BarMúsica Galega en Barcelonacelona
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☞ QUERIDA WENDY.
Fábula moral sobre a po-

lítica norteamericana que abor-
da a vida duns rapaces que
montan unha organización pa-
cifista que venera as armas de
fogo. O guión é de Lars von
Trier e lembra a Dogville.

☞ O SON DO TRONO.
Chicago, ano 2055. O in-

vento dunha máquina do tempo
úsase para safaris na época xu-
rásica, sen ter en conta que mo-
dificar o pasado inflúe no futu-
ro. A historia non é mala, pero
os efectos especiais, 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 es-

tadounidense un obreiro ex
boxeador 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 EUROPEO.
Segunda parte dunha co-

media que arrasou nas billetei-
ras hai anos. O limpador de
acuarios metido a gigoló (Rob
Schneider) debe volver ao nego-
cio para axudarlle ao seu amigo
Hicks, acusado de matar os me-
llores 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 pe-

lícula xaponesa do mesmo no-
me. Unha muller separada
(Jenniffer Conelly) que vive
coa filla comeza a sufrir inun-
dacións e outros problemas no

seu apartamento até ficar des-
quiciada, sen diferenciar reali-
dade 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 corrupta, un

home dos baixos fondos non
consegue manter con vida a
muller que ama, de modo que
decide vingarse. Entón, atopará
policías malvados, prostitutas
que se defenden soas e crimi-
nais sen escrúpulos.♦

CarCarteleirateleira

Con carácter interna-
cional celébrase en dis-
tintas cidades do país. Es-
te xoves 29 temos a ac-
tuación do Dúo Xuvenil
dos Urais na Colexiata se
Sta. María da CORUÑA; a
do Dúo Evandro Barce-
llos na Aula Sociocultural
de Caixa Galicia de BE-
TANZOS; a de Ricardo
Sandoval e Trío Español
na igrexa de Santiago do
Burgo en CULLEREDO; a
da Carrapa do Cava-
quinho (Brasil) no teatro
das Torres de Sta. Cruz de

OLEIROS. E o venres 30
Romance-Canção e
guitarra estará na Cole-
xiata de Sta. María da
CORUÑA; Ricardo San-
doval e Trío Español na
igrexa de Sta. María de
CAMBRE (esta actuación
ás 21,30); Carrapa do
Cavaquinho no Pazo da
Cultura de CARBALLO; e
o Dúo Evandro Barce-
llos na Casa da Cultura
Pintor Lloréns de SADA.
Todas as actuacións co-
mezan ás 20,30 non sen-
do a reseñada.♦

XVI Festival de Pulso e PúaXVI Festival de Pulso e Púa

Liorna.
Remata a

mostra
sobre os

Cinemató-
grafos de
Galiza no

Arquivo do
Reino de

Galiza na
CORUÑA.

Na foto, o
Salón París

herculino en
1908.

Os fondos
de Pintura
andaluza da
colección
Bornemisza
están
expostos na
Fundación
Caixa
Galicia de
LUGO.



LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ESPAZO ACOUTADO
Mostra de téxtil contempo-
ráneo do grupo Rastros
que podemos admirar, até o
16 de outubro, na capela de
Santa María.

VIVIR NO ESPAZO
Na sala da Deputación Pro-
vincial podemos coñecer,
grazas a esta mostra, como
foi e como é a vida dos as-
tronautas nos voos espaciais.
Até o 9 de outubro, de luns a
venres en horario de 10,30 a
14 h. e de 16,30 a 20,30.

PINTURA ANDALUZA
Os fondos da colección
Carmen Bornemisza po-
derán ollarse na sede da
Fundación Caixa Galicia
até o 30 de outubro.

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

OCEAN´S GARDEN
Poderemos gozar do rock
progresivo desta banda este
xoves 29 no Clavicémbalo.

No mesmo lugar o venres 30
vai dar un concerto o grupo
folk Nus; o sábado 1 escoi-
taremos o hip hop de El
Chojín; o martes 4 tocará
La Gran Orquesta Repu-
blicana; o xoves 4 teremos
aos Inlavables; o venres 5 á
aragonesa Carmen París; e
o sábado 8 chegaralle o tur-
no a Andrzej Olejniczak.

ISLABIKINI
Os lucenses presentan Pho-
tograhs, o segundo álbum
con sabor a primeiro o pró-
ximo xoves 6 no escenario
do Seminario ás 20,30 den-
tro das festas do San Froilán.

MondoñedoMondoñedo
■ EXPOSICIÓNS

DANIEL DÍAZ TRIGO
Ten unha mostra fotográfica
sobre os cincuenta anos de

Merlín e familia na Biblio-
teca até finais de setembro.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

DARÍO LODEIRO
Podemos ollar as súas escul-
turas sobre o Quixote, até
finais de setembro, no claus-
tro do Parador de Turismo.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

COPLAS
Podemos ollar o traballo do
pintor José Solla até o do-
mingo 2 de outubro no C.C.
da Deputación.

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.

PontevedraPontevedra
■ TEATRO

TIRANO BANDERAS
A compañía Tomás Gayo
Producciones representa
esta peza de Valle-Inclán,
baixo a dirección de Nieves
Gámez, o vindeiro xoves 6
ás 21 h no C.C. Caixanova.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MOREIRAS,
FOTOGRAFÍAS 1910-50
O Centro Cultural alberga-
rá a mostra deste fotógrafo
até o 21 de outubro.

■ MÚSICA

FANGORIA
O célebre dúo formado por
Alaska e Nacho Canut vai
dar un concerto este venres
30 ás 22,30 h. no Pavillón
Municipal de Deportes.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

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
■ EXPOSICIÓNS 

EUROPEAN
DE ARQUITECTURA
A sala do Colexio de Arqui-
tectos acolle a exposición
da VII edición destes pre-
mios, entre os que hai dous
proxectos galegos, até o 21
de outubro. 

XESÚS VÁZQUEZ
Not by usura: Historia, len-
da, memoria é o título des-
ta primeira gran retrospec-
tiva do pintor galego Xesús
Vázquez (Pentes, Ourense,
1946) nunha institución do
Estado. Cun estilo abstracto
xeométrico, sen deixar de
facer referencia a un espazo
que nos envolve, a mostra
está formada por unha es-
colma de cadros de deseños
desde primeiros dos oitenta
até hoxe. No CGAC desde
este xoves 29 até o 11 de
decembro.

JULIAN OPIE
O artista británico (London,
1958) inaugura o novo espa-
zo de creación e experimen-
tación contemporánea A
Chocolataría coa mostra
Walking Opie, primeira no
Estado dun dos artistas fun-
damentais no panorama in-
ternacional. Unha reflexión
arredor da pintura, a pesar de
traballar con soportes tan va-
riados como a escultura ou
animación por ordenador, na
que a figura humana é prota-
gonista. Co gallo da abertura
desta sala o artista vigués
Diego Santomé veu reali-
zando un proxecto (A arte se
é de chocolate, mellor), en-
tre a publicidade e a arte, ac-
cións e performances polas
rúas da cidade que concluiu
o mércores 28 na propia sa-
la. Máis información en
d5@achocolataria.com.

MERLÍN E FAMILIA
A editorial Galaxia conme-

mora os 50 anos da publica-
ción da obra de Álvaro
Cunqueiro, cunha mostra
arredor da novela e do mito
europeo do mago, figura
clave do ciclo artúrico. Até
o 20 de novembro no Mu-
seo do Pobo Galego

REVELACIÓN PROFANA
A Fundación Granell con-
tinúa a celebrar o seu déci-
mo aniversario cunha mos-
tra do Grupo Surrealista
de Leeds, que permanecerá
aberta até o 17 de outubro.
Vinte e tres artista ingleses
toman como referentes a
quen lles precederon: Ant-
hony Earshaw, Conroy Ma-
dox, Peter Wood e Philip
West, a quen lle adican a
mostra e dos que podere-
mos contemplar un cadro.

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 da galería
DF (Rúa de San Pedro 11),
onde permanecerá até o 22
de outubro.

DENDE CERO
Mostra organizada polo Fo-
gar de Anciáns da Porta do
Camiño e coordinada por
Reina D’Oore, responsábel
dos obradoiros terapéuticos
nos dous últimos anos desta
residencia. As creacións
dunha ducia de persoas de
entre 60 e 90 anos que po-
demos contemplar na Fun-
dación Granell. 

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

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

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

ESPACIO 48
Esta galería acolle a mostra
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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

Entre o luns 3 e o mércores 12
celébrase o X Festival Interna-
cional de Títeres, con sede en
COMPOSTELA, LUGO e BETAN-
ZOS e, este ano ademais, ABE-
GONDO, ARTEIXO, BERGONDO,
CAMBRE, CARRAL, CULLERE-
DO, OLEIROS e SADA. Polo que
se refire a Santiago, ademais de
diversos e interesantes cursos e
exposicións como Titeregrafía,
milnovechento produccións.
Don Quixote, de Isabel Sanjuán
na Fundación Granell, ou a Bi-
blioteca de Libros fantásticos,
de Carmen Domech na galería
Sargadelos, poderemos gozar
das actuacións de multitude de
compañías: O luns 3 ás 11
Chachaküm (luvas, máis de 3
anos) actúa no Yago e Cachiru-
lo (luvas chinesas, máis de 5
anos) no teatro Principal. O
martes 4, Cascanueces (marote
e luvas, máis de 5 anos) está ás
11 no Yago e Pálpito (actor e
marote, máis de 5 anos) no
Principal; lugar onde estará El
Chonchón (luvas, adultos) ás
21. O mércores 5, Anima Son-
ho está as 11 no Yago e Anton
Anderle (fios, máis de 3 anos)
no Principal, onde tamén estará
El Espejo Negro (marionetas e
actores, adultos) ás 21; e, no To-
ral as 12,30, 14, 17,30 e 19,30
faráo Pavel (fíos e autómatas,
todos os públicos). O xoves 6
Anima Sonho repite no Yago ás
11 e Arbolé (actores e títeres de
mesa, máis de 4 anos) no Prin-
cipal, no que estará ás 21 h. Te-
atro Urgente (luvas, adultos);
repetindo Pavel as actuacións
no Toral co mesmo horario e, na
Praza Roxa estará o Thèâtre du
Risorius (títeres, entre 3 e 8
anos) ás 17, 18,30 e 20 h. O
venres 7 o Yago acolle a La Go-
tera de Lazotea (luvas, fami-
lias) ás 11 e aos Monicreques
de Kukas (marionetasas, máis
de 8 anos) ás 19; e o Principal a
Teatro Urgente (luvas, adultos)
ás 11 e a La Cónica Lacónica

(teatro visual, adultos) ás 21, en-
tanto que no Toral continúa Pa-
vel no mesmo horario, o mesmo
que fai Thèâtre du Risorius na
Praza Roxa. O sábado 8 no Yago
están Arbolé (actores e títeres de
mesa, máis de 4 anos) ás 13 e
Anton Anderle (fios, máis de 3
anos) ás 19 e no Principal Pálpi-
to (actor e marote, máis de 5
anos) ás 17 e Anima Sonho ás
21; estando no Toral Plansjet
(fios e varas, todos os públicos)
ás 11, 12,30 e 14 e Pavel ás
17,30, 18 e 19,30; e na Praza Ro-

xa Thèâtre du Risorius actúa ás
12,30, 18,30, e 20 h. E o domin-
go 9 no Yago están La Gotera
de Lazotea (luvas, familiar) ás
13 e Bien te Veo (luvas, máis de
3 anos) ás 19 e, no Principal
Tropos Títeres (luvas e títeres
de mesa, máis de 3 anos) ás 17 e
Teatro Alegre (títeres de mesa,
adultos) ás 21; no Toral ás 12,30,
14, 17,30, 18 e 19,30 estará Pa-
vel; repetindo du Risorius na
Praza Roxa co mesmo horario do
sábado. Máis información en
www.galicreques.com.♦

GalicrGalicreques. Festival Internacional de eques. Festival Internacional de TíterTítereses

Plansjet.

O CGAC
inaugura

unha mostra
adicada a

Xesús
Vázquez, do
que ollamos

un lenzo á
dereita, este

xoves 29.

Julian Opie,
do que
ollamos
unha obra
abaixo,
abre o novo
espazo para
a arte
Chocolataría
de
SANTIAGO,
xunto
con Diego
Santomé,
que realizou
unhas
accións con
tal motivo,
á esquerda.



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 este venres 30 de
setembro

O ESTUDO E OS
AMIGOS DE GRANELL
A Fundación Granell acolle
esta mostra até final de ano,
na que se recrea o entorno
de traballo do artista, con
obxectos persoais de uso co-
tián, e obras agasalladas por
amigos surrealistas como
Wilfredo Lam, Marcel
Duchamp, Filip West, Ar-
tur Cruceiro Seixas, Ma-
rio Cesariny e Penelope e
Franklin Rosemont, entre
outros, ou adquiridas por el
mesmo, como un Picasso.

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

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 este do-
mingo 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.

■ MÚSICA

MICROFEST
Para presentar a 3ª edición
deste festival de hip hop,
celébrase unha festa o este
venres 30 ás 21,30 h. na sa-
la Capitol, na que podere-
mos escoitar aos estadouni-
denses High & Mighty,
presentando o seu novo dis-
co 12th man; a El Chojin,
con temas do seu octavo ál-
bum 8jin; e a Actos Urba-
nos, con Ego MC e DJ
Cro, como representación
galega. Entrada anticipada
á venda por 12 euros, ou
por 15 na billeteira. Máis
información en www.mi-
crofest.net.

TTomiñoomiño
■ EXPOSICIÓNS

VIDAS E XENTES
DE TOMIÑO
Podemos ollar esta exposi-
ción de fotografías, até o 12
de outubro, no Centro Cul-
tural Municipal.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

CECILIO CHAVES
As pinturas do gaditano po-
deranse contemplar na ga-

leria Trisquel & Medulio a
partir do venres 30, que se
inaugura cun miniconcerto
de música tradicional a car-
go de Mª Xosé López ás
20,30, até o 26 de outubro.

■ DANZA

TERESA NIETO
O Premio Nacional de Danza
04 abre a programación do
outono co espectáculo Con-
suelo, montaxe de forza e
sentimento ao que lle dan vi-
da a propia Nieto e os baila-
ríns Claudia Faci e Jesús
Caramés o próximo venres 7
ás 21,30 no Teatro Municipal.

VVigoigo
■ ACTOS

ROMÁN RAÑA
Dentro da programación de
actividades da Casa do Li-
bro, este xoves 29, presén-
tase o libro de Román Ra-
ña, As metamorfoses do
túnel, III premio Caixano-
va de poesía. E o venres 30
actuará o grupo de teatro
Uveé D´eau Ble, coa obra
El veneno del teatro, de
Rodolf Sirera. Estes actos
darán comezo ás 20 h.

■ CINEMA

OLLADAS
Como actividade comple-
mentaria da mostra Chika-
ku: Tempo e memoria, o
MARCO e o cineclube Lu-
mière ofrecen durante outu-
bro este ciclo formado por
unha selección de 5 títulos
ordenados cronoloxica-
mente, con obras de cineas-
tas xaponeses das últimas
décadas, desde principio
dos 80 até a actualidade. O
luns 3 ás 20,30 no Audito-
rio do Concello proxéctase
A balada de Narayama
(1982), de Shoei Imamu-
ra; o luns 10 poderemos
ollar a fita do mesmo direc-
tor Zegen, o Home dos
Bordeis (1987).

■ EXPOSICIÓNS

CHIKAKU:
TEMPO E MEMORIA
Esta mostra reúne, até o 22
de xaneiro de 2006 na plan-
ta baixa do MARCO, obras
de 16 artistas xaponeses
contemporáneos, cunha vi-
sión intencionadamente
ecléctica que inclúe, ade-
mais de obra plástica,

exemplos de fotografía, ci-
nema, vídeo, multimedia, e
arquitectura, nun intento
por establecer novos nexos
de unión entre artistas de di-
ferentes períodos e xéneros.

CARACTERES
Esculturas de Francisco
Leiro que se expoñen, até o
5 de novembro, na galería
Ad Hoc.

UN VERÁN
COS PINTORES
Mostra dos rapaces de 7 a
14 anos que asistiron a este
obradoiro durante agosto
na Biblioteca Pública Cen-
tral cuns resultados moi
vistosos e sorprendentes.
Até o 15 de outubro.

A PATRIA ESTÁ AO
VIRAR NA ESQUINA
No MARCO encóntrase es-
ta mostra sobre a fotografía
contemporánea en Austria,
que a través de máis de 80
imaxes de 14 artistas (ade-
mais de vídeos, pinturas e
postais) indaga sobre as
máis diversas visións de
Austria, e mantén vivo o
debate sobre a relación en-
tre a realidade e a súa ima-
xe, sobre a cuestión da re-
presentabilidade do mundo.

BLANCA SILVA
A galería Dua2 (Marqués
de Valadares 37) acolle os
cadros desta pintora baixo o
título de Supervivintes, 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
estilo realista, en ocasións
incluso hiperrealista, que
podemos contemplar na
Casa Galega da Cultura
até o 16 de outubro.

BARCELÓ
As fotos de Jean Marie del
Moral sobre Barceló poden
ollarse na sede da Funda-
ción Caixa Galicia.

DESIDERIO PERNAS
O C.C. Caixanova acolle
esta homenaxe do COAG
co título Do detalle á cida-
de (1960-1970), percorrido
pola vida e obra do xenial
arquitecto, centrándose na
obra construída en Vigo na
década dos sesenta.

APEIROS DO S. XIX,
ESCULTURAS
DO S. XXI
Esta mostra colectiva bus-

MULLERES E MATEMÁTICAS
Este I Encontro celébrase na Facultade
de Matemáticas de SANTIAGO o venres
30 e o sábado 1, estando concebido co-
mo lugar de encontro e discusión dal-
gúns dos problemas de xénero que
subsisten no ámbito académico, do-
cente e investigador, e durante o que se
presentarán estudos recentes sobre es-
tes asuntos, e diversos relatores trata-
rán aspectos destes problemas. No en-
contro intervirán Carmen Ruíz-Rivas
(Directora Xeral de Universidades),
Pilar Bayer (U. de Barcelona), Juan J.
Moreno Balcazar (U. de Almería), Ga-
briela Gómez Pasquali (Directora
Executiva das Olimpiadas Matemáti-
cas Paraguaias e Ex-presidenta da So-
ciedade Matemática do Paraguay),
Christine Charretton (da asociación
“Femmes et Mathematiques”), Adela
Salvador (U. Politécnica de Madrid) e
Magdalena Manso Hierro (do Servizo
de Informática de Michelin-España).
O prazo de inscripción rematou o 20
de setembro. Máis información en
www.rsme.es.

NADA SOBRE NÓS SEN NÓS
Este certame de cinema curto versa so-
bre o fenómeno social da discapacidade
como unha cuestión de dereitos huma-
nos. Poderán participar documentais,
traballos de videocreación, ficción e ani-
mación, entre outros, realizados a partir
do ano 2001, cunha duración máxima de
10 minutos incluíndo os títulos. Establé-
cense dúas categorías: unha para forma-
to cinema (8, 16, 35 mm); e outra para
curtas en vídeo (VHS, Súper V, Beta,
DVD). Os traballos remitiranse, antes
do 1 de outubro, nunha copia en DVD
para preselección, acompañada de DNI
do autor, con todos os dados, á aso-
ciación Ambar (Rúa Castelao 5, 15940
da POBRA DO CARAMIÑAL). Máis infor-
mación no correo ambar@cogami.es.

III CERTAME LONXA LITERARIA
Poderán participar neste concurso de
microrelatos todos aqueles autores que
o desexen, cun único texto escrito en
galego normativo, dunha extensión
máxima de 15 liñas a duplo espazo e
cunha letra tipo Times New Roman, de

corpo 12, que deberá conter, necesaria-
mente, a palabra batea. Os traballos re-
mitiranse, por triplicado e nun sobre
baixo sistema de plica, ao C.C. Daniel
Castelao (Quintela s/n, 36950 en MO-
AÑA), antes do 31de outubro.

III CONCURSO
CONCELLO DE MUGARDOS
Poderán participar neste certame de re-
lato curto todas aquelas persoas que o
desexen, con textos que terán que ser
orixinais, inéditos e non premiados,
dunha extensión máxima de 10 follas en
formato DIN A4 por unha cara, meca-
nografados a duplo espazo, corpo de le-
tra 12 e encabezados polo título, escritos
en lingua galega e de tema libre. Esta-
blécense dúas categorías: até 18 anos e
maiores de 18 anos. Os participantes po-
derán presentar até un máximo de 3 re-
latos pero só terán opción a un premio.
Os traballos enviaranse ou entregaranse
antes do 15 de outubro no Rexistro de
entrada do Concello (Avda. de Galicia
45, 15620 MUGARDOS), por triplicado
sen asinar dentro dun sobre pecho que

especificará, no exterior, o pseudónimo
elixido polo autor e o nome do certame.
Dentro deste sobre incluirase outro so-
bre pecho, co pseudónimo no exterior,
que conterá fotocopia do documento de
identidade e unha cuartilla cos dados
persoais do autor, tentando axuntar un
disquete co relato. Máis información no
teléfono 981470338, extensión 3.

CORPO COTIÁN
Ana Eulate imparte, do 10 ao 14 de
outubro no teatro Galán de SANTIAGO,
unha taller de danza centrado na im-
provisación e a exploración do univer-
so expresivo que existe en toda xestua-
lidade cotiá e na propia linguaxe indi-
vidual, nunha busca da fusión poética,
mediante o traballo do corpo como un
todo formado por múltiples elementos
autónomos e, á vez, conectados entre
si, dedicándolle especial atención a
conceptos como a presenza escénica,
códigos de movemento persoal, com-
posición e interacción espacial, obser-
vación e percepción. Máis información
en www.teatrogalan.com.♦
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CONSELLARÍA
DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Convócanse 18 prazas de
colaboradores bolseiros
no Centro Residencial
Docente da Coruña, de-
pendente da Dirección
Xeral de Ordenación e
Innovación Educativa. A
duración da praza com-
prenderá o período co-
rrespondente ao curso
2005/06. A persoa que
opte a esta praza non po-
de estar en posesión do

título académico que ha-
bilita para actividades
profesionais, a menos
que este título supoña un
nivel ou grao inferior ao
dos estudos que pretende
realizar; debe ter cum-
pridos, como mínimo,
dezaoito anos e estar ins-
crita ou matriculada nun
centro oficial universita-
rio. As solicitudes debe-
ranse presentar antes do
5 de outubro. Toda a in-
formación referida a esta
convocatoria está reco-
llida no DOG de 20 de
setembro.♦

D.O.G.D.O.G.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

Cecilio
Chaves
inaugura
unha mostra
de pintura
na galería
Trisquel &
Medulio de
TUI este
venres 30.

A Fundación
Granell de
SANTIAGO

alberga
unha mostra

do Grupo
Surrealista

de Leeds.
Na imaxe,
The houses

of the
elements.



ca un diálogo entre as
obras dos escultores gale-
gos Luís Borrajo, Ignacio
Basallo, Manolo Paz e
Silverio Rivas, e os trebe-
llos de labranza que, cons-
ciente ou inconsciente-
mente, lles serviron de ins-
piración. Poderemos visi-
tala, até o 16 de outubro,
na sala I do C.S. Caixano-
va. Na sala II exponse a
obra dos artistas Carnot e
Pastor Outeiral.

BELEZA E UTILIDADE
A mostra A artesanía tradi-
cional en Galicia permane-
cerá até este domingo 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
recoñecer os seus trazos ar-
tísticos habituais, así como
os temas do retrato e a ma-
ternidade, recorrentes na
súa magnífica traxectoria.

PARA O DEUS
BEROBREO
O museo Quiñones de León
acolle esta mostra sobre as
aras do santuario de Donón
(no Morrazo), até este sába-
do 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 este
domingo 2 de outubro. En-
trada de balde.

■ MÚSICA

DHIRA SOUND SYSTEM
Espectáculo de música
electrónica (hip hop, bre-
akbeat, chill out, jungle)
mesturada con pinceladas
étnicas, hindús, reggae,
jazz, pop e assian under-
ground. Un dos traballos
máis interesantes do 05.
Na Iguana Club o venres
30 ás 0,30 con entrada li-
bre.

EL NIÑO PISTOLA
Poderemos gozar deste
concerto o sábado 1 na sa-
la La Fábrica de Chocola-
te. O vindeiro venres 7 to-
carán no mesmo lugar os
vigueses Armadillo; e o
sábado 8 escoitaremos en
directo a Los High Sierras
e a Miaus.

SINIESTRO TOTAL
Tocan na Sala A¡ o próxi-
mo venres 7 ás 23 horas

■ TEATRO

LA CHARME
Coincidindo coa inaugura-
ción da exposición Chika-
ku: Tempo e memoria, a ar-
tista xaponesa Emiko Ka-
sahara ofrece a represen-
tación desta performance,
obra incluída na mostra,
que poderemos ollar este
venres 7 e sábado 8 no
MARCO.

GARCÍA
A compañía Teatro de
Adro, cos actores Josito
Porto e César Cambeiro,
representa esta obra de
Cándido Pazó o sábado 1
ás 20,30 h. no C.C. Caixa-
nova.

GORDA!
O C.C. Caixanova acolle o
vindeiro xoves 7 ás 20 e
22,30 h a representación
desta obra de Neil LaBute,
dirixida por Tamzin
Townsend e con Luis
Merlo, Teté Delgado, Iña-
ki Miramón e Lidia Otón
no reparto.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

400 QUIJOTES
Mostra de debuxos, óleos,
cerámica e escultura que po-
demos visitar, até o mes de
novembro, no Pazo de Trabe.

PorPortoto
■ MÚSICA

NETHERLAND
SAXOPHONE QUARTET
En concerto este xoves 29
no teatro Helena Sá e Cos-
ta ás 22 h. (port.).

LisboaLisboa
■ EXPOSICIONS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GUBELKIAN
A súa galería de mostras
temporais acolle, desde o
luns 3 e até o 15 de xaneiro
de 2006, a mostra A luz de
Einstein 1905-2005, coa
que se pretende achegar os
visitantes os progresos cien-
tíficos da física nos últimos
100 anos. Máis información
en www.gubelkian.pt.

MadridMadrid
■ TEATRO

HISTORIA NATURAL...
...(eloxio do entusiasmo), é
a obra coa que Matarile
Teatro anda de xira: teatro,
música e danza en directo.
Interpretada por 6 actores,
2 bailaríns e 3 músicos, os
textos e a dirección é de
Ana Vallés con citas de Pe-
ter Handke. Foi Premio do
Público na Feira de Teatro
de Galicia e Espectáculo
máis orixinal e Innovador
no Festival TAC de Valla-
dolid, poderemos vela no
teatro de La Abadía até o 1
de outubro ás 20,30 e o do-
mingo 2 ás 19 h.♦

INFO ROSAL
www.inforosal.com

Portal informativo do Rosal con noticias
comarcais e por localidades, ademais das
seccións de nacional, estatal e interna-
cional. Tamén conta cun foro, libro de vi-
sitas, zona de descargas, galería de ima-
xes e servizos como o tempo, transporte
ou carteleira. Moi xeitosa.♦
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■ Merco apartamento dunha habita-
ción en Vigo, prezo máximo 100.000
euros. Chamar polas tardes ao telf. 886
111 201 ou en berta@mundo-r.com.

■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con te-
rraza e vistas ao mar, completamente
equipado para catro persoas na Pon-
te de Todos os Santos por 175 euros.
Telf. 981 761 144 ou 666 843 997.

■ Búscase vivenda en aluguer en
Santiago, con calefacción e cociña
amoblada con electrodomésticos, pre-
feribelmente na zona de San Caetano.
Interesados, chamar ao 921 472 041.

■ 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!

■ Libroteca21, catálogo de libros e
revistas de ocasión, especializado
en Historia, Lingua e Literatura ga-
legas e temas sociais, pódese con-
sultar en http://es.geocities.com/li-
broteca21.

■ Véndese Yamaha SRX 600. Pre-
guntar por Román no telf. 655 521 320.

■ Búscase delineante de constru-
ción con dominio de Autocad e CYPE
para traballar na Costa da Morte. En-
viar 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 du-
plos con baño incorporado, calefac-
ción e terreo de 10.000 m. Fins de se-
mana 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 equipada
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 información
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, etiquetado-
ra, arcón conxelador, estanterías
metálicas e unha cadeira de cati-
vo. 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.

■ Alúgase habitación en piso novo,
con calefacción e lavadora, na zona
de Conxo en Santiago. Telf. 687
581 137.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Somos un país no que, por moito tempo, mandaron máis os cregos, as co-
misións de festas, as xuntas parroquiais ou as comunidades de montes.
Vellos vicios que deron, e con saña, contra o noso patrimonio artístico e
cultural. Calquer decidía como iluminar unha igrexa aínda a conta de que
o foco abeirara a carón dun reloxio de sol do século XVIII. Como este hai
moitos exemplos. O da foto é en San Caetano de Alba, Pontevedra.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Chikaku:
tempo e

memoria é
unha mostra
que reune a

16 artistas
xaponeses
no MARCO

de VIGO.
Na imaxe,
unha obra

de Motohiko
Odani.

Matarile
Teatro está
en MADRID
con Historia

Natural
(eloxio do

entusiasmo).
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