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CONSTELACIÓN DE ÍO
Xosé Manuel Eyré

Constelación de Ío, unha porta
de entrada ao mundo do pensamento
fantástico dos rapaces, unha aventura
que introduce os lectores nun xogo
de preguntas dun neno que descobre
o mundo e se sorprende por vez
primeira ante el.

O gasóleo foi un pretexto

Transportistas
no límite
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O CONSELLO ECONÓ-
MICO E SOCIAL (CES)
sinala que Galiza perdeu
peso económico, demo-
gráfico e social durante a
era Fraga, presentada, e
non só polo PP, como a
“grande época”. A econo-
mía galega medrou, nos
últimos 10 anos, medio
punto por debaixo da es-
pañola. Os datos positivos
da converxencia co Estado
débense unicamente á per-
da progresiva da poboa-
ción e non ao crecemento.
O CES advirte que, de
manterse o descenso po-
boacional, Galiza perderá
ademais protagonismo po-
lítico. Só é a constatación
das análises de diversas
instancias, tanto públicas
como privadas, realizadas
nos últimos anos, come-
zando polas periódicas do
INE, e negadas pola Xun-
ta. Dáse a circunstancia de
que o CES, presidido polo
dirixente popular Pablo
Egerique, constata con nú-
meros a inoperatividade
política do goberno Fraga,
coa complicidade, é certo,
de parte da sociedade e
das elites, máis interesa-
das nas axudas que no de-
senvolvemento. Só así se
entende que se dilapidasen
tamén os fondos europeos
recibidos.♦

Malestar entre grandes clientes do
SCH pola venda de accións a ACS

(Páx. 7)

Caixanova prexudicada
no reparto de postos en Fenosa

(Páx. 7)

Méndez Romeu
‘A actual lei
de toponimia
é conflitiva’

(Páx. 8 e 9)

Aprobados créditos
para pagar
a supertaxa
e comprar cota

(Páx. 17)

PINTER,
un idioma teatral contra o poder

(Páx. 24)



A priori, un acordo entre transpor-
tistas e os seus clientes –cargado-
res na terminoloxía deste paro– é
un obxectivo que a calquera pode-
ría parecerlle fácil de alcanzar nun
sector que foi quen de organizar
unha folga que paralizou a econo-
mía do Estado. Nada máis lonxe
da realidade, por
iso a única solu-
ción é un compro-
miso de revisión
de prezos que non
se sabe se se apli-
cará en todos os
casos debido a
que en realidade
estamos diante
dunha guerra de
prezos.

A empresa do
presidente da Fe-
deración Galega
de Transportes,
Afonso Parga, hai
un ano que tiña un
acordo co seu
principal cliente
para actualizar
trimestralmente as tarifas e aplicar
unha revisión se o gasóleo subía
ou baixaba máis de seis céntimos
o litro. “A partir de agora, tras un
acordo a nivel estatal, se algún
transportista non é quen de reper-
cutir a suba do combustíbel no seu
cliente, terá que apandar, porque
aquí non existen tarifas mínimas
porque estamos nun réxime de li-
bre competencia”, admitiu Parga.

As palabras de Parga tamén
indican que en calquera momen-
to poderá introducirse a compe-
tencia no sector e reiniciarse un-
ha guerra de prezos. Nese caso,
os acordos para subir as tarifas
quedarán en nada en canto os
contratos entre transportistas e
clientes vaian concluíndo e se te-
ñan que redactar uns novos.

Por outra banda, se despois do
acordo é necesario que se ratifi-
que bilateralmente entre transpor-
tista e cliente a suba das tarifas,
quen garante que vai ser así? e
quen garante que nun prazo rela-
tivamente breve de tempo non es-
taremos diante dun paro similar?

Para Afonso Parga as claves están
na cláusula de revisión e na de-
mostración de forza do sector.

De todos xeitos, algo falla nes-
te argumento: o sector está some-
tido a unha situación de compe-
tencia tal que a unidade é máis fic-
ticia que real. “As grandes compa-

ñías de transporte
están a tirar cos
prezos para facer-
se con cota de
mercado”, denun-
cia Santiago, un
chofer que traba-
lla para unha coo-
perativa de Lugo.
“As nosas tarifas
son de mil cen eu-
ros por un trans-
porte a Barcelona
e hai empresas
que ofrecen cinco-
centos cincuenta,
unha cantidade
que non dá para os
gastos; esas em-
presas contan con
aguantar para que-

dar cos clientes e logo impor elas
os prezos”, engade Santiago.

Enfrontamentos habituais

“A unha importante empresa de
transporte de Santiago que leva-
ba paralizada por decisión propia
desde o venres, pincháronlle cin-
cuenta e dúas rodas de camións
da súa flota e nos medios de co-
municación non se dixo practica-
mente nada, nin sequera na
TVG”, protestaba indignada Ana,
unha transportista que preferiu
non revelar os seus apelidos para
non facilitar a súa identificación.

Ana secundou o paro e com-
partía a súa necesidade, pero non
estaba conforme cos métodos
que se empregaron nalgunhas
ocasións para conseguir un se-
guimento que foi masivo.

A folga de transportes coñe-
ceu en Galiza incidentes e algúns
enfrontamentos. Porén, tratouse
de actos que teñen tendencia a
producirse nun sector con gran-
des diferenzas internas, onde os

mecanismos de solución de con-
flito óbvianse cando existen.

“Ademais dos conflitos coas
grandes empresas por tiraren cos
prezos, entre os autónomos tamén
hai enfrontamentos. Algúns tamén
tiran cos prezos e nesta folga hou-
bo quen aproveitou para vingarse
e axustar contas. Tanto é así, que
sei de xente que estaba nos pique-
tes pero á que tamén lle pincharon
as rodas”, explica Santiago, cho-
fer dunha cooperativa.

Os prezos non cambian
desde hai 20 anos

Os prezos dos portes non cam-
bian desde hai vinte anos, lem-
bran os transportistas, pero o
combustíbel si, que coñeceu un
incremento no último ano e me-
dio que todos os condutores coñe-
cen, transportistas ou non. Un dos
acordos tras este paro é subir un
catorce con tres por cento as tari-
fas que se aplicaban para reducir
o impacto da suba do combustíbel
nos últimos dezaoito meses.

Nos portes existen uns prezos
mínimos pero son só de referen-
cia, de modo que non hai obriga
de aceptalos. Ademais, hai ope-
radores estranxeiros que funcio-

nan con tarifas do seu país. En
Galiza esta cuestión incide moito
o transporte que ofrecen as em-
presas portuguesas, cuns prezos
moi inferiores aos que cobran as
compañías ga-
legas.

Cando un ca-
mión realiza un
porte para unha
empresa, negocia
un prezo. “Exis-
ten unhas tarifas
de referencia, pe-
ro non son obri-
gatorias”, indica
Ana, transportis-
ta. “O problema
–engade Ana– é
que cando se ne-
gocia cunha em-
presa pode apare-
cer outro camio-
neiro que dea un
prezo máis baixo,
ao mellor porque
el trouxo unha
mercancía por un
bo prezo e ten
que volver ao seu
país e ese porte permítello facelo
nunhas condicións que ao mellor
a min non me conveñen pero a el
si porque xa fixo negocio”. En

realidade, a imposición do prezo
por parte do transportista só se
produce, segundo Ana, “cando a
empresa ten necesidade inmedia-
ta de enviar unha mercancía” ou
cando hai un acordo previo e é
un cliente habitual.

Por outra banda, o prezo do
combustíbel será irrelevante can-
do funcione realmente o meca-
nismo para trasladar o seu prezo
ás tarifas que se cobran.

Peche patronal

Debido ao enfrontamento interno,
os piquetes actuaron tanto para
informar aos camioneiros como
para disuadilos. “Nós non puide-
mos mover as mercancías dos no-
sos clientes”, declarou Rocío Me-
ana, empregada dunha empresa
intermediaria de transportes. De
todos xeitos, Rocío admite que al-
gúns saltáronse a folga, aínda que
tiveron que facelo “escollendo es-
tradas comarcais e horarios que
despistasen aos piquetes”.

Aínda que entre o sector as po-
sicións a favor da
folga eran bastan-
te unánimes, non
conseguiron a
simpatía doutros
colectivos. A Fe-
deración de Co-
municación e
Transporte das
Comisións Obrei-
ras denunciou o
“peche patronal”
que “sufriron os
traballadores do
transporte de mer-
cancías e da pes-
ca”. Esta circuns-
tancia levou a este
sindicato a recla-
mar a intervención
das autoridades e
lembrarlles, de pa-
so, “as precarias
condicións labo-
rais en ambos sec-

tores”. A CIG nin sequera abordou
a cuestión ao considerar que se tra-
ta “dunha folga patronal”.
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As empresas enfrontadas nunha guerra de prezos

As claves da folga de transporte
H. VIXANDE

A verdadeira razón da folga de transporte era forzar aos clientes das empresas de transporte a un acordo que
permitise revisar as tarifas mensualmente e actualizar os prezos dos últimos dezaoito meses. A posibilida-
de de establecer tarifas mínimas ou unha subvención ao gasóleo, era máis un pretexto que un obxectivo.

A policía escoltou camións de Citroën durante o paro.                       PACO VILABARROS

‘As grandes
compañías están
a tirar cos prezos
para facerse
con cota
de mercado”,
denuncia Santiago
chofer dunha
cooperativa

‘Se algún
transportista
non é quen
de repercutir a suba
do combustíbel
no seu cliente,
terá que apandar’,
Afonso Parga,
presidente da
Federación Galega
de Transportes



O certo é que si se tratou dun
peche patronal, por iso os repre-
sentantes dos transportistas insis-
tiron en falar de paro e non de
folga. Nas compañías con flota
de camións e condutores empre-
gados a soldo, os traballadores ti-
veron que aceptar a interrupción
no seu traballo. Cobraron, iso si,
o seu salario, aínda que se viron
privados das dietas, o principal
complemento salarial e o monto
máis importante do seu soldo.

Mesmo rexistráronse casos
de compañías nos que algúns
empregados foron enviados de
vacacións durante a folga para
non ter que correr cos seus cus-
tes laborais. A falta de transpa-
rencia deste sector e as presións
que exerce sobre os seus traba-
lladores provocaron que ninguén
quixese denunciar esta situación.

Aínda que a gran razón para
este paro residía nas diferenzas
cos clientes, os convocantes da
folga procuraron incluír outras
reivindicacións laborais que lle
desen ao paro maior lexitimida-
de. Na práctica, a falta de acor-
dos nesta cuestión non resultou
un inconveniente para que rema-
tase o paro.

Gasóleo profesional

A participación da Administra-
ción nas negociacións deu ao pa-
ro do transporte unha imaxe de
que a principal demanda era a re-
dución do prezo do combustíbel,
tanto a través da creación do cha-
mado gasóleo profesional como
pola eliminación do chamado
céntimo sanitario, unha cantidade
que vai de 1,2 a 2,4 céntimos por
litro coa que algunhas Comunida-
des autónomas gravan o combus-
tíbel para financiar a sanidade.

A creación do gasóleo profe-
sional podería parecer doada, pe-
ro está condicionada pola unifica-
ción fiscal que quer impor a
Unión Europea e que non con-
cluirá até 2012. Esa harmoniza-
ción comeza en 2007 e o Gober-
no central prometeu estudar unha
implantación dun modelo de ga-
sóleo subvencionado para o trans-
porte, pero os transportistas non
acreditan nesta posibilidade. “A
verdade é que non penso que che-
gue a suceder de momento –dixo
Afonso Parga, presidente da Fe-
deración Galega de Transportes–;
ademais, non é unha cuestión im-
portante mentres ese prezo poda
repercutirse na tarifa do porte”.

Cuestión aparte é o chamado
céntimo sanitario. Este é un pro-
blema máis complexo porque se
trata de invadir a capacidade im-
positiva das Comunidades autó-
nomas. De feito, o acordo co Go-
berno central non pasa por supri-
mir este gravame onde xa se
aplica, senón por deter a súa im-
posición onde aínda non se dá e
compensar ás Comunidades au-
tónomas. “O sector non ten que
cargar co financiamento da sani-
dade”, indican os transportistas. 

Quen ten que cargar co finan-
ciamento da sanidade, entón? En
principio, o transporte non, pero
a cuestión é que outro dos puntos
da táboa reivindicativa dos que
fixeron a folga referíase á nece-
sidade de implantar a prexubila-
ción no caso de padeceren enfer-
midades profesionais. Isto leva-
ría a pensar que estas empresas
non queren financiar a sanidade
da que se van beneficiar.♦
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Vén da páxina anterior

O paro do transporte en Galiza
tivo un tempo distinto que o do
Estado. En Lugo e A Coruña
comezou unha semana antes e
durante ese tempo produciuse
un principio de acordo que im-
plicaba unha ac-
tualización de
tarifas dun 30%
con respecto a
hai dezaoito me-
ses. Mais a con-
vocatoria de fol-
ga de transpor-
tes de mercancí-
as a nivel estatal
impediu que se
desconvocase o
paro en Galiza.

Cando se
iniciou a folga
no conxunto do
Estado reuní-
ronse os princi-
pais axentes im-
plicados no con-
flito e en dous
días chegaron a
un acordo. Tan só corenta e oi-
to horas de paro serviran para
medir forzas e entón se chegou
a un compromiso de subir as
tarifas un catorce con tres por
cento con respecto a hai deza-
oito meses.

En Galiza, este acordo pu-
ña en dúbida o compromiso al-
canzado unha semana antes
para que esa suba fose do trin-
ta por cento, unha cantidade
considerabelmente maior. Esa
foi a razón pola que a folga en
Galiza durou máis que no Es-

tado unha vez que no resto de
España se chegou a un acordo.
É dicir, produciuse un parado-
xo. O paro comezou antes e re-
matou máis tarde e o acordo
para aplicar unha suba do trin-

ta por cento aos
portes quedou
suspendido de
feito porque a
gran patronal es-
pañola avala o
compromiso de
suba do catorce
con tres por cen.
En realidade, o
mércores deza-
nove, cando se
estaba a nego-
ciar o acordo en
Galiza, o trans-
porte recuperaba
a súa actividade
habitual, agás na
Coruña e Lugo.
“Quen vai acep-
tar o trinta por
cento se no Esta-

do se aprobou o catorce con
tres?”, preguntou Afonso Par-
ga, presidente da Federación
Galega de Transportes.

A Federación Galega de
Transportes reclámase como a
principal patronal do sector e
di agrupar a máis do setenta e
cinco por cento das empresas
e dos camións. Ademais,
aceptou o acordo ao que se
chegou a nivel estatal. Non o
fixeron, en troques, dúas pe-
quenas patronais como son a
Ascentra e a Aetran.

Ascentra e Aetran están re-
coñecidas pola Confederación
de Empresarios Galegos como
a patronal do sector aínda que
non conten con todo apoio dos
transportistas. Esta lexitima-
ción prolonga o conflito, pero
tamén pon de relevo a atomi-
zación do sector e os distintos
intereses entre unhas empresas
e outras. Por outra banda, o
feito de ter certo peso na Coru-
ña e Lugo estas dúas últimas
asociacións, permite que con-
tinúe o paro. Os incidentes
acontecidos durante a folga en
Galiza disuaden de poñer na
rúa os seus camións a aqueles
transportistas que aceptan o
acordo ao que se chegou en
Madrid.

Galiza ignorada

Debido á atomización do sec-
tor do transporte, a primeira
semana de folga só afectou en
Galiza ás provincias da Coru-
ña e Lugo. A incidencia foi re-
ducida en Pontevedra e Ouren-
se porque as organizacións de
transporte non convocaran. 

De todos xeitos, o segui-
mento foi masivo na Coruña
e Lugo cando o paro só esta-
ba convocado en Galiza, de
modo que A Coruña e Lugo
conseguiron que participase
no mesmo máis do 95% dos
camións: Tras a convocatoria
a nivel estatal, o paro foi es-
tendéndose do norte ao sur da
Península.

Aínda que o seguimento
foi masivo en Galiza, poucos
medios de comunicación
prestaron atención a unha fol-
ga que provocou danos nou-
tros sectores e a paralización
de empresas moi importantes.
No resto do Estado chegaron
a padecer desabastecemento
cando a folga aínda só se esta-
ba a producir en Galiza. A ra-
zón era que non chegaban ali-
mentos básicos como é o pei-
xe aos principais mercados
peninsulares.

Cos mercados desabasteci-
dos, o Estado ignorou a folga
en Galiza mentres non se es-
tendeu. Até tal punto chegou o
peche informativo a respecto
deste paro que o xornalista
Fernando Onega denunciou
desde Madrid que “a única
sensación que teño é a de que
Galiza non é unha comunidade
española. É o estranxeiro”.

A situación informativa
mudou cando a folga se esten-
deu por todo o Estado. Nese
momento os medios de comu-
nicación prestaron atención á
negociación que se producía,
pero seguiron ignorando o no-
so país. A fábrica máis afecta-
da pola folga resultou ser a
factoría viguesa de Citröen,
pero só se mencionou este as-
pecto en último termo. De to-
dos xeitos, a compañía viguesa
non perdeu os días de paraliza-
ción, xa que recuperará a súa
produción traballando en sába-
do os seus empregados.♦

O acordo galego
beneficiaba máis os transportistas

A Federación
Galega
de Transportes
di ser maioritaria
pero a CEG
recoñece a
Ascentra e Aetran,
que manteñen
o paro na Coruña e
Lugo

Agás na Coruña e Lugo, o transporte quedou restablecido o mércores.                                                                                                                  PACO VILABARROS



A Manolo Hermida, por todas as horas
que compartimos co Manuel,

co meu máis alto aprecio.

Desde comezos da década dos oitenta
até fins dos anos noventa, ocupámo-
nos en diversos medios galegos –e

mesmo un par de veces en publicacións uni-
versitarias de fóra do noso país– da perso-
nalidade e da obra de Manuel María, funda-
mentalmente dos seus libros de poesía. Des-
de As rúas do vento ceibe (1979) até Bréte-
mas do muiñeiro (2000), poucos poemarios
de Manuel María deixamos sen a nosa hu-
milde reseña crítica. E hoxe, cando Manuel
fica xa para sempre no seu amado Outeiro
de Rei, regresamos, máis unha vez, á súa
palabra, e facémolo para reivindicarmos
aquí un libro fundamental na súa evolución
creativa, unha obra completamente desco-
ñecida para os lectores do grande autor
chairego, escrita no 1979 e aínda hoxe, no
seu conxunto, inédita.

Resulta ben curioso que cando Manuel
Vilanova e Xosé Mª Álvarez Cáccamo es-
criben á altura de 1980 un traballo sobre o
panorama da poesía galega da posguerra
para a revista Camp de l´Arpa, na cronolo-
xía de libros que recollen ao remate dese
breve ensaio, Manuel María desaparece
como poeta entre 1971 e 1980, cando nese
espazo de tempo publicou nada menos que
dez libros de poesía, entre os que atopamos
títulos como Laio e clamor pola Bretaña,
Poemas para construir unha Patria, Poe-
mas ao Outono, O libro das baladas e As
rúas do vento ceibe. Descoñecemento da
existencia deses libros? En absoluto. O que
hai é unha desconsideración total nese mo-
mento pola poesía que Manuel María fixo
ao longo de toda a década dos setenta e po-
la poesía comprometida en xeral. Hai, en
definitiva, unha “reacción contra todo pro-
duto literario que alongase ecos do social-
realismo, incluída a obra de Celso Emilio
Ferreiro”, como recoñecería vinte anos
despois o propio Cáccamo nunha conferen-
cia na Universidade da Coruña.

O máis inxusto de todo isto é que cando o
poeta dá á luz un libro tan magnífico como
Poemas ao Outono, unha obra que temos que
encadrar necesariamente dentro da renova-
ción do discurso que se produce neses anos
na nosa poesía, non hai un só crítico ou un só
estudoso da literatura galega que faga unha
mínima referencia a este valioso poemario. E,
porén, Manuel María estaba a inaugurar un
novo ciclo creativo na súa obra lírica e estaba
a contribuír dun xeito moi persoal e cun re-
sultado literario espléndido á renovación es-
tética que precisaba a poesía galega nese mo-
mento. Supoño que se vinte anos despois Mi-
guel Anxo Mato Fondo escribe un ensaio so-

bre esa etapa poética da obra de Manuel Ma-
ría que se abre con ese libro, ou se Luciano
Rodríguez na súa antoloxía Poetas galegos
do século XX, publicada no 2004, selecciona
do conxunto do corpus poético de Manuel
María un texto de Poemas ao Outono e outro
de O libro das baladas é porque aquel poeta
dos setenta que
só atopou silen-
cio e desprezo
estaba a facer,
como o demostra
agora unha lectu-
ra desprexuizada,
unha poesía de
alta calidade lite-
raria.

A verdade é
que os tópicos e
os prexuízos so-
bre a poesía de
Manuel María
prolongáronse
aínda durante ca-
se toda a década
dos oitenta, que
foi unha das súas
etapas máis fe-
cundas e máis ri-
cas, na que nos
entregou libros
extraordinarios e
na que atopamos
sempre un altísimo poeta.

A primeira noticia que tivemos nós do
poemario que hoxe queremos reivindicar
aquí foi por un traballo de Camilo Gómez
Torres, que é, como ben se sabe, a máxima
autoridade no estudo da vida e da obra de
Manuel María. Logo, cando o poeta se ins-
talou definitivamente na Coruña, no fiadei-
ro do Kirs cultivamos aínda máis a nosa ve-
lla amizade co Manuel, e foi así como tive-
mos o privilexio e o gozo de ler todos os
seus libros de poesía inédita, entre os que

está Cecais hai unha luz, preparado para pu-
blicar cun prólogo de Miguel Anxo Fernán-
Vello.

Esta obra, escrita polo verán do 79, está
estruturada en cinco partes de seis poemas
cada unha, as catro primeiras con versos
que xiran arredor da natureza e a quinta so-
bre o amor. Todos estes poemas evidencian
que antes do fin da década dos setenta o po-
eta chairego estaba a construír unha poesía
formalmente máis elaborada, de máis alto
nivel estético, dunha enorme riqueza e cun-
ha expresión máis lírica e mesmo máis inti-
mista. Manuel María demostrou, ademais,
que se podía facer unha poesía exquisita sen
perder o referente da realidade social e do
país e a comunicación e a emoción que lle
dá forza á palabra. Nese equilibrio entre es-
tética e verdade, estamos plenamente con-
vencidos de que Manuel María superou to-
dos os poetas que viñeron despois e que dis-
que elevaron a nosa poesía a “alturas uni-
versais”.

Velaquí un poema de Cecais hai unha luz
para amosar o que estamos a dicir:

A AUGA é inocente,
virxe,
pura
e delicada.
A auga é tremor,
entrega núa
e absoluta.
Pola noite
a auga ten
voz de violín.
A auga é mencer
que se refrexa
nas nubes:
espello
que contempla
a propia fermosura.
A auga ó serán
é melancólica:
escuro pozo
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‘No ano 1979
construíu

unha poesía
formalmente

máis elaborada,
de máis alto

nivel estético,
dunha enorme

riqueza e cunha
espresión

máis lírica”

Cartas

Galiza na selecçom
O momento parecia idóneo.
Após a reforma normativa de
2002, em que se admitia o no-
me histórico do país como se-
gunda possibilidade ao lado do
oficial ‘Galicia’, e depois de se
produzir a mudança de governo
em Sam Caetano, as camisolas
da selecçom nacional galega
pareciam também o lugar ideal
para que luzisse o nome galego
da nossa naçom, contribuindo-
se assim para a sua definitiva
socializaçom. Ánxela Bugallo,
conselheira da Cultura e dos
Desportos, nom tardou em con-
firmar as expectativas, e foi
aplaudida de imediato pola
imensa maioria dos colectivos
favoráveis à língua e aos des-
portos galegos. Mas os aplau-
sos nom devêrom chegar aos
seus ouvidos, ou polo menos
nom com a força suficiente pa-
ra silenciarem alguns opinado-

res a que La Voz de Galicia ce-
deu espaço para atacar tam co-
medida iniciativa. Finalmente,
Bugallo cedeu aos de sempre,
contra a sociedade civil que
tantos esforços tinha investido
para que chegasse o momento
de poder animar o conjunto ga-
lego. Será contra o Uruguai,
em Sam Lázaro, no dia 29 de
Dezembro, mas Galiza, como
parecia antever Roberto Blanco
Valdés, nom existirá no cam-
po.♦

EDUARDO SANCHES
(VALENCIA)

Camisolas galegas

Paréceme impropio dun país mo-
derno criticar que a camisola da
selección galega non leve o no-
me Galiza no peito. É certo que
algunhas seleccións levan o no-
me do país –en pequeno– por ri-
ba do brasón da federación de

Regreso á poesía
de Manuel María

MANUEL LÓPEZ FOXO

No cabodano da morte de Manuel María, o autor rei-
vindica o valor da lírica do chairego e a importan-
cia do seu legado para as novas xeracións literarias.

Hai varios
constitucionalistas e
eruditos debatendo se
o nome da obra
principal de Lewis
Carroll se debe dicir:
Alicia no país das
marabillas, Alicia na
nación das
marabillas, Alicia na
rexión das marabillas
ou Alicia na
nacionalidade das
marabillas.

Cando os israelís
matan non se rompe a
tregua. Cando matan
os palestinos si.

Diante da libraría
hai unha gabia. Os
obreiros están a
encofrar o formigón.
Tamén hai un burato,
de boca pequena,
pero bastante fondo.
Por ese burato caeulle
o libro a unha nena
que saía da libraría.
A nena chora. Un
obreiro mete o brazo
até o ombro e, por
fin, aparece o libro. A
nena iluminouse e
marcha apertando o
libro contra o peito,
como unha nai un
bebé.

Ían os de Selmark,
fábrica viguesa de
corsetaría, presentar
as súas novidades no
desfile de novembro
en Madrid. Pero
dixéronlle que, como
este é ano de
nacemento real,
suspendíase o
desfile.

O colexio do Opus,
Las Acacias, levaba

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Gonzalo
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Cuba é un dos países do mundo que ten
máis médicos por habitante. Talvez o
primeiro. Para termos idea desta reali-

dade, abonda con un dato: con apenas once
millóns de habitantes conta con máis médicos
que toda a África subsahariana, que alcanza
unha poboación de 600 millóns.

Hai médicos cubanos en máis de sesenta
países. Un servizo que na maioría dos casos
brinda de xeito absolutamente gratuíto. Só en
Venezuela hai 14.000. Pero os números non
o din todo, pois mentres no mundo capitalis-
ta máis desenvolvido moitos soen instalarse
nas cidades en cómodas consultas privadas,
os médicos internacionalistas cubanos, coma
cumprindo un apostolado, van ós lugares
máis intrincados, onde con frecuencia non
hai estradas, nin luz eléctrica; non hai case
nada máis que miseria. Atenden a persoas de

todas as idades que nunca viron un médico.
Países nos que a mortaldade infantil é de 100
a 150 por cada mil nacidos vivos, mentres
que en Cuba –igual que nos países máis de-
senvolvidos– o índice é de menos de dez por
mil. E mentres a esperanza de vida dos países
máis atrasados non pasa de 40 anos, en Cuba
(país de limitados recursos e que ademais pa-
dece un brutal bloqueo económico imposto
polos EE UU) fluctúa entre os 70 e os 80.

Na Habana creouse hai algún tempo a Es-
cola Latinoamericana de Medicina, na que
hai neste momento 12 mil mozos de países
de todo o continente (incluíndo os Estados
Unidos) que por careceren de medios estudan
en Cuba sen custo ningún e retornan ós luga-
res de procedencia convertidos en médicos.

Recentemente, graduáronse os primeiros
1.610 licenciados en Medicina. Capital hu-
mano de enorme importancia. Moitos países
ricos posúen abondoso capital financieiro pe-
ro carecen de capital humano como o que es-
tá ofrecendo Cuba, que se propón formar
nesta escola dez mil médicos anualmente ata
chegar en dez anos á cifra de cen mil.

Trátase de médicos de novo cuño, os máis
deles especializados en Medicina Xeral Inte-
gral, con amplos coñecementos sobre epide-
mioloxía e sobre a sida, ese azoute que amea-
za con acabar coa poboación de moitos países.

A Escola de Medicina Latinoamericana é
un exemplo de canto se pode facer con von-
tade política e cunha proxección humanística
e solidaria ante os problemas que atafegan a
humanidade. Problemas que requiren o com-
promiso de nós todos de cara ós pobos. Se
acabásemos cos egoísmos e aplicásemos
conceptos solidarios en vez de participar no
despilfarro consumista, todo sería para todos
máis levadeiro.

Con esta iniciativa, Cuba abre unha porta
de esperanza ó mundo; demostra que se pode
facer moito con relativamente pouco, e que
“non todo está perdido”. Querer é poder. Oxa-
lá que este exemplo se expanda, polo ben dos
“pobres da terra”, que son cada vez máis.♦

as nenas á piscina
da universidade
viguesa. Pero
chegaron á
conclusión de que as
rapazas non estaban
preparadas para
toparse, no mesmo
vestiario, con vellas
de tetas caídas.
Pediron un vestiario
exclusivo e como lles
dixeron que custaría
máis, van buscar
outra piscina.

Era caixeira dun
supermercado, ten
pouco máis de trinta
anos. Puxéronlle un
aparato na columna
que estimula,
mediante impulsos
eléctricos, a
produción de
endomorfina polo
propio corpo.
Evitaralle ter que
tomar tanta morfina
para evitar as dores
que padece. Só esta
operación, unha das
moitas que leva
enriba, custa un
millón de pesetas. Se
vivise nos Estados
Unidos estaría
postrada nunha
cama, sen remedios e
sen atención médica,
por non podelos
pagar. Aquí anda
pola rúa, cos seus
pequenos fillos, e
cada día pídelles aos
políticos que isto
nunca se converta en
América.

No tanatorio. Que
guapa está a túa nai.
Non penses.
Trouxéronma e
mandeilla levar outra
vez. Ultimamente aos
maquilladores de
mortos esíxeselles
tanto como aos
maquilladores de
vivos.♦

Xosé Lois

A Escola de Medicina
Latinoamericana

XOSÉ NEIRA VILAS

As universidades de Cuba estanse a converter en grandes
centros de formación de médicos para todo o continente.
Os formados poderán mellorar o nivel sanitario de América.

de tristeza
onde se afogan
lúas sentimentais
e tímidas
estrelas namoradas.

Versos escritos no 1979... ¿Quen pode
dicir que no tránsito da poesía socialrea-
lista á poesía dos oitenta Manuel María
non buscou a beleza da palabra e os temas
máis delicados para expresar o seu verbo?
Cecais hai unha luz puido ser, desde logo,
un libro de referencia para as novas xera-
cións e para os estudosos da nosa literatu-
ra se os críticos que dominaban a opinión
á altura daqueles anos celebrasen con go-
zo xa anteriormente obras como os Poe-
mas ao Outono ou O libro das baladas.
Mais non foi así, e este fermosísimo poe-
mario quedou nunha carpeta. Só nove po-
emas viron a luz, un n’A Nosa Terra no
1980, dous na revista Anto, de Amarante,
no 1999, e os seis restantes na revista Ser-
ta, tamén nese mesmo ano.

Ignoro se alguén falou coa viúva, Sa-
leta Goi, da posibilidade de editar esta
obra. Eu creo que a vontade do poeta de
dar á luz estes poemas fica clara, que o li-
bro precisa unha edición moi coidada, ex-
quisita, porque os poemas así o requiren e
o poeta así o merece, e creo tamén que a
lectura deste poemario é clave para redes-
cubrir e revalorizar a figura excepcional
de Manuel María.♦

MANUEL LÓPEZ FOXO é crítico literario.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

fútbol ou do escudo que utilicen
(o Brasil, España ou Italia, por
exemplo). Mais a gran maioría,
como ben explica Santiago Do-
mínguez n’A Nosa Terra, nº
1.193, non indican nada sobre a
nacionalidade ou procedencia (o
Uruguay e a Arxentina, por
exemplo).

Ademais, a Xunta nunca pen-
sou en poñer Galiza e paréceme
ridículo pedirlle que cumpra un-
ha promesa que, simplemente,
non fixo. O que ocorre é que a
xente prefire acreditar nos que
atacan o galego día tras día en
troques de defender os que con-
seguiron que, por fin, a nosa se-
lección xogue un partido oficial
internacional. Se non for porque
até me dá medo pensalo, semella
que estas polémicas as arman os
mesmos que non quixeron que
Galicia tivese combinado na-
cional propio.

Outra cousa: eu chámolle ao
meu país Galicia, como é co-

rrecto facelo en galego e tal co-
mo o pronuncia unha gran parte
da cidadanía que é galegofalan-
te, incluso nacionalista. Son un
traidor? 

Para todos os que critican o
director xeral para o Deporte, só
unha pregunta. Por que non van
á La Voz de Galicia pedirlle que
se chame A Voz da Galiza?♦

PAULO HERMIDA
(VIGO)

Tinto galego

Despois de estar varias semanas
traballando e aprendendo nunha
adega do Bierzo, de volta á casa
prendo a radio coincidindo cun
programa gastronómico. O fia-
deiro radiofónico centrábase na
posibilidade ou potencialidade,
e no tempo que tardaría en ela-
borarse, o gran “tinto gallego”.
Puxen música e no meu pensa-
mento fóronse agolpando, como

transferidos da memoria a un
disco, cada unha das imaxes,
dos cheiros e dos momentos pa-
sados. E o mellor de todo foi
descubrir que ese tinto potente
de cor profunda e aromas mine-
rais da terra xistosa en mosaico,
con recordos a mato de xara,
xesta, romeu e fiúncho. E á froi-
ta dos cereixos que salpican as
viñas, ese tinto falaba galego. As
mans que vendimaron, podaron,
seleccionaron os acios e fixeron
os demais labores na viña e na
adega falaban e cantaban en ga-
lego. Repasei mentalmente toda
a historia e o tempo que esas vi-
ñas foron tan galegas coma as
das cinco denominacións de ori-
xe do noso país. En fin, non sei
se ese tinto é castellano, leonés
ou castellano-leonés, o único
certo é que é un berciano que fa-
la galego.♦

XOSÉ ANTONIO PORTELA
(VIGO)

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.
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Silencio
en Madrid
sobre a folga
en Galiza
Fernando Ónega comenta
en La Voz de Galicia (15 de
outubro) o silencio da prensa
madrileña sobre a folga do
transporte que vive Galiza.
“Mentres este diario ten que
contar unha situación case
dramática provocada pola
folga de carreadores e trans-
portistas, na capital de Espa-
ña non se publica unha liña.
Hai desabastecemento de ali-
mentos e mesmo de medici-
nas. As lonxas están case pa-
radas. Prodúcense incidentes
que afectan á seguridade de
bens e persoas, con tintes de
folga salvaxe. As forzas da
orde teñen que escoltar ca-
mións polas estradas. Que
ten quen ocorrer para que
eses sucesos interesen na ca-
pital do Estado? Francamen-
te non o sei. A única sensa-
ción que teño é a de que Ga-
liza non é unha comunidade
española. É o estranxeiro”.♦

Os mortos
opinan sobre
a Cidade
da Cultura
Xosé Luís Barreiro opina
en La Voz de Galicia (17 de
outubro) sobre a polémica
creada arredor da Cidade da
Cultura. “O máis galego da
Cidade da Cultura non é o
que fixo a Xunta. O máis no-
so, o que non podemos ocul-
tar ás xeracións vindeiras, é
o espectáculo dunha intelec-
tualidade, uns artistas, uns
xornalistas, uns partidos po-
líticos e unhas institucións
(Consello de Contas, Conse-
llo da Cultura Galega, funda-
cións e colexios profesio-
nais) que asistiron ao espec-
táculo inicial calados coma
mortos, e aos que agora se
lles desatou a lingua igual
que lle sucedeu, como conta
a Biblia, á burra de Balán”.♦

A España
eterna e
a bandeira
xigante
Xosé Manuel Pereiro co-
menta en La Opinión (13 de
outubro) o acto de colocación
dunha bandeira española de
25 metros na Coruña e a polé-
mica sobre o concepto de na-
ción. “A nación española, que
segundo o discurso losanto-
vazquiano é eterna, en reali-
dade é máis recente que al-

gunhas casas da praza de San-
to Domingo, na Cidade Vella,
e coexistiu moito tempo co
Reino de Galicia, sen que un-
ha cousa quitase a outra, e non
deixase de estar claro quen
mandaba (Camilo Nogueira
ten un libro enteiro ben gordo
dedicado ao asunto). Realida-
des políticas tan firmes como
Italia e Alemaña constituíron-
se como estados hai pouco
máis de un século (aínda que
hai dúbidas de se en Italia si-
gue existindo o Estado, ou se
existe para que serve). Pola
contra, o Reino Unido cháma-
se así porque agrupa a catro
nacións, Inglaterra, Escocia,
Irlanda do Norte e Gales (e
por certo a catro seleccións de
fútbol e doutros deportes)”.♦

Bono e Ibarra
discuten
a voces
con Maragall
Segundo informa o diario La
Vanguardia (18 de outubro),
o presidente da Generalitat,
Pasqual Maragall protagoni-
zou “unha acalorada discu-
sión con Bono e Ibarra” du-
rante unha cea ofrecida o do-
mingo 16 en Madrid polo
presidente de Portugal e na
que tamén estaban presentes
outras personalidades como
Zapatero, Pujol ou os reis
Juan Carlos e Sofía. A dis-
cusión versou sobre o con-
cepto de “nación”. O debate
reflectiu a “tensión existente
nalgúns sectores do PSOE,

tras a aprobación no Parla-
ment do proxecto de reforma
do Estatut”. A discusión entre
os líderes “non lle pasou
inadvertida aos alí presentes,
e mesmo o ex president da
Generalitat Jordi Pujol saíu
en defensa de Maragall”.
Após do incidente, “o rei Don
Juan Carlos departiu en pri-
vado co presidente catalán”.♦

Vázquez
cualifica
de ‘demagoxia
barata’
o intento
de adquirir
Fenosa
O alcalde da Coruña, Francis-
co Vázquez descualificou o
intento de compra do 22% de
Fenosa por parte dun grupo
galego, liderado por Aman-
cio Ortega, dono da empresa
Inditex, propietaria de Zara.
Segundo La Voz de Galicia
do 15 de outubro, Vázquez
afirmou que non ten accións
“pero que se as tivese no San-
tander Central Hispano, pro-
poñería unha homenaxe a
Botín”. Tamén criticou que
na operación de compra non
se contase con Caixa Galicia.
Vázquez referiuse ademais á
empresa San José que, con
Amancio Ortega e Caixa No-
va, formaba o grupo compra-
dor, sinalando que “ao dirixir
a operación un construtor de-
mostrouse aquilo de zapateiro
aos teus zapatos”. Vázquez
ignorou que o comprador de-
finitivo, a empresa ACS de
Florentino Pérez e Carlos
March, é tamén unha cons-
trutora. Por outra parte, o dia-
rio ABC informou de que
Vázquez cualificara de “de-
magoxia barata a petición de
entrada de capital galego en
Fenosa”. O rexidor municipal
asegurou tamén que quedou
“moi sorprendido” polo deba-
te que suscitou a operación e
lembrou que fora un grupo fi-
nanceiro galego, o Banco
Pastor, o que no seu día ven-
dera a compañía.♦

Dicía Curzio Malaparte que a ver-
dadeira bandeira do home debería
ser unha pel humana pendurada
dunha estaca a flamexar no vento.
Con isto tentaba, evidentemente,
sacarlle ferro aos azos do exacer-
bado nacionalismo da sua época,
que levaran a Europa e ao mundo
á traxedia de corenta e cinco mi-
llóns de mortos na Segunda Gue-
rra Mundial. Nacionalismo funda-
mentalista que era o sosten políti-
co dos fascismos de Alemaña, Ita-
lia e tamén da España franquista
que tentaba de erixirse en ridiculo
clon daqueles réximes. Así o na-
cionalcatolicismo, alimentado co-
as “banderas al viento” e as que
“cantaban victoria” era un trasun-
to de simboloxía e contido da
doutrina de “metade monxe e me-
tade soldado” da doutrina josean-
toniana e que constituían os úni-
cos alicerces ideolóxicos do siste-
ma. E como cantaba o poeta fa-
lanxista: “Ayer Salamanca fue de
nuevo Imperio”, facendo unha
imaxe lírica do ondear de bandei-
ras e gallardetes na praza maior da
cidade castelá co gallo da procla-
mación dun novo caudillo para
aquel inexistente imperio.

Porque tamén nos, hoxe,
2005, sen necesidade de modifi-
car os posicionamentos estéticos
da nosa narrativa, poderiamos
manifestar que o día 12 de outu-
bro A Coruña foi de novo Impe-
rio. O imperio do extravagante e
do ridículo e, o peor, da agresivi-
dade subrepticia que se agacha
nun mastro e nunha bandeira que,
pola vontade única do aproxima-
damente 0,000004 dos coruñeses,
foi manipulada como arma políti-
ca e baldeirada de toda a súa enti-
dade representativa e convertida
nun obxecto de crispación en vez
de ser un vieiro de entendemento.

Nunha esperpéntica cirimonia
procedeuse a realizar a denomina-
da Homenaxe á Bandeira Españo-
la en plan reivindicativo e como en
desagravio de non se sabe moi ben
que ofensas recibidas. Porque na
Coruña, a escrupulosidade no tra-
tamento dos signos externos do Es-

tado, da Autonomía e mesmo da
propia cidade, foi decote un feito
incuestionábel e non hai noticias
de acto lesivo ningún a este respec-
to, polo que non se comprende ben
cal é a motivación desta posta en
escena, que mesmo semellaba
adiantar nuns días o Samaín cos
seus trasnos, espectros, estadeas e
pantasmas pairando arredor do mi-
llar e pico de cidadáns que acudi-
ron á chamada. Pero o máis grave
de todo foi a confesión implícita de
mala conciencia amosada polo al-
calde herculino na súa oratoria,
créndose na obriga moral de falar
en público en galego, a xeito de
xustificante de non sabemos ben
que formulamentos éticos. Porque
o certo é que distintos sectores da
comunidade local foron críticos
coa devandita homenaxe. Mesmo
moitos membros do propio partido
político do convocante que soa-
mente foi respaldado de xeito in-
condicional polo grupo municipal
popular, sendo cuestionado igual-
mente, en maior ou menor grao, in-
cluso, por algúns dos asistentes,
que o fixeron por obriga institucio-
nal pero que é de supor cal sería o
seu sentir, polo “papel” que se vían
na obriga de representar.

Un día para esquecer. Espere-
mos que no futuro todo continúe
polo camiño da educación e o bo
senso dos habitantes desta cidade
que tantas mostras de saber estar
deron en moitas ocasións. A me-
llor homenaxe a calquera bandeira
é o respecto de silencio que sume
a súa existencia no paso indelébel
do cotián e non enfrontala con nin-
gunha outra. Porque esta andró-
mena non é máis ca unha curiosa
pasaxe propia da miscelánea dun-
ha urbe que está por riba, mesmo,
dos seus propios gobernantes. A
verdadeira bandeira da Coruña é a
que se expón nas ansias de futuro
e concordia que amosan diaria-
mente os cidadáns que rebulen po-
las rúas á espreita de tempos me-
llores en moitos aspectos. Saben
que teñen unha arma poderosa en
democracia: o voto. E saben ta-
mén como utilizalo.♦

Sen fel pero
sen compracencia

MANUEL LUGRÍS

A “homenaxe” á bandeira pendurada
no litoral da cidade non gustou nin se-
quera no grupo municipal socialista.

A Coruña

Historia de Cangas (1900-1936)
Iago Santos Castroviejo e Antonio Nores Soliño

As axitacións
contemporáneas
da ribeira
de pescadores.

A NOSA TERRA

Francisco Vázquez, Alcalde da Coruña.

Pasqual Maragall.



Os accionistas de Fenosa elixi-
ron o novo consello, con Pedro
López como novo presidente.
Foi un resultado que sigue as
previsións lóxicas do mercado: o
accionista maioritario, ACS, si-
túa un home seu na cúpula.

O posíbel acordo entre os ou-
tros accionistas, con maioría de
capital galego representado (Cai-
xa Galicia ,10%; Caixanova, 4;
Banco Pastor, 3,9) non foi posí-
bel, malia que Caja de Ahorros
del Mediterraneo (4%) estaba
disposta a aliarse cun pacto entre
os galegos. Poderían disputarlle
así a ACS a presidencia da em-
presa na persoa de Pedro López,
segundo anunciara Florentino
Pérez des que mercara o 22%
das accións en poder de SCH.

Aínda así a toma de decisións
no consello non debeu de ser na-
da fácil, pois a discusión demo-
rouse máis alá das catro horas.

Todos os accionistas galegos
salientan que “o peso de Galiza
se mantén” no consello de Feno-
sa. Non tiña porque ser doutra
maneira, posto que Caixa Galicia
aumentou a súa participación ac-
cionarial e o capital de referen-
cia, o 22% do SCH só fixo mu-
dar de mans, pasando a ACS.

Se realizamos un reconto sen
máis retesías ollaremos que dos
catro vicepresidentes, tres son
galegos. No cargo de vicepresi-

dente primeiro e conselleiro de-
legado permanece Honorato Ló-
pez Isla. Os outros tres vicepresi-
dentes son Xosé María Arias
Mosquera (Banco Pastor), Xosé
Luís Méndez (Caixa Galicia), e o
independente Antonio Barrera de
Irimo, ex ministro franquista.

A estes podémoslle sumar ou-
tros vogais de ascendencia galega
que continúan no consello: Xulio
Fernández Gaioso (Caixanova),
Xaime e Xosé Terceiro Lomba, es-
te último por Caixa Galicia; Ma-
nuel Fernández-Sousa (Caixa Ga-
licia), Fernando Fernández Tapias
e Alfonso Porras (Banco Pastor).

O reparto

Pero primeiramente teriamos
que constatar que non todos os
que podemos denominar “gale-
gos” representan o mesmo capi-
tal nin aos mesmos intereses.
Fernández Tapias, por exemplo,
está vinculado a Pérez, aínda que
aparece como independente.

ACS, co 22% de capital, lo-
grou colocar o presidente e tres
conselleiros, cando o SCH, con
idéntico poder, tiña só tres con-
selleiros. Caixa Galicia, tres con-
selleiros (un vicepresidente),
mentres que o Pastor, con menor
capital que Caixanova ten dous
conselleiros e unha vicepresi-
dencia, mentres Gaioso se tivo

que contentar cunha única voga-
lía para a súa entidade.

Existiu un pacto para este re-
parto? É evidente, por necesario,
e Caixanova, que foi a que lle
disputou a ACS o 22% do accio-
nariado, semella que saíu seria-
mente prexudicada. Así que de-
beu de quedar á marxe.

Aínda así, o seu director xeral,
Xulio Fernández Gaioso, prefire
destacar que no novo consello
existen “suficientes persoas de
orixe galega para que Galiza non
só non perda nada, senón que con-
fío en que aumente o interese da
eléctrica pola nosa comunidade”.

Unhas verbas, sen dúbida, di-
plomáticas e cheas de boas in-
tencións. Pero, como se ten de-
mostrado en máis dunha ocasión,
apuntan outros, a orixe galega
non é suficiente para marcar un-
ha política empresarial que teña
en conta os intereses de Galiza.

Será cando se comece a co-
ñecer esa nova política de Feno-
sa, cando realmente se comprobe

se existe unha maior sensibilida-
de para un país aos que se lle ex-
plotan os recursos primarios sen
que reciba nada a cambio.

Nesta posíbel mudanza de pos-
tura de Fenosa, máis que o peso de
determinados conselleiros da em-
presa, vai ser determinante a polí-
tica que siga o goberno. Se desde
San Caetano se presiona, con leis
axeitadas, se negocian contraparti-
das, incluída o traslado da sede so-
cial da empresa á Coruña, o rum-
bo de Fenosa vai ter que mudar, ao
rematárselle a impunidade e a
patente de corso coa que viña ope-
rando. Por non falar do incumpri-
mento do Plano Mega, polo que a
Xunta lle deu centos de millóns ás
arcas da empresa sen que se solu-
cionase o problema do abastece-
mento eléctrico en moitas zonas.
Algunhas próximas aos encoros.

O BNG semella disposto a
facer valer o peso do goberno na
política da compañía, segundo
puido saber A Nosa Terra. Fará o
mesmo o PSOE?♦
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Latexos

Dun tempo
e dun país
X.L. FRANCO GRANDE

Pasa xa de vinte anos es-
cribín que só cando se
publicase a

correspondencia de Ramón
Piñeiro se poderá ter unha
idea do que foi o seu labor de
reconstrución do galeguismo
despois da guerra civil. Car-
tas a un mozo galego, que
agora publica Galaxia, son as
que Allué Andrade foi
recibindo de Piñeiro entre
1953 e 1967. 

Como este libro poden
publicarse algúns outros con
cartas a Manolo Caamaño,
Cesáreo Saco, Camilo
Gonsar, Cortezón, ou eu mes-
mo, entre outros, máis de mil
cartas que teceron unha tea
de araña de relacións
persoais, maneira de traballar
tan de Piñeiro, animador cul-
tural da miserenta Galicia de
entón. Iso foi o que el fixo:
animar a traballar a todo o
mundo, ou a cantos puido, na
empresa colectiva de dar a
Galicia conciencia de país.

A obra de Piñeiro, na súa
maior parte inédita, porase de
manifesto o día que teñamos
acceso á súa correspondencia.
Sei do que estou falando. E
para entón acabaranse as
frivolidades e lixeirezas dos
falsos historiadores ou dos
ideólogos de aldea ou dos po-
líticos acabados de chegar.
Por iso lle dou tanta
importancia a este libro. E
por iso me parece tan urxente
que se dean a coñecer os
demais epistolarios que exis-
ten de Ramón Piñeiro, se algo
queremos saber de nós
mesmos.

Debo facer, pois, dous
chamamentos, un á editorial e
outro aos amigos máis enriba
nomeados, ou, no seu caso,
aos seus herdeiros: que poñan
–poñamos– a disposición da-
quela a correspondencia de
Piñeiro para que sexa
publicada nun volume, ou en
máis se fose necesario. Pois
ese será o gran documento
histórico da Galicia dos nosos
tempos. Unha e outros temos
o deber de contribuír a facer
realidade ese monumento
esencial que reclama a nosa
memoria histórica.

E aínda máis: penso que
esa publicación que propoño
reclama tamén que se dea a
coñecer a correspondencia
que de moitos de nós recibiu
Piñeiro e que el, moi
coidadosamente, foi
gardando. Desa maneira
paréceme que podería quedar
ben debuxado un tempo do
que algúns aínda formamos
parte, pero que para outros
ou non existiu ou non se que-
re que exista. Ao mellor,
aprendemos algo, e boa falta
nos faría neste momento, do
gran motor de entusiasmo
que foi Piñeiro, capaz de bo-
tar a andar  unha causa pola
que ninguén daba nada. Pero
que non saíu da nada.♦

Nomeado presidente o candidato de ACS, Pedro López,
logo dunha tensa reunión de catro horas

Caixanova prexudicada
no novo consello de Unión Fenosa

AFONSO EIRÉ
A maioría dos implicados afirma que a elección do novo Con-
sello de Administración de Unión Fenosa “cumpriu as previ-
sións do mercado”, pero non tanto. Caixanova  saíu clara-
mente prexudicada no reparto. Dáse a circunstancia de que a
caixa competiu con ACS na merca do 22% do capital en
mans do SCH. Foi imposíbel un acordo entre o capital gale-
go, ao que estaba disposto apoiar a Caja del Mediterráneo.

A.E.
Cada vez existen máis datos que
confirman que a frustrada opera-
ción de compra do 22% do capi-
tal de Unión Fenosa en mans do
SCH non se debeu, unicamente, a
unha simple operación comercial
na que salientaron as ansias de
Emilio Botín de aumentar as ga-
nancias. A ninguén que queira
profundizar un mínimo na opera-
ción se lle escapa que ACS non
tivo que desembolsar diñeiro, nin
sequera os avais que depositara o
grupo galego. Foi o mesmo Ban-
co Santander Central Hispano o
que avala e financia a operación.

Sábese tamén que un dos que
andou polo medio na operación
madrileña foi o xenro de José
María Aznar, Alejandro Agag, e
desde Italia afírmase que ACS lle
podería vender o seu 22% do ca-
pital á empresa transalpina ENI.

Sábese tamén que desde ACS

se puxeron en contacto co goberno
central antes de pechar a operación
e que lle deron o seu vosto e prace.
Tamén se sabe que Emilio Pérez
Touriño, ao contrario que Anxo
Quintana, deu por boa a operación
capitalizada por Florentino Pérez.
Téñense ouvido críticas a unha
parte do goberno por non estar á
altura das circunstancias.

Pero en medios económicos
tamén se comenta que esta opera-
ción deixou moitos máis pousos
dos que aparenta. Uns rescaldos
que, polo que semella, son difíci-
les de apagar. O SCH estase ato-
pando cunha campaña silandeira
onde numerosas empresas e al-
gúns particulares están abando-
nando este banco como referente
nas súas contas ou nos seus ne-
gocios. Só a marcha de Inditex
lle faría perder a Botín moito
máis diñeiro do que gañou na
operación de Fenosa. Diversas

fontes consultadas negan que ha-
xa unha campaña contra o SCH,
pero si recoñecen que “a xente
ten memoria e sabe o que facer”.

Se isto pon dos nervios a uns,
a outros sobresáltaos a forma-
ción dun grupo económico gale-
go que opere en clave de país e
que exerza como contrapeso do
que funcionaba até de agora co-
mo “grupo coruñesista”.

Seméntalles inquedanzas sobre
todo o funcionamento de Amancio
Ortega como capital autóctono. De
aí, afirman, os intentos de ACS ta-
mén para facerlle un favor a Botín,
para que o dono de Zara entrase no
seu capital e ter así un forte socio
de referencia na Galiza.

Tamén habería que inscribir
nestes movementos, cun claro
calado económico, pero tamén
político, as declaracións de Fran-
cisco Vázquez contra Xacinto
Rei, o principal promotor da

merca das accións de Fenosa. Un
intento de ningunealo que come-
zou desde o mesmo momento no
que fracasou a operación. Non
parece ser casualidade que o do-
mingo, El País, lle dedique toda
unha páxina no seu suplemento
de negocios ao dono da constru-
tora San José.

Se cadra, o que máis inqueda
é que esta alianza de Amancio
Ortega, Caixanova e San José
aínda non rematase.

“Perdemos o primeiro parti-
do, como lle pode pasar á selec-
ción galega, pero isto non quere
dicir que non vaiamos xogar
máis e que non podamos gañar
algún campionato”, dicíanos un-
ha das persoas que participou na
operación de Fenosa.

Se cadra, antes de que a se-
lección galega gañe un partido
de fútbol, hai sorpresas de gran
calado económico.♦

Intentos de rachar o grupo galego que puxou pola eléctrica
O SCH preocupado pola perda de negocio en Galiza

Xulio Fernández Gaioso, Director Xeral de Caixanova.
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Gripe aviar
XOSÉ MANUEL SARILLE

Parecía que a moda dos
pretos en Melilla ía du-
rar máis días, pero

entre os  transportistas, o Es-
tatut e a linda constitución
iraquí, o asunto pasou a me-
llor vida. De calquera xeito
como de aquí a pouco volve-
rán á actualidade polos saltos
con escada ou  porque van
ser as principais vítimas da
gripe aviar, pódese tocar
igualmente o tema. Van ser
eles os afectados pola gripe,
non dubiden, a prevención
farase en Europa e todos
sabemos, aínda que sexa va-
gamente, que a onde se diri-
xirá o andazo é á África tro-
pical como lle chamaba
aquel negrito do colacao. 

Eu por desafogar, vou pór
aquí que Liverpool debe
figurar no mapa mundial da
infamia, que debería aparecer
acarón de nomes como
Auschwitz, Escuela Mecáni-
ca de la Armada ou pogrom.
Que é unha verdadeira
insania dos historiadores non
levantar dunha vez as alfom-
bras do Imperio Británico de
hoxe e de sempre e dicir que
é ese país o gran construtor
da ideoloxía racista no sécu-
lo XIX. Que a cidade antes
citada foi o principal porto
negreiro, e que as aventuras,
romances e filmes da trata de
escravos non son máis que
hipócritas sublimacións para
ocultar o maior xenocidio da
historia. Que os soportes ide-
olóxicos do nazismo son pre-
cisamente as previas constru-
cións teóricas dos ingleses,
como as teorías expostas
arredor de 1850 na
Sociedade Antropolóxica de
Londres, outra institución
que soa a aventura e a saber
pero que é tan estarrecente
como o lugar onde facía os
experimentos o doutor Men-
gele. Escribía un dos
antropólogos da ilustre socie-
dade: “Africa vai ser reparti-
da entre Francia e Inglaterra.
Baixo a dirección dos
europeos desecaranse panta-
nos e regaranse desertos... os
africanos probabelmente
serán exterminados... é un
exemplo da benéfica lei
natural, temos que tomar con
tranquilidade resultados des-
te tipo...O Níxer será un
pequeno, romántico río...” 

A Enciclopedia Británica
de fins do século XVIII, no
artigo “Negro” prepara o ca-
miño e di que “os vicios
máis notorios desta infeliz
raza son a vagancia, a
traizón, a mentira, o roubo, a
crueldade...” e así até que
despacha oito ou nove liñas.

Dirán vostedes que iso son
cousas decimonónicas, talvez
si e talvez non. Hitler tardou
setenta anos en nacer e o
exterminio dos negros pode
non tardar tanto se á sida se
lle engade unha boa gripe
aviar. Europa e os EE UU es-
criben recto con liñas tortas.♦

PERFECTO CONDE
Conselleiro de Presidencia, ex
concelleiro coruñés, ex secrete-
tario de Estado e deputado,
Xosé Luís Méndez Romeu é un
dos piares do equipo gober-
nante de Emilio Pérez Touriño.
Pasa por ser un teimoso anti-
nacionalista, pero fala o galego
moito mellor ca media dos po-
líticos actualmente en activo.

Como estaba isto cando voste-
de chegou á Xunta?

A Xunta anterior deixou
moi comprometidos os orza-
mentos do 2006 e iso réstanos
capacidade de actuar. O que
atopamos foi un crecemento de-
sordenado, con moitos proble-
mas de estatus do persoal –hai
un conflito laboral case perma-
nente– e, dende logo, con moi-
tos proxectos comprometidos
que haberá que revisar paulati-
namente. Ao final, hai unha si-
tuación normal logo dun perío-
do tan longo de goberno con-
servador e o importante é que
teñamos a capacidade de cam-
biar as prioridades e demostrar
unha nova forma de gobernar.

O BNG defende a conside-
ración de Galiza como nación.
Está de acordo?

A reforma do Estatuto de-
pende fundamentalmente do
compromiso do Partido Popu-
lar. Agardamos que, logo do
congreso que van ter no mes de
xaneiro, sexa viábel levar
adiante esa reforma coa partici-
pación de todos os grupos. Será
un proceso loxicamente com-
plexo, mais penso que final-
mente haberá un acordo. Coido
que da experiencia de Cataluña
todos temos aprendido algo so-
bre o risco de manter un proce-
so aberto de xeito moi prolon-
gado, e sobre o risco de facer
formulacións excesivamente te-
óricas. Se as cousas van ben,
poderiamos estar no mes de fe-
breiro en ponencia parlamenta-
ria e iso debería permitirnos, no
verán ou logo do verán, ter un
primeiro esbozo de texto que
poidese comezar a súa tramita-
ción formal.

Ladeou parte da pregunta.
Non me respondeu sobre a con-
sideración nacional de Galiza.

Porque considero que, se
empezamos polos problemas
máis conflitivos, podemos que-
dar atrapados nun debate que
non permita avanzar. Cando se
fala de nación, todos podemos
estar de acordo en moitas das
cousas que significa.

Somos ou non somos unha
nación?

Pois, sen dúbida. No senso
no que se poda sentir como tal
calquera outro colectivo.

Debemos facer disto un
cassus belli diante dunha re-
forma institucional?

Estimo que non. A formula-
ción da reforma estatutaria ten
que ser sempre compatíbel coa
idea do Estado. Entre outras

cousas, porque foi neste marco
de Estado plural e descentraliza-
do no que tivemos a oportunida-
de de ter territorios con autogo-
berno e, ademais, con cotas de
autogoberno descoñecidas non
só no noso país senón en moitos
psaíses da nosa contorna cultu-
ral. Ese marco xeral, que ten
funcionado bastante ben, interé-
sanos mantelo e non cuestiona-
lo. A partir de aí, pois probabel-
mente podemos atopar unha de-
finición máis acaída aos intere-
ses de todos.

Se nos estou equivocado, o
pacto para cogobernar xa con-
templa parte desa considera-
ción nacional.

Non, non hai nada sobre iso.
Acordouse que non debiamos
adiantar debates. O pacto o que
estipula é un procedemento para
a reforma estatutaria e un prazo,
e niso estamos.

Vostede é da Coruña. Que
lle parecen actitudes como a de
Francisco Vázquez coa súa
gran bandeira de España? O
mesmo Touriño dixo que había
que quitarlle ferro a este tema.

Dentro do universo político
de calquera grupo existen dife-
rentes posicións. Os partidos
son a redución a moi poucas vo-
ces dun abano enorme de postu-
ras singulares e persoais. No ca-
so concreto da Coruña houbo
unha decisión, tomada polas au-
toridades locais, de facer un ac-
to de exaltación institucional
centrado arredor
dunha enseña
const i tucional
izada nun lugar
emblemático da
cidade. En prin-
cipio, un acto
dentro da norma-
lidade e que non
debería ter pro-
ducido nin se-
quera unha noti-
cia especialmen-
te chamativa.

Pero non foi
así.

Houbo mes-
mo algún enfrontamento coa for-
za policial, e iso é a parte negati-
va. É dicir, que nos resulte difícil
asumir que as decisións dun go-
berno lexítimo, compartidas ou
non, sexan respectadas, e penso
que isto é importante, como é im-
portante respectar as crenzas reli-
xiosas. En xeral, é importante ga-
rantir o dereito á libre expresión
sen coacción.

En definitiva, que signifi-
cado lle dá vostede ao acto da
Coruña?

Penso que a data do feito non
é gratuíta. É concidente co mo-
mento no que comenza o debate
do Estatuto de Cataluña e ocorre
cando hai un enorme debate en
todo o Estado sobre algunhas
formulacións que se fan nese
Estatuto. O alcalde da Coruña
amosa sempre unha posición
fortemente crítica contra o que
el entende como derivas perigo-

sas dalgúns deses textos estatu-
tarios. Nese contexto, é máis
comprensíbel. Penso que non
deberían existir debates sobre
estas fórmulas.

Rematará algunha vez a
célebre polémica polo topóni-
mo da cidade coruñesa?

Nunca.
Por que?
Porque é unha polémica arti-

ficial. Probabelmente cando se
decidiu revisar a toponimia de
Galiza había varias solucións.
Optouse por unha, e o tempo ten
amosado que é conflitiva.

Poderiase optar por outra?
Si. Existe unha fala defendi-

da polos cidadáns, hai unha tra-
dición e probablemente se pode-
rían ter atopado formulacións
nas que todo o mundo se sentise
cómodo, optando pola dupla de-
nominación ou polo nome histó-
rico da cidade. A cidade históri-
camente non se chamou A Coru-
ña nin La Coruña. Histórica-
mente chámase Corunna. Esa
vacilación do artigo é do século
XX, e agora transformouse nun
obxecto de batalla e de enfronta-
mento político.

Policía autonómica, de que
tipo e cando?

En xeral, é un servizo cida-
dán moi complexo e extraordi-
nariamente costoso. Polo tanto,
é algo que debemos definir cla-
ramente nos obxectivos que
queremos cubrir e un calenda-
rio de actuacións. Se queremos

que nesta lexis-
latura, antes de
2008, haxa poli-
cías autonómi-
cos na rúa que
cumpran unha
función máis im-
portante da que
hoxe vén desen-
volvendo a uni-
dade de Policía
Nacional asd-
cripta á comuni-
dadde autónoma,
debemos facer
varias actua-
cións. En primei-

ro lugar, ter un acordo co Mi-
nisterio de Interior para definir
o alcance desa Policía, o xeito
de coordinación coas policías
do Estado e as características
da súa implantación territorial.
En segundo lugar, teremos que
ter un proceso de selección e
formación dos novos axentes e,
nese proceso, haberá tamén que
definir a relación desa Policía
coas policías locais. Deberia-
mos ter a lei no Parlamento a fi-
nais de 2006.

Haberá tamén Lei de Co-
ordenación das Deputacións?
Reconsideración da organiza-
ción comarcal? Recoñecemen-
to da parroquia? Áreas metro-
politanas?

A parroquia pertenece ao
pasado. Formular hoxe o que
pode ser unha estrutura de
prestación de servizos ou de ar-
tellamento administrativo

baseándose na parroquia coido
que é estar moi lonxe da reali-
dade. O pacto de goberno pre-
senta tres niveis de estrutura-
ción de servizos ou de planifi-
cación. O nivel das cabeceiras
comarcais, que evidentemente
non van ser as que estaban na
planificación anterior, senón
aquelas que todos podemos en-
tender que son de facto os cen-
tros que aglutinan a vida eco-
nómica e social e de servizos
da súa contorna. Un segundo
nivel, no que estarían as cida-
des de Lugo, Santiago e Ouren-
se, é dicir, tres cidades que ac-
túan como cidades-rexión do
seu arredor. E logo, as dúas
grandes áreas de Ferrol-Coruña
e Pontevedra-Vigo. O obxecti-
vo tén que ser non crear estru-
turas administrativas superpos-
tas ás que xa existen. Os conce-
llos non van desaparecer, polo
menos nun horizonte que poda-
mos albiscar. As deputacións
de momento van seguir existin-
do. Están aí, teñen unha tradi-
ción e é difícil substituílas. De-
bemos crear unidades que se-
xan, sobre todo, de prestación
de servizos. E iso pódese facer
con fómulas de xestión que non
impliquen nin un debate políti-
co, que sempre conleva un ni-
vel de desgaste, nin custo ad-
ministrativo. Servizos como os
transportes, a xestión de lixo e
da auga, o saneamento, etc. pó-
dense prestar nese ámbito terri-
torial cunha planificación axei-
tada ás características do lugar.
En Galiza non existe esta cultu-
ra supralocal e vai ser compli-
cado implantala. Non estamos
afeitos a mirar máis aló do no-
so concello e apenas existen
formas de cooperación supralo-
cais que funcionen. Non temos
un nivel de experiencias pre-
vias sobre o que basear unha
nova estrutura. Haberá que fa-
cer un traballo de pedagoxía
política para ir creando condi-
cións favorábeis ao desenvol-
vemento destas estruturas.

Que se vai facer coas fun-
dacións que deixou o PP? Al-
gunhas tan onerosas coma Se-
mana Verde.

O goberno ten o obxectivo
de reducir o número de organis-
mos autónomos. Hoxe temos
arredor de medio cento. Ao lon-
go de 2006 faremos un estudo
de todos eles, veremos o que te-
ñen producido para xustificar a
súa pervivencia e, no seu caso,
fusións ou desparición. Certa-
mente este problema agocha a
existencia de varios miles de
traballadores, con reximes moi
dispersos, dependentes de fun-
dacións e que prestan servizos
que probabelmente debe prestar
a administración central da
Xunta. Ese é o problema princi-
pal, pasar dunha situación a ou-
tra será complicado. Temo que
conflitivo. Estamos falando de
empresas que non teñen un
marco coherente de referencia.

Xosé Luís Méndez Romeu
‘A reforma do Estatuto comezará antes do verán’

‘A actitude
de Vázquez é
comprensíbel
ante a deriva
perigosa dalgúns
textos estatutarios”
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Cada unha delas vai dar lugar a
un problema serio, tanto na súa
recodución como na salvagarda
dos intereses das persoas que
taballan nelas.

Aacabará indo a Vigo a
Consellería de Pesca?

O certo é que iso foi un com-
promiso do presidente na cam-
paña electoral e que apenas sus-
citou apoios até agora. Polo tan-
to, haberá que facer unha refle-
xión. A idea inicial era moi im-
portante. Se Vigo vai ter unha
Axencia Europea da Pesca, pa-
recía razoábel que o goberno
apostase por facer desa cidade o
gran porto da pesca de Europa.
Agora ben, é unha decisión que
implica modificar a Lei de Se-
des e que exista un nivel de con-
senso suficiente. Polo tanto, ha-
berá que ver como evolucionan
as demandas.

Socialistas como Príncipe
ou Miguel Barros din que o

PSdeG-PSOE xoga máis a fa-
vor da Coruña que de Vigo. É
certo?

Non vexo eu que Coruña te-
ña recibido un trato excepcional.
Nin sequera o trato de xustiza
que lle correspondería logo de
tantos anos de acoso polo gober-
no anterior.

Haberá maís xulgados?
O primeiro obxectivo é a re-

forma da Lei Orgánica do Poder
Xudicial e a ampliación das
competencias en materia de
Xustiza. A situación actual é
pouco satisfactoria. A Xunta tén
a obriga de facer as infraestru-
turas, edificios, reparacións,
etc., pero non ten a capacidade
de ordear o persoal que presta
servizos, e, a partir de aí, prodú-
cese unha situación enor-
memente complexa porque en
Galiza hai tres poderes: o xudi-
cial, o Ministerio de Xustiza e a
comunidade autónoma. Evi-

dentemente, así é moi difícil
planificar e decidir. Precisamos
seguir medrando en número de
xulgados. En 2005 creouse un
número importante, no 2006
vanse crear no-
vos xulgados e
aínda será nece-
sario crear máis
nos próximos
anos. Será preci-
so medrar tanto
por desdobla-
mento dalgunhas
unidades que se
van especiali-
zando como por
incremento de
poboación e, por
tanto. de litixio-
sidade.

Aumentará
o uso do galego na administra-
ción de Xustiza?

Hai unha boa actitude cara a
xeralización e a normalización

do seu uso na vida xudicial. Qui-
zais temos un problema máis
forte que noutros colectivos, na
medida en que poda haber un
número maior de xuíces e fiscais

que non teñen o
galego como lin-
gua materna, pe-
ro nas conversas
que mantivemos
nestas últimas
semanas con to-
das as audien-
cias, a actitude
foi receptiva. Xa
hai medidas en
curso de forma-
ción, gabinetes
de tradución, etc.
A Secretaría Xe-
ral de Política
Lingüística vai

desenvolver o Plano de Norma-
lización, e unha das áreas vai ser
a Xustiza. Penso que poderemos
dar pasos con rapidez.

Reformarase a maneira de
exercer o voto dos emigrantes?

É imprescindíbel. Máis alá
do que realmente estea a ocorrer,
o certo é que a imaxe non pode
ser máis negativa. Temos que fa-
cer cambios. É unha lei que de-
pende en gran medida do Esta-
do, o Estado é consciente da si-
tuación e haberá un proceso que
nos permita, no 2006, unha mo-
dificación que teña efectos nas
municipais do 2007.

E a lei electoral galega?
A súa reforma está en fase

de preparación. É unha norma
relativamente sinxela que trata
de modernizar a norma vixente.
Ten que abordar as incompatibi-
lidades, as inelixibilidades, pa-
ridade das listas, umbral de vo-
to para ter representación en ca-
da circunscripción e adaptación
do número de escanos ao núme-
ro de electores, O noso desexo
sería que lograse o máximo con-
senso posíbel. Escoito algunhas
voces interesadas dicir que é
unha lei que perxudica a deter-
minada provincia. Coido que
non levan razón. Se na última
reforma, hai quince anos, había
unha proporción entre electores
e elixidos, o normal é que agora
siga habendo esa mesma pro-
porción. Se a poboación se tras-
ladou dun lugar a outro, parece
lóxico que iso repercuta na re-
presentación política.

Reducirase o umbral de
voto?

Está na lei e debemos pensar
se o deixamos ou o modifi-
camos. Hoxe Galiza é un terri-
torio no que somente hai tres
forzas políticas con representa-
ción parlamentaria. Aínda que
se baixase de cinco a tres a por-
centaxe para ter representación
non tería efectos prácticos de
inmediato porque a cuarta forza
está moi lonxe e nada fai prever
que poida recuperar niveis de
voto. Poderían aparecer candi-
daturas de corte provincial. Un
partido político novo, a escala
galega, é moi difícil e moi cos-
toso. A tendencia europea vai
máis na redución do número de
partidos que na aparición de
partidos novos.

De vostede acostuma dicir-
se que é un coruñesista. Paré-
celle mal?

Que va. Estou afeito e, ade-
mais, lévoo con bo humor. Até
agora, tivemos unha visión ex-
cesivamente localista da vida
social e da vida política. Galiza
é un territorio relativamente
grande no que hai distintas for-
mas de relacionarse. Un non po-
de renegar do territorio no que
pasou máis tempo. Síntome ve-
ciño da Coruña, levo adicado
moito tempo á vida local e teño
unha certa experencia noutros
foros da vida pública. As etique-
tas eu nunca as entendín nin lles
dou demasido aprezo. Que se ve
Galiza dun xeito distinto dende
Coruña que dende outro lugar?
Non o creo especialmente. En
Vigo hai a mesma percepción
do que é Galiza. Que hai proble-
mas singulares? Pois claro.
Afortunadamente a única rivali-
dade forte que existe no país da-
se no eido deportivo, e coido
que a todo mundo lle interesa
que siga existindo un sano nivel
de competición.♦

P. CONDE

‘Sobre o topónimo
da Coruña poderíase
optar polas dúas
denominacións para
que todo o mundo
se sinta cómodo”



As recentes declaracións de gran
parte da dirección do PSdeG-
PSOE rexeitando o termo nación
para referirse a Galiza fai que ha-
xa que presentar varias cuestións.
Se non é unha nación porqué mo-
tivo todos os seus órganos son
nacionais? En segundo lugar, por
que motivo a denominación foi
utilizada por Emilio Pérez Touri-
ño até antes de ser nomeado pre-
sidente da Xunta? E terceiro, por
que incluso os seus maiores de-
tractores na actualidade dentro
do partido, como Francisco Váz-
quez, utilizaron nación galega até
a saciedade durante a etapa da

Transición e na configuración da
autonomía? Nestas liñas só se
van expoñer algúns exemplos de
incoherencia. Para acadar respos-
tas concretas cómpre preguntar
na Rúa do Pino (Santiago).

“Galiza é, por historia e por
cultura, unha nacionalidade histó-
rica, unha das nacións que com-
poñen a nación española. Dende
esta dimensión podemos com-
prender e compartir os desexos
doutras nacionalidades como Ca-
taluña e Euskadi”. Estas palabras
foron pronunciadas por Emilio
Pérez Touriño nunha conferencia
no Forum Europa (29-03-2005).

O termo nación tamén é utilizado
no artigo 3 das Bases para a Re-
forma do Estatuto de Autonomía
elaboradas pola
Fundación Inicia-
tivas 21, encarga-
das polo propio
Emilio Pérez Tou-
riño. 

Porén, o ac-
tual presidente da
Xunta non foi o
primeiro en utili-
zar esa terminolo-
xía. “O que nin-
gún galego pode
aceptar (...) é que
se lle impoña un-
ha renuncia total e
absoluta á capaci-
dade de autogoberno que lle ou-
torga a Constitución, e que para a
súa nación se constitúa un réxime
autonómico que sitúe a Galiza
nun plano de inferioridade consti-
tucional, xurídica e económica”.

Este artigo –citado na revista
Grial (nº 166)– publicouno Fran-
cisco Vázquez pouco despois da

presentación por
parte da UCD do
chamado Estatuto
da aldraxe. 

O actual rexi-
dor coruñés fora
máis lonxe aínda
un pouco antes,
coa aprobación da
Constitución, en
1978, sinalando
que “Galicia ve
por fin recoñecida
a súa realidade
nacional; por pri-
meira vez en moi-
tos séculos o pobo

galego vai contar co seu propio
órgano de autogoberno, a Xunta...
Para os que defendemos o dereito
de autodeterminación, e dentro
del cremos que un Estado Federal
é a alternativa aos dereitos de Ga-

licia e aos problemas de Espa-
ña...”.

A “estrutura nacional” non só
afecta ao PSdeG-PSOE, senón
que tamén a organizacións próxi-
mas como UGT, que coincide en
ter unha organización comarcal,
propia da realidade galega. Así
mesmo, outra organización ache-
gada, CC OO, denomínase Sindi-
cato Nacional de CC OO de Ga-
liza. A súa organización é tamén
comarcal. Entre os seus princi-
pios estatutarios ocúpanse da
opresión nacional (enténdese que
é da española sobre a galega).
“Ademais de reivindicar a mello-
ra nas condicións de vida dos tra-
balladores, asume todo aquilo
que lles afecta como clase, na
perspectiva de supresión de toda
opresión nacional e de calquera
tipo de explotación”. Ademais,
CC OO enmárcase nunha estru-
tura confederal, mentres que o
PSOE e UGT son federalistas.♦
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A.N.T.
A Biblioteca de Marín acollerá o
sábado 22 de outubro ás 18,30
horas unha mesa redonda que
servirá para glosar a figura do
historiador Francisco Carballo,
baixo o lema “80 anos na defen-
sa de Galiza”. Intervirán nela
persoas que desde o coñecemen-
to e a amistade glosarán diferen-
tes aspectos da vida intelectual
de Carballo: Santiago Prol, An-
selmo López Carreira, Engracia
Vidal, Fancisco Rodríguez, Ma-
ría Pilar García Negro e Vitorino
Perez Prieto. A seguir celebrarase
unha cea no pavillón do Colexio
Público da Laxe. Os actos están

organizados por A Nosa Terra,
Irimia, Encrucillada, Coordena-
dora de Crentes galegos, BNG,
CIG-Ensino e Galiza Nova.

Longa é a biografía e os méri-
tos de Francisco Carballo (Mace-
da, 1925), crego comprometido
coa mensaxe de galeguización do
cristianismo progresista e actor de
varias das iniciativas de base des-
te movemento foi presidente moi-
tos anos da Asociación Cultural
de Vigo, profesor en diferentes
centros de ensino galegos e activo
militante nacionalista, sendo can-
didato do BNG en diferentes con-
vocatorias electorais. Membro
fundador da empresa editora de A

Nosa Terra, Promocións Culturais
Galegas, da que foi presidente do
seu Consello de Aministración
durante unha década é tamén un
historiador de recoñecido presti-
xio. As súas opinións e a súa bio-
grafía axudan a coñecer e confor-
mar unha nova visión do país, co-
as claves do intelectual compro-
metido co seu tempo.

Autor dunha importante bi-
bliografía, Carballo sempre ma-
nifestou como intención pública
o afán de fomentar a investiga-
ción e divulgar o coñecemento.
Referíndose ao grupo de histo-
riadores galegos que se nuclea-
ron arredor da súa dirección,

afirma no seu libro Conversas
con Francisco Carballo, “divul-
gar é algo que nos vén de asimi-
lar a corrente da Ilustración e as
posteriores a través de Marx e da
historiografía actual, de que a
ciencia non é para un grupo de
intelectuais. A ciencia é para
transformar o mundo. Se non se
comunica, non serve de nada.
Estamos na postura da acepta-
ción da realidade social; da nece-
sidade de transformación con
apoio no valor do ser humano, da
súa dignidade igualitaria no fun-
damental. Divulgar o que sabes é
esencial. O valioso está en co-
municar o coñecemento”.♦

Homenaxe nacional a Francisco Carballo en Marín

Francisco Carballo nunha charla en Suíza.

Homenaxe aos nove asasinados en Baredo. O pasado
sábado 15 inaugurose en Baredo (Baiona), na chamada Volta dos Nove, un monumento do escultor Fer-
nando Casas en homenaxe ás vítimas do 36. Ao acto, promovido polo Instituto de Estudos Miñoranos e
organizado pola Comisión Promonumento, asistiron varios centos de persoas, entre elas familiares dos re-
presaliados que, ao pé do monumento, descubriron unha placa co nome das vítimas. No acto interviron,
entre outros, o poeta Xosé María Álvarez Cáccamo, Xosé Lois Vilar, en representación da comisión pro-
motora, Lois Bará, director xeral de Cultura da Xunta e o escultor Fernando Casás.♦

PACO VILABARROS

Malia a súa estrutura, moitos dos dirixentes rexeitan ese termo para Galiza

PSdeG-PSOE: unha organización nacional sen nación
RUBÉN VALVERDE

O PSdeG-PSOE é un partido nacional galego, con executiva
nacional, comité nacional e con dous órganos nacionais: a co-
misión nacional revisora de contas e a comisión de ética. Pola
contra, por citar un exemplo, o PSOE de Murcia ten unha
executiva rexional e ningún dos demais órganos que dan em-
paque ao socialismo galego. Sen embargo, os seus dirixentes
parecen coincidir en algo, nin Galiza nin Murcia son nacións. 

Francisco Vázquez nunha imaxe de comezos da Transición, cando defendía a autode-
terminación para Galiza.                                                      XURXO LOBATO / Arquivo

Durante
a Transición
os dirixentes
socialistas
defendían o dereito
de autodeteminación



Nº 1.194 ● Do 20 ao 26 de outubro do 2005 ● Ano XXVIII



Nº 1.194 ● Do 20 ao 26 de outubro do 2005 ● Ano XXVIII

Sen medo
CARLOS AYMERICH

Defenden algúns, e non só do PP, que Galiza non debe
aspirar ao estatus nacional que Cataluña e Euskadi recla-
man. Que precisados da solidariedade do Estado, temos
que procurar a compañía das rexións pobres. A compañía
da Andalucía de Manuel Chaves e da Extremadura de
Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Que estamos, en fin, na
mellor situación posíbel e que é inconveniente para os in-
tereses dos galegos reclamar o nivel de competencias, o
marco de relacións e o sistema de financiamento que lle
corresponde a unha nación como a nosa. Tal sería a de-
nominada “vía galega”. A da resignación.

Outros, que tampouco militan no PP, van aínda
máis alá. Cuestionan que o novo Estatuto lles interese
realmente aos cidadáns e afirman que as competencias
que restan por asumir son poucas e secundarias. Volven
coa vella ladaíña de que aos cidadáns o que lles intere-
sa realmente é o que afecta á súa vida diaria: o empre-
go, a vivenda, o abastecemento dos mercados. Quizais
sexa por iso, por atender aos problemas diarios da xen-
te, que estes mesmos personaxes defenderon ardorosa-
mente o proxecto de Tratado Constitucional da UE
(que foi del?) e se cadran marcialmente diante da ban-
deira española. Porque eses si que son, abofé, os pro-
blemas que preocupan os galegos.

E esquecen, uns e outros, que un novo Estatuto é vi-
tal para variar o rumo descendente do noso país. Para
acabar coa emigración da xente nova, coa destrución do
noso contorno natural, para protexermos as nosas costas,
para ofrecer unha vida digna e autónoma aos nosos maio-
res, para recuperar e normalizar os nosos sinais de inden-
tidade… E isto non o di apenas o BNG. Un recente in-
forme do Consello Económico e Social alerta de que Ga-

liza está a perder peso económico no concerto estatal e de
que seguimos a crecer por baixo da meia estatal. É dicir,
que a pesar da solidariedade estatal, dos orzamentos his-
tóricos e do “Plano Galicia”, a nosa nación está cada vez
máis lonxe de converxer coas medias estatais e europeas. 

Pois ben, fronte a tanto conformismo, os nacionalis-
tas debemos actuar sen medo. Sen medo para afirmar que
Galiza non é un país pobre nin ten vocación de tal. Sen
medo a facer as contas do que o Estado recada e do que
o Estado inviste. Sen medo a nos responsabilizar, nós
propios, dos nosos asuntos. Por dignidade. Mais tamén
por conveniencia e por interese.

Porque o novo Estatuto non é produto dunha ensoña-
ción patriótica. Os acontecementos das últimas semanas
–exclusión da flota galega de NAFO e do caladoiro ca-
nario-sahariano, consecuencias da suba dos combustíbeis
sobre o transporte e os sectores agrícola e pesqueiro– po-
ñen de manifesto a necesidade de que a nosa nación con-
te cunha ferramenta política eficaz, cun novo Estatuto
que permita resolver desde os poderes públicos de Gali-
za os problemas que lle afectan á vida diaria dos galegos.
Por exemplo, para que o goberno galego poida resolver
por sí o paro do transporte e non se teña que resignar a
aceptar as medidas que se adopten en Madrid.♦

Os atascos adoitan ser parte
substancial das cidades, compo-
ñentes do carácter. A teima natu-
ral dos gobernantes, sen reme-
dio, ten que ser a loita contra os
atascos. Arredor dese empeño,
seica ilusorio, desenvólvese boa
parte da vida nas cidades. Tamén
en Santiago. 

Cando hai unha década se
inaugurou o periférico que facía
máis transitable o tramo desde a
estación do ferrocarril cara á
avenida de Lugo, ao tempo que
abría unha rota nova para facili-
tar os accesos cara ao aeroporto,
o polígono do Tambre e a saída
cara á Coruña, os que acompaña-
bamos os inauguradores –Josep
Borrell era o ministro– estimaba-
mos que o desenvolvemento das
infraestruturas acadara un avan-
ce fundamental, parecíanos que
quedabamos libres de atascos
para unha tempada. 

Pensabamos en moitos anos
con fluidez da circulación, pero
xa levamos tempo aturando de
novo importantes atascos onde o
periférico enlaza con San Lázaro.
Coma se a actividade do polígono
do Tambre xerase o movemento
propio dunha cidade industrial.
Pola súa parte, o primeiro tramo
da avenida de Lugo, desde onde
cruza sobre a rúa do Sar ata a en-
crucillada do Hórreo, vén ser un
perenne atasco cotián. E así se-
guirá sendo mentres non se resol-
va a rotonda de Galuresa cos pre-
vistos pasos a diferentes niveis. 

O nó de Galuresa é un nó ca-
da vez máis apertado, un nó que
semella non ter remedio, que non
o terá polo menos ata 2007. Ata
daquela, que cada quen busque a
vida como mellor saiba. Se é ho-
ra punta e un quere ir cara a Ou-

rense ou Pontevedra desde San
Caetano ou Fontiñas, debe consi-
derar sempre a posibilidade de
levarlle a contra aos indicadores
e buscar a polo momento salva-
dora circunvalación pola autoes-

trada, que é gratis e o atasco aín-
da non é imposible de salvar.

Con todo, un aínda ten a ten-
tación de crer que as cousas me-
lloran. Como mostra, a apertura
do subterráneo de Mestre Ma-

teo, que vén de abrirse para fa-
cilitar a entrada desde Noia e
Bertamiráns, cruzando baixo
Rosalía de Castro. Algúns dos
funcionarios que nestes pasados
anos buscaban atallar polas pis-

tas do Pedroso para chegar me-
nos tarde ao seu traballo, se ca-
dra vense tentados para intentar
recuperar a vía máis natural.
Ou, se cadra, teñen que agardar
a que se desfaga o nó da Galu-
resa, porque subir polo centro
cara a San Caetano sempre será
desatinado.

Un desexa crer que se avanza
na loita contra o atasco, ese bu-
rato negro disfrazado de multitu-
de de cores. Un soña, pero sen
deixar de temer que, en conxun-
to, os atascos corren máis ca as
solucións –acotío só parches–
achegadas polos gobernantes.♦

Os atascos corren máis
XAVIER LÓPEZ

As infraestruturas viarias da cidade ficaron superadas polo aumento do
tránsito rodado. Cómpren máis investimentos para acabar cos atascos.

Santiago

As imaxes
LOIS DIÉGUEZ

Non alivia a nosa ollada ver cada día ese desfile de autoridades atei-
gando as primeiras ringleiras das butacas, enfundados eles en traxes
e garabatas até o afogo; defendidas elas cos últimos modelos de Ca-
ramelo, A. Domínguez, ou Zara, mentres a xente,  de pé, é afastada
a outras posicións desa “raia” coa que se volve domesticar os nosos
maxíns. Nen alivian  a ilusión dos cambios eses desfiles militares
con ameazas de bandeira “rojoygualda” enorme, e armamento, e a
Lexión franquista que tanto medo nos poñía cando nenos, capitane-
ada por un carneiro ou unha cabra. Non eramos pacifistas? Non dei-
xaramos xa de ameazar as conciencias que non soportabamos? Non
diciamos que todos eramos iguais? Non berrabamos que as autori-
dades non eran tal senón humildes representantes das nosas ideas?
Despois de tantos anos falando de democracia, liberdade, respecto
ao outro, modernidade e demais lerias de papel, seguen os xestos, os
símbolos, as medidas, cada día, a impregnar os nosos cansados ollos
coas realidades  dese pozo negro que alguén, inocentemente, consi-
deraba definitivamente soterrado. En realidade non nos afaciamos a
aceptar que é máis doado trasladar os Ancares á estepa de Castela
que meter un suspiro de ar puro  no sangue xa solidificado do noso
cerebro. O ritmo, agora, márcano as cámaras fotográficas,  as panta-
llas e a egolatría. O demais seica é romanticismo.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Sen medo para afirmar que Galiza non é un país pobre nin ten vocación
de tal. Sen medo a facer as contas do que o Estado recada e

do que o Estado inviste”

Emilio P. Touriño xunto a Abel Pacheco, Presidente de Costa Rica.                                                                                         PEPE FERRÍN / AGN
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Cando se cumpren cinco anos da
mobilización levada a cabo pola
Marcha Mundial das Mulleres en
Washington e Nova York, a rede
mundial feminista volve recordar
os seus obxectivos fundamentais (a
loita contra a violencia e a pobreza)
no Día internacional para a erradi-
cación da pobreza. Desta banda, a
organización programou vinteca-
tro horas de solidariedade feminis-
ta no mundo, durante as cales as
mulleres de todos os meridianos
saíron a rúa para levar a cabo acti-
vidades diversas e manifestar así a
súa adhesión á Carta Mundial das
mulleres para a humanidade. 

A sede galega sumouse á rei-
vindicación, organizando actos
nas principais cidades galegas.
Celebráronse concentracións en
Narón, en Pontevedra, Compos-
tela e Ferrol, onde se rematou
cunha batucada. Un das activida-
des máis destacadas foi a que se
desenvolveu en Vigo. Nesta cida-
de realizouse un traslado simbóli-
co da Manta da solidariedade ga-
lega dende o concello até a Casa
da Cultura, onde estivo exposta
case todo o día. Ademais, en moi-
tos centros escolares realizáronse
actividades ao redor dos valores
da carta, e puideron verse en di-
versos centros de traballo pancar-

tas en apoio do documento.
Avaloración que se fai dende a

Marcha Mundial das Mulleres de
Galiza destes actos galegos é “po-
sitiva”. “Aínda que a nivel cuanti-
tativo non se puido conseguir o
obxectivo marcado, a nivel cuali-
tativo estamos moi contentas, por-
que estivemos presentes en moitos
lugares” explica Lupe Ces, porta-
voz da Marcha en Galiza.

Ademais desta xornada reivin-
dicativa, a pasada semana a sede
galega presentoulle ao vicepresi-
dente do goberno, Anxo Quintana,
a Carta, quen a tomou en conside-
ración e abriu unha liña de diálogo
coa organización. Con todo, Lupe
Ces manifestou que “cómpre se-
guir traballando para que se coñe-
za a carta e se reflexione sobre os
seus valores, porque é o novo mo-
delo político, social e económico
que as feministas debuxamos co-
mo solución para o problema da
violencia e da pobreza”. 

Carta das mulleres

Con estes actos a organización
quere dar a coñecer o documen-
to aprobado en Kigali (Ruanda)
o pasado 10 de decembro no
que propoñen un novo modelo
político, social e económico ins-

pirado nos principios da igual-
dade, a liberdade, a xustiza, a
paz e a solidariedade. O mesmo
día que en todo o mundo se ce-
lebraban actos de solidariedade
feminista, a capital de Burkina
Faso recibía o último relevo da
Carta, na viaxe de presentación
por todo o mundo que comezou
o pasado 8 de marzo, o día da
muller traballadora, e que tocou
Galiza o 20 de maio. 

En Burkina Faso, escollido
como último relevo por ser un
dos países máis pobres do mun-
do e onda as mulleres son víti-
mas de violencias específicas,
como a mutilación de xenitais ou
matrimonios precoces, delega-
das da Marcha Mundial partici-

paron na xornada de actividades.
Houbo un desfile polas rúas da
capital, presentóuselle a carta ás
autoridades da man de represen-
tantes de Vía Campesina, Mulle-
res de Negro, a escritora exipcia
Nawal al Sa’dawi e das Nais da
Praza de Maio, inaugurouse un
monumento e fíxose entrega
dunha cantidade económica para
sufragar os estudos de xornalis-
mo a mulleres do país.

Lupe Ces fai unha dupla análi-
se da xornada africana. “Igual que
no 2000 en Washington, a valora-
ción é moi positiva por conseguir
mobilizar a mulleres de todo o
mundo. Agora ben, non se están
a cumprir os obxectivos do mile-
nio marcado pola ONU e esta-

mos a ver que a pobreza medra”.
Como explica Lupe Ces a

Carta parte dunha análise na que
se pon en cuestión a maneira de
producir e de organizar as econo-
mías e que “hoxe están baseadas
nos valores do capitalismo e do
patriarcado, dúas estruturas que
se demostra non validas”.

A Marcha ve esta acción co-
mo “un esforzo que non cae en
saco baleiro”. “Temos dificulta-
de para que se vexa que se exis-
ten hoxe políticas de igualdade,
representación en órganos políti-
cos ou servizos sociais que aten-
den a dereitos básicos das mulle-
res é porque hai un movemento
social detrás que está creando
conciencia e opinión”.♦
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Estes versos iniciais dun fermo-
so romance do “fénix dos enxe-
ños”, Lope de Vega, introdúce-
nos nun dos problemas cos que
se atopa o envellecemento da
poboación actual como é o da
soidade que comeza a afectarlle
a cantidade de persoas maiores
que viven soas, sobre todo nos
barrios das cidades.

Algunhas estatísticas afir-
man que un 17 % das persoas
que superan os 65 anos están
sen ninguén nas súas casas, e
son as mulleres as máis afecta-
das por esta situación pois a
súa esperanza de vida é moito
maior que a dos homes (ao na-
cer: 83 anos as mulleres fronte
a 75 anos os homes) e a dife-
renza, aínda que menor, conti-
núa na vellez (desde os 65
anos: 20 anos as mulleres fron-
te a 16 anos os homes). Porén,
se ben coa idade aumentan as
vidas solitarias, estas teñen un
punto de inflexión calculado
entre os 75-79 anos nos que se

chega a un 21% as persoas que
permanecen soas para, a partir
de aquí, comezar a diminuír a
cantidade, por canto que as en-
fermidades e discapacidades
obrigan a buscar outras alter-
nativas de convivencia, de xei-
to que chegados os 85 anos
descenden a un 15 % as estan-
cias dunha soa persoa maior.

Os dicionarios definen a
soidade como a falta de com-
pañía, sexa voluntaria ou invo-
luntaria. O aséptico desta defi-
nición non nos di moito sobre
o que representa a soidade pa-
ra quenes a padecen. Pola con-
tra, penso que o concepto de
soidade non vai tanto unido ao
de falta de compañía como ao
de abandono, porque vivir soa
unha persoa maior non leva
consigo indefectibelmente a
estar ou sentirse soa, cando va-
loran o seu estado como un es-
pazo de intimidade e indepen-
dencia perfectamente compatí-
bel coa intensa relación convi-

vencial que poidan manter, su-
peradora de calquera sensación
de soidade. A
cuestión proble-
matízase cando a
soidade se con-
verte nun senti-
mento de desam-
paro que invade
o espazo físico
das persoas que
viven soas. É di-
cir, cando estas
persoas se sen-
ten desasistidas,
desvalidas, inde-
fensas. Este
efecto é conse-
cuencia de todo
un proceso de
illamento no que
se van perdendo
as relacións fa-
miliares e so-
ciais: co cónxu-
xe por falecemento, cos fillos
polo seu afastamento, cos
compañeiros de traballo pola

xubilación, cos amigos porque
van desaparecendo, enferman-

do ou mesmo
recolléndose so-
bre si mesmos
diante a ausen-
cia, cada vez
maior, dun inte-
rese vivencial.
Os vellos, en-
tón, perdidos e
inseguros ante a
súa nova situa-
ción de desa-
compañamento,
d e s a n i m a d o s
diante dun con-
torno social que
os esquece e
diante da incer-
teza dun futuro
axexado pola
enfermidade, a
discapacidade e
a morte que in-

crementa, aínda máis se cabe,
ese medo á soidade, rematan,
tamén, recluíndose no seu es-

pazo vital, sentindo xa a inuti-
lidade da súa existencia. Isto
agrávase na condición de mu-
ller, con pensións máis baixas,
menor instrución, maior discri-
minación e polo tanto máis
vulnerábeis para lle facer fron-
te a unha soidade socialmente
marxinadora a pesar de amo-
sar, moitas veces, unha inten-
ción participativa maior que a
dos homes.

A soidade, nestes casos, re-
flecte outra das dimensións da
problemática que hoxe embarga
unha vellez en aumento, e á que
debe prestárselle a atención que
merece, mediante a intervención
profesional adecuada que abor-
de o cambio ánimico destas per-
soas e a revalorización das súas
capacidades, reconvertendo a
soidade en autosuficiencia pro-
dutiva, abríndose á vida social e
ás súas múltiplas formas e luga-
res de relación e compañía.♦

RAMÓN MUÑIZ é sociólogo.

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa RAMÓN MUÑIZ

Ás miñas soidades vou, das miñas soidades veño

‘Cómpre
intervención

profesional axeitada
para abordar o

cambio ánimico das
persoas maiores e a
revalorización das
súas capacidades,

reconvertendo
a soidade

en autosuficiencia”

Galiza súmase aos actos no día da erradicación da pobreza

Remata en Burkina Faso o relevo
da Carta das mulleres para a humanidade

M. BARROS
O pasado 17 de outubro, Día internacional para a erradicación
da pobreza, as principais cidades galegas sumáronse aos actos
reivindicativos organizados pola Marcha Mundial das Mulleres
que se celebraron en todo o planeta, en apoio da Carta mundial
das mulleres para a humanidade. O documento acadaba en Bur-
kina Faso o punto final dunha viaxe iniciada o pasado 8 de marzo,
que tiña por obxectivo dar a coñecer a proposta das feministas.

Acto da Marcha Mundial das Mulleres o pasado luns 17 en Vigo.                                                                       PACO VILABARROS
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X. ENRIQUE ACUÑA
“Primera línea” era un grupo
clandestino e armado dentro da
propia Falange joseantoniana
ideado para realizar accións te-
rroristas contra organizacións
de esquerdas e frontepopulistas.
Foi Juan Canalejo quen artellou
os primeiros comandos violen-
tos na Coruña á altura de 1934.
Facilmente identificado polas
forzas de seguridade republica-
nas como autor de actos vándá-
licos e de terror contra persoas
de significación progresista, foi
detido e ingresado nese ano na
prisión provincial na que, coa
axuda dos funcionarios de pri-
sións correlixionarios, os falan-
xistas presos publican e distri-
búen fóra da cadea o xornal fa-
lanxista “Entre Rejas”.

O culto á violencia é unha
norma básica e estratéxica para
os homes de Canalejo. A direc-
ción do grupo terrorista da Co-
ruña viña compartila con
Redondo Piquenque e na súa es-
trutura estaban integrados algún
dos que, dous anos despois, se
significarían nos asasinatos dos
máis  sinalados líderes obreiros,
de esquerda e galeguistas.

Todo comezara en 1931
cando na Escola de Comercio
da Coruña un grupo de estudan-
tes, fillos de rancias familias da
cidade, estabeleceron contacto
por medio dun deles, Enrique
Sáez, coas JONS fascistizantes
de Ramiro Ledesma Ramos. 

Xa en 1934, un tenente de
intendencia afectado por aquela
denominada Lei Azaña que ten-
tara limitar o tamaño excesivo
do exército español, tan despro-
porcionado a conta da guerra
colonial no Rif, volta á Coruña
e conecta co grupo que nacera
na Escola de Comercio. Tratá-
base de Juan Canalejo Castells
e, claro é, converteuse en deci-
sivo ao aportar os seus coñece-
mentos militares e sobre arma-
mento, en particular. 

Xa como activista da Falan-
ge, ofrécese ás autoridades guber-
nativas, cando os feitos de Astu-
rias de outubro dese ano,  para fa-
cer fronte aos folguistas coruñe-
ses. Pediu armas para atacar os
manifestantes e piquetes obreiros,
mais a súa sinistra proposición foi
rexeitada polos dereitistas no po-
der. Poucos días despois, Canale-
jo irrompe, xunto a José Docam-
po, nun mitin de Azaña provo-
cando perigosos disturbios logo
de saír pistolas a relucir. Unha ac-
ción que tería continuidade cando
unha escuadra ás súas ordes asal-
ta o Casino Republicano para
roubar a bandeira constitucional
do estado. Deixan no seu lugar
unha enseña do seu partido falan-
xista e saúdan ao xeito fascista
ante a presenza da garda civil.
Canalejo é detido xunto a outro

conmilitón, Enrique García Gran-
de, por estes feitos. 

As seccións de asalto da fa-
lanxe coruñesa contaba coas in-
corporacións procedentes de fa-
milias da burguesía local, e para
as súas actividades clandestinas
servíanse dun grupo de apoio de
mulleres entre as que sobresaían
Ricarda Canalejo, primeira mu-
ller afiliada á Falange local, e
Antonia Naya. Son as que gar-
dan as armas e serven de enlaces
das accións violentas.

O grupo de Canalejo chega a
abrir un local no número 28 da rúa
da Barreira que estaba presidido
por un mural no que baixo o epí-
grafe de “¡Viva España!” figuraba
o xugo e as flechas da Falange su-
perposto por unha caveira cal cul-
to á morte. Desde esas datas abre
a organización fascista unha in-
tensa formación militar dirixida
polo propio Canalejo en campa-
mentos clandestinos. Mesmo ché-
gase a executar unha exhibición
de tiro na praia de Bastiagueiro
ante o mesmísmo Ramiro Ledes-
ma Ramos. Alí estaban os Canale-
jo, Folla, Laciana, Paz Santás,
Sanz de Andino, Díaz Seoane,
Lorenzo Salgado, López Prado e
Enrique Sáez... até completar os
case trinta militantes cos que con-
taba a Falange coruñesa en dispo-
sición de utilizar a loita armada.

Canalejo, co ferrolán López Sue-
vos, é o xefe máximo dunha orga-
nización que, tiña o grupo deno-
minado “Silencio”, no que figura
Francisco Pena Manso, destinado
ás accións máis violentas. 

En xuño  de 1935, penetra na
sede de Izquierda Republicana da
Coruña, e sustrae o ficheiro dos
seus afiliados. Unha acción dese-
ñada polo mesmísimo Juan Cana-
lejo a fin de buscarlle réditos futu-
ros e perversos. “La próxima re-
volución la ganarán mis camisas
azules con el fusil en la mano”,
afirmaba José Antonio Primo de
Rivera con coñecemento de causa
en marzo de 1935 logo de visitar
na Coruña a Canalejo. Os fusís
dos que falaba xa se estaban a mo-
ver desde os cuartos de bandeiras
e organizacións como a Falange.
E moitas desas armas apuntarían,
logo de xullo do 36, sobre os que
foron sinalados desde as fichas
roubadas polo grupo armado de
Canalejo no local do partido de
Casares Quiroga e Azaña.

A clara opción por crispar e
violentar a vida política espálla-
se por toda Galiza. Grupos da
Falanxe en Ourense, Vigo, Vila-
garcía e Pontevedra,  afianzan as
ordes emanadas desde Madrid e
Coruña por José Antonio e Ca-
nalejo. Buhigas en Vilagarcía,
Veleiro en Ourense, Castro Pena

en Pontevedra e Gustavo Kruc-
kenberg en Vigo foron detidos
pola súa implicación en diversos
actos contra a orde constitucio-
nal e, no xaneiro de 1936, o pro-
pio Juan Canalejo foi ingresado
en prisión por uns días. Pasadas
as eleccións de febreiro que lle
concederían o triunfo á Fronte
Popular, vai ser reclamado e des-
tinado a Madrid para quedar a
disposición directa de José Anto-
nio Primo de Rivera en tarefas
de coordinación das accións ar-
madas e dos preparativos do pró-
ximo alzamento militar.

Mentres, na Coruña as súas
escuadras, agora puntualmente
dirixidas por Carlos Colmeiro
Laforet, insisten no matonismo
sobre as organizacións obreiras
e de mocidade. Neste campo
destacan camaradas formados
por Canalejo como Ovidio Caa-
maño, Antonio Canalejo, Martí-
nez Almoyna, Lorenzo Salgado
Longueira e Antonio Roldán.

Unha “ximnasia” terrorista
que tería concreción cando
achegados a Canalejo –caso de
Mariño e Casteleiro, entre ou-
tros– foron partícipes decisivos
de moitas das execucións suma-
rias e clandestinas efectuadas na
cidade da Coruña logo do golpe
de estado militar de 1936.

Canalejo, dada a súa acredi-
tada condición e formación mi-
litar, ocupaba á altura de maio
do 36 un posto decisivo de enla-
ce entre os mandos da Falanxe e
a trama militar que estaba a pi-
ques de sublevar as guarnicións
militares de toda a península e
do norte de África. Á vez, como
especialista nas accións arma-
das, a súa man quedou tras o de-
seño de moitos dos incidentes
violentos que se desenvolveron
en Madrid nas xornadas previas
ao alzamento militar de xullo.
Unha asonada que na capital
fracasou e leva novamente a Ca-
nalejo ao cárcere. O seu nome
foi dos escollidos o 6 de novem-
bro de 1936 para ser asasinado
logo dunha “saca” irregular da
Cárcel Modelo de Madrid.♦

O BNG pide
que o
Hospital
da Coruña
mude
o nome
Ao contrario doutras demo-
cracias europeas actuais,
que teñen declarado anti-
constitucional a pervivencia
de organizacións políticas
fascistas e nazis anteriores a
1945, o Reino de España
permite, logo de aprobada a
súa constitución en 1978, a
actuación pública de orga-
nizacións que reclaman o le-
gado de José Antonio Primo
de Rivera e os ideais que
mantiveron a ditadura mili-
tar do xeneral Franco. Foi
neste réxime cando moitos
dos protagonistas da repre-
sión ou figuras da Falange
mereceron, de xeito ignomi-
nioso, dar nome a numero-
sas institucións públicas.
Entre elas, centenares de co-
lexios e centros de ensino.
En Galiza perviven, casos
tan sonoros e vergoñentos
como o instituto Salvador
Moreno en Marín, numero-
sas rúas e prazas baptizadas
con nomes de franquistas
declarados —a maiores do
propio ditador— e, signifi-
cativamente, dous casos adi-
cados a Juan Canalejo. Pa-
ra afrenta da comunidade
universitaria, a Escola de
Enfermaría da Universida-
de da Coruña mantén o no-
me do falanxista Juan Ca-
nalejo que, a maiores, con-
cede apelido público a un
dos hospitais da rede públi-
ca máis prestixiosos do esta-
do. Un insulto á intelixencia
e a memoria de miles de re-
presaliados, encarcerados e
asasinados no transcurso
das décadas de ditadura
franquista. Ningún respon-
sábel político da UCD,
PSOE ou PP, nos longos
anos que van desde 1978, foi
quen de o corrixir ao con-
trario do que aconteceu en
ducias e ducias de  centros
sanitarios en todo o estado.

Nese sentido, o deputado
do Bloque Nacionalista Ga-
lego Carlos Aymerich vén de
solicitar ante o parlamento
que se substitúa o nome do
Centro Hospitalario Univer-
sitario da Coruña de “tan si-
nistro personaxe”. Unha rei-
vindicación histórica que
coincide no tempo coa im-
paciencia das asociacións en
defensa da memoria dos re-
presaliados pola ditadura
perante o que eles conside-
ran falta de resolución por
parte do goberno do PSOE,
que prometera en sede par-
lamentar, unha batería de
medidas para restaurar a
memoria dos que sufriron a
barbarie do franquismo.♦

Juan Canalejo e o culto á violencia 

Un falanxista coruñés aínda dá nome
ao principal centro sanitario público

Interior do local da Falange na Coruña en 1935. O  xugo e as frechas co símbolo da morte decora as súas paredes. Á dereita,
o falanxista coruñés Juan Canalejo.

Praia de Bastiagueiro en 1934 onde o grupo de Canalejo realizaba probas de tiro. No
recadro, Ricarda Canalejo coa camisa azul.



H. VIXANDE
Aínda que a prohibición inte-
gral de fumar nos centros de
ensino comeza o primeiro de
xaneiro, moitas direccións
acordaron xa un novo destino
ás salas que estaban habilita-
das para o profesorado fuma-
dor. A polémica está servida
porque xa non hai onde fumar.

A partir do primeiro de xaneiro de
2006 non se poderá fumar nos cen-
tros de ensino –ao igual que en cal-
quera empresa– pero desde o prin-
cipio de curso é imposíbel facelo
en moitos deles porque xa non hai
sala habilitada para fumadores. 

Na actualidade, non está per-
mitido fumar nos centros de en-
sino, nas salas de profesores, nos
patios e nas cafetarías dos mes-
mos. Unicamente existen uns es-
pazos habilitados para profeso-
res fumadores que teñen os días
contados. Nestes lugares, entre

clase e clase desfilaba o profeso-
rado fumador para saciar as súas
ansias. Agora xa non poderán
gozar deste privilexio.

Ante a nova lexislación con-
tra o tabaco, moitos profesores
decidiron pasarse á clandestini-
dade e a gozar dun cigarro ás
agachadas. Outros, atrincheirá-
ranse nos seminarios nos que to-
do o profesorado é fumador. Os
máis rebeldes, ameazan cunha
sublevación por este recorte nos
seus dereitos civís.

Nin os anos de conxelación
salarial nin o empeoramento das
condicións laborais conseguiran
o que a eliminación da sala de
non fumadores conseguiu. Ago-
ra, moitos ensinantes lembran
os seus anos de estudante, can-
do animadas por unha filosofía
máis liberal, as direccións con-
sentían fumar a profesorado e
alumnado dentro das aulas: é o
tempo da nostalxia.

Os porros e o tabaco

O escritor Francisco Castro na súa
novela Xeración perdida lembra
uns anos nos que, como alumno,
coñeceu uns centros de ensino con
permisividade absoluta en materia
de tabaco. “Agora que vexo as
cousas como adulto sinto que os
profesores incorrían nunha irres-
ponsabilidade, xa que era evidente
que estaba prohibido fumar pero
permitíase facelo”, explica.

Fumar, fumábase; tabaco e ou-
tras substancias, estas outras prohi-
bidas dentro e fóra dos centros.
“En Xeración perdida deixo intuír
que se fumaban porros nas aulas,
aínda que nunca o presenciei; si
que vin facelo nos patios, nos ves-
tiarios...”, conta Francisco Castro.

Francisco Castro ten trinta e
nove anos na actualidade, estu-
dou no instituto vigués da Guía,
compara aqueles tempos e a ac-
tualidade e di preferir a situación

actual. “Hoxe no ensino a prohi-
bición do tabaco é lóxica”, indica,
para matizar a continuación que
“na actualidade hai unha vaga re-
presiva cunha campaña hipócrita
por parte do Goberno, que prohi-
be e ao tempo recada moitos im-
postos por iso que prohibe. Eu
preferiría campañas informativas
e campañas de saúde”.

Toma de conciencia

Afinais dos setenta e principios dos
setenta, a permisividade co tabaco
era absoluta. Fumábase até nos au-
tobuses de transporte público.
“Nestes anos, houbo un proceso
moi lento no que se tomou concien-
cia dos dereitos dos fumadores, por
iso non houbo con-
flito na aplicación
de medidas como a
prohibición de fu-
mar nos transportes
públicos; pero ago-
ra están a darse pa-
sos dentro dunha
vaga represora que
curiosamente apli-
can as persoas que
hoxe teñen entre
cincuenta e sesenta
anos, os que predi-
caron posicións máis liberais”.

O caso é que a lei prevé san-
cións moi onerosas no caso de in-
cumprir a norma de non fumar nos
centros de traballo. Nas empresas,
a estrutura vertical do mando faci-
lita un mecanismo de imposición
que, ademais, escúdase na necesi-
dade de evitar sancións económi-
cas ás compañías. Non acontece
así nos institutos, rexidos por siste-
mas máis horizontais que permiten
grandes doses de autoxestión. O
aspecto negativo é o conflito entre
a dirección e o profesorado na apli-
cación da norma que prohibe total-
mente o tabaco. A lei indica que
nin sequera se permitirá o seu con-
sumo en espazos abertos como son
os patios escolares. Quen queira
fumar, terá que saír á rúa. De mo-

mento, desde as direccións dos
centros houbo todo tipo de com-
portamentos: desde quen adiantou
o peche dos lugares de fumadores
aos máis vivos, que dixeron que
agardarían até primeiros de xanei-
ro para preguntarlle á Administra-
ción se tiñan que pechar ou non
eses espazos para os fumadores.

Malestar e discriminación

Francisco Castro prevé certo
“malestar nos centros” debido a
que “o tabaquismo é un hábito
moi arraigado”.

Un profesor fumador empeder-
nido como é Henrique del Bosque
tamén agoirou malestar nos centros
de ensino, aínda que pensa que non

estará dirixido
contra a dirección,
nin sequera contra
a Administración.
“Haberá quen es-
tea contra a lei
porque hai algun-
ha xente que equi-
para a realidade
coas súas propias
circunstancias”,
explica del Bos-
que. Esta actitude
leva a obviar que o

conxunto dos traballadores están
sometidos a esta lexislación e ta-
mén a demandar unha situación es-
pecial nos centros.

Aínda que os ensinantes están
alporizados coa prohibición, du-
rante moitos anos ignoraron a si-
tuación dun colectivo que, na
práctica, tiña limitado totalmente
o dereito a fumar. Trátase do dos
alumnos maiores de dezaoito
anos. En todos os centros existían
espazos nos que os profesores po-
dían fumar, pero estes lugares
non estaban abertos aos alumnos
maiores de idade. A discrimina-
ción era patente e só nalgúns cen-
tros facían a vista gorda e permi-
tían que fumasen nalgunhas zo-
nas do patio. De todos xeitos, era
unha circunstancia excepcional.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

Algúns centros adiantaron a medida a principios de curso

Os profesores revolucionados
coa prohibición de fumar en escolas e institutos

Da tuberculose ao tabaco
H.V.

A loita contra o tabaco ou o alcohol é a consecuencia dos éxitos da
política sanitaria no combate contra as epidemias. Vencidas ou mi-
nimizadas moitas enfermidades mediante a aplicación de medidas
preventivas e sanitarias, a epidemioloxía descubriu que atallar moitos
dos males endémicos era doado e barato. Tras isto, lanzouse a unha
carreira para identificar epidemias e erradicalas. Primeiro, foron as
enfermidades comúns como a peste, o tifos ou a cólera que a hixiene
freaba en seco. Logo, chegou a aplicación das vacinas no caso dos vi-
rus. Posteriormente, a loita centrouse noutro tipo de microorganis-
mos. Na actualidade, en Occidente, localizar novas enfermidades
causantes de epidemias é difícil. Moito máis doado é determinar ou-
tras causas das epidemias e combatelas. Aí é onde aparecen as cam-
pañas contra o tabaco e o alcohol, sustancias relacionadas co cancro,
co enfisema pulmonar e co aumento das mortes nas estradas.

E da lóxica sanitaria, á lóxica gobernativa. Se o tétanos se vence
con vacinas e a tuberculose con antibióticos, o tabaco cun cóctel que
mestura impostos e prohibición e que está condicionado polos resulta-
dos. Nesas andamos. Se o consumo de tabaco non descende na medi-
da que se desexa, increméntanse os impostos e limítanse os lugares nos
que fumar. Chegará un día no que botar un cigarro nalgúns lugares con-
ducirá directamente ao cárcere, sen pasar pola casilla de saída.♦

O panorama mudou
de forma radical
nos centros desde
hai 20 anos, cando
circulaban os porros
sen dificultade.



“Cando tomei posesión do meu
cargo anunciei que os gandeiros
ían ter que pagar a supertaxa por
sobrepasar a cota láctea adxudi-
cada. Logo de períodos marca-
dos por duras reconversións, as
explotacións poderían ver frus-
tradas as súas esperanzas de es-
tabilidade. En moitos casos esta-
ba en perigo a súa viabilidade”,
indicou o Conselleiro de Medio
Rural, Alfredo Suárez Canal, na
súa intervención no Parlamento
para explicar esta medida.

A Consellería optou por nego-
ciar con entidades financeiras a
concesión de créditos a baixo in-
terese, pois a UE impide que “nin-
gunha autoridade pública poida
conceder axudas financeiras di-
rectamente vencelladas á adquisi-
ción de cota”, tal e como se reco-
lle no artigo 20 do regulamento
comunitario 1788/2003. Fontes da
Consellería aseguran que de ter
intentado subvencionar ou axudar
cos xuros “podería ter ocorrido al-
go semellante ao de Izar”. 

As entidades que asinaron o
convenio son Caixanova, Caixa
Galicia, Caixa Rural Galega, La
Caixa, Banco Pastor, Banco Galle-
go, Banco de Galicia, Banco Et-

cheverría, BBVA e Banco Popular.
O primeiro dos acordos implica
que estas entidades porán a dispo-
sición dos gandeiros  un préstamo
ponte ou anticipo, sen xuro nin co-
misións, por un importe máximo
igual á prima láctea que o Ministe-
rio lle vai pagar a cada gandeiro no
primeiro semestre do 2006. Con
estes cartos, máis de 7.868 explo-
tacións seleccionadas polo Minis-
terio poderán comprar a cota que
lles ofreceu o Fondo Español de
Garantía Agraria, de 185.000 tone-
ladas, que en cartos ascende a 41,2
millóns de euros. O prezo de ven-
da é moi inferior ao que pagan os
gandeiros cando o intercambio co-
mercial se realiza entre eles (unha
explotación merca ou véndelle de-
reitos de produción a outra). 

En segundo lugar, e para poder
facer fronte á supertaxa, as entida-
des financeiras concederán présta-
mos a 10 anos en condicións pre-
ferentes, sen comisións de amorti-
zación nin de cancelación. O im-
porte do crédito abalará entre os
1.000 e os 6.000 euros, dependen-
do da cota adquirida. O tipo de xu-
ro será do 2,50% no primeiro ano e
no prazo restante igual ao Euríbor
a un ano,máis o 0,50%. A vixencia

do convenio prorrogarase até o 31
de marzo do 2006 e poderá prorro-
garse de novo mediante acordo en-
tre as partes. A Consellería preten-
de que as explotacións poidan ter
liquidez, tendo en conta que aos
gastos da supertaxa e da nova ad-
quisición de produción para non ter
supertaxa o vindeiro ano, hai que
engadirlle que máis de 1.500 gan-
deiros mercaron 67.000 toneladas
de cota no mercado libre entre par-
ticulares habilitado entre o 1 e o 8
de abril deste ano.

En total máis de 2.500 gan-
deiros solicitaron xa as axudas.
En concreto, 642 pediron que as
entidades lles anticipasen o cobro
pola prima láctea que todos os
anos paga o Ministerio de Agri-
cultura. O valor total desta opera-
ción ascendeu aos 2,9 millóns de
euros. Por outra parte, 1.613 ex-
plotacións solicitaron préstamos
para facer fronte á supertaxa e
poder mercar máis cota. O im-
porte total dos créditos ascendeu
a 8,6 millóns de euros.♦

A gripe aviar
MANUEL CAO

Nada mellor que o exemplo da gripe aviar para ilustrar os efec-
tos da globalización económica e social na vida das persoas do
planeta. Tamén revela a necesidade de poñer en marcha estrate-
xias que aborden todo un conxunto de aspectos con externalida-
des positivas ou negativas que se han de manifestar na constitu-
ción de sistemas de organización política e institucional caracte-
rizadas pola cooperación e o deseño de estratexias comúns cara
a resolución de conflitos e a redución dos danos colectivos.

Non hai moito tempo descubríronse casos da gripe aviar
no sueste asiático que, co paso do tempo, se trasladaron ás
persoas ocasionando unhas 60 vítimas mortais. Dende ese
momento, xa parecía inexorábel a diseminación do virus po-
lo mundo adiante. As últimas novas infórmannos que a cepa
máis perigosa N5N1 xa foi detectada nunha illa do mar Exeo
pertencente a Grecia. As reunións dos responsábeis da UE e
xa antes da OMS alertaron da necesidade de vixiar a evolu-
ción do virus dando por prácticamente feito que a mutación
do virus á especie humana só é cuestión de tempo. 

As reaccións diante desta ameaza para a saúde mundial
van dende minimizar o seu posíbel impacto para evitar o pá-
nico até o lanzamento de mensaxes catastrofistas que xa em-
pezan a cuantificar o número de mortos e comparala con ou-
tras pandemias do século XX. Por agora, só o laboratorio suí-
zo Roche conta cun antiviral denominado Tamiflu que se con-
sidera eficaz contra o virus pero esta multinacional non lle dá
abasto á demanda de doses que os países desenvolvidos re-
claman para protexeren a súa poboación, no caso de contaxio
masivo. Mesmo algúns denuncian as posibilidades que ten es-
ta empresa de obter pingües beneficios á conta da saúde dos
cidadáns e reclaman que se cedan as licenzas do medicamen-
to patentado por Roche a outras empresas para aumentar a súa
produción e abastecer máis rápìdamente a demanda global.

A globalización e a liberalización comercial fan máis difíci-
les os controis sanitarios e de calidade tanto de alimentos como
de materiais susceptíbeis de produciren danos para a saúde. Aín-
da que as institucións internacionais xa existentes como a OMS
e as propias dos países máis ricos mobilizan gran cantidade de
recursos para seguridade alimentaria e consumo de bens dura-
deiros, é moi difícil poñer en marcha estratexias de control glo-
bais polos atrancos institucionais e burocráticos e por afectar a
areas moi diferentes en renda e protección ambiental. A voraci-
dade das empresas multinacionais e autóctonas desexosas de
aforrar custos e conquistar mercados non tolera ben os límites
orientados a controlar a calidade dos produtos que, ademais, é
máis dificil de realizar en sociedades minadas pola corrupción
institucional e os sistemas políticos autoritarios onde os contra-
pesos sociopolíticos e o capital social autónomo é moi baixo. 

Un primeiro paso para rachar cos efectos perversos da glo-
balización na calidade de vida é deseñar estratexias de colabo-
ración intergobernamental mediante a creación de organismos
internacionais con funcións e competencias máis amplas que as
actuais para que poidan presionar os gobernos á hora de cum-
prir determinados mínimos de desenvolvemento social, calida-
de alimentaria e sanitaria. O obxectivo no medio prazo ten que
ser a instauración dun sistema de servizos públicos globais que
garanta un nivel mínimo de instrución educativa, asistencia sa-
nitaria e control ambiental. Para isto é necesario modificar o
sistema de regulación neoliberal e, sobre todo, xerar fontes de
renda nos países menos desenvolvidos para reducir a pobreza.
Dise que a gripe aviar chegará aos países avanzados por avión,
barco ou pola inmigración ilegal pero chegará, pois a orixe dos
problemas está na miseria e no subdesenvolvemento.♦

‘O obxectivo no medio prazo
ten que ser a instauración dun sistema

de servizos públicos globais que garanta
un nivel mínimo de instrución educativa,
asistencia sanitaria e control ambiental”
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A.N.T.
“Defender a pesca é defender
Galiza, NAFO solución” foi o le-
ma co que se celebrou o pasado
16 de outubro en Marín unha
manifestación que convocaran
conxuntamente a CIG e os mari-
ñeiros da flota conxeladora.

A marcha, celebrada baixo
unha intensa chuvia, serviu para
denunciar o acoso que os inspec-
tores canadenses someten á flota
de conxeladores galegos que
operan nas augas da Organiza-
ción das Pesqueiras do Atlántico
Norte, NAFO. Desde o pasado
mes de agosto esta flota galega
ten prohibido a pesca do fletán

nesas augas por superar a súa co-
ta –cando continúan a pescar ou-
tras flotas que previsibelmente
tamén superaron a cantidade
asignada para este ano.

Ademais, os participantes de-
nunciaron as continuas inspec-
cións que fan os canadenses, que
dificultan o seu traballo por ser
dunha intensidade inusitada.

A manifestación partiu ás oito
da tarde da Alameda e concluíu
no mesmo lugar. Ao termo da
mesma léronse dous comunica-
dos, un deles remitido polos tri-
pulantes da flota que están em-
barcados na actualidade e o outro
lido polo sindicalista da CIG, Xa-

bier Aboi. Os primeiros denun-
ciaron que “a nosa Administra-
ción amarrounos de pes de mans”
e Aboi lembrou que “considera-
mos que a industria extractiva é o
elemento que inicia unha serie de
actividades que se verán afecta-
das polo que suceda no mar”.

A esta manifestación asistiron
tres mil persoas e entre as mesmas
estaban o secretario xeral da CIG,
Xesús Seixo, varios deputados do
BNG –entre eles Ana Pontón,
Bieito Lobeira e Olaia Fernández
Davila– e os alcaldes de Ponteve-
dra, Miguel Anxo Fernández Lo-
res, e de Moaña, Xosé Manuel
Millán, os dous do BNG.♦

Nunha manifestación o venres 16 de outubro

Tres mil persoas defenden en
Marín a pesca no Atlántico Norte

Os préstamos tamén servirán para mercar
máis cota láctea

Medio Rural asina
un convenio para facer
fronte á supertaxa

RUBÉN VALVERDE
Medio Rural asinou un convenio con once entidades financeiras
para que 3.570 explotacións poidan facer fronte ás multas por
exceso de produción (supertaxa). En total a UE reclámalle aos
gandeiros 8,5 millóns de euros. A esta situación hai que enga-
dirlle que o Ministerio de Agricultura ofreceulle aos gandeiros
galegos os dereitos para producir 185.000 toneladas máis, dun
total de 330.000 que oferta para todo o Estado. Os préstamos
que concederán as entidades financeiras servirán para que os
galegos poidan aumentar a produción en vindeiros anos. En to-
tal 2.255 explotacións solicitaron estes créditos até o de agora.

Alfredo Súarez Canal, conselleiro de Me-
dio Rural.



N
º 

1.
19

4 
●

D
o 

20
 a

o 
26

 d
e 

ou
tu

br
o 

do
 2

00
5 

●
A

no
 X

X
V

III

Edítase esta semana un libro de
conversas con vostede. É outro
xeito de intervención política?

En absoluto. Cando comeza-
mos o libro estaba na política ac-
tiva, agora estou totalmente reti-
rado. Tamén pensei que non po-
día deixar a universidade, na que
estiven dando clases 30 anos, por-
que a miña verdadeira vocación
era a de profesor. Pero deixeina a
contrapelo para entrar en política.
Paso páxina con facilidade. Ago-

ra só analizo o que fan os que ve-
ñen despois de min e fago algún
comentario de cando en vez.

Que balanzo realiza dos
seus anos en política? 

Ao primeiro, a nosa meta era
conseguir a autonomía, porque a
necesitabamos. O país estaba
desfeito, non só no cultural, na
desaparición do éuscaro, senón
tamén no económico. E, logo, a
corrupción, o urbanismo... Nece-
sitabamos o poder para enderei-

tar aquilo. O idioma case desapa-
recera. Existía un movemento de
ikastolas pero tíñanas que pagar
os usuarios. Grazas ao goberno
vasco, o idioma resucitou.

Estaba tan mal a econo-
mía?

Nos oitenta atopabámonos
nunha clara recesión. Salvounos
o concerto de financiamento.
Non temos por que agardar a
que Madrid aprobe os seus orza-
mentos para facelo nós. A clave
de todo encóntrase en ter uns
medios económicos propios.
Fronte ao desmantelamento do
sector público, foi o pequeno
empresariado o que arreou, gra-
zas aos planos e ás axudas ins-
tauradas desde o goberno vasco.

Hoxe superamos o 115% da me-
dia europea. Así que algo fixe-
mos. Non como Manuel Fraga,
que estivo 16 anos gobernando
na Galiza e non foi capaz de su-
bir a renda. 

Algúns dirixentes, logo de
moitos anos de loita, rebaixan
as metas para poder dicir que
conseguiron o que se propuxe-
ron, mesmo para darlle á súa
loita un sentido.

Non penso que sexa o caso
do PNV. Para min, o problema
dun partido xorde se procura só
resolver as situacións persoais, e
non falo de corrupción senón de
emprego, porque entón o sacrifi-
cio e a ilusión política vanse re-
baixando.

No PNV, ao carón da meta
da soberanía nacional, xa apa-
rece a de cosoberanía. Non é
unha rebaixa dos principios?

Xa falei con Josu Jon Imaz e
estamos de acordo. O que se es-
tá a reclamar é poder propio pa-
ra, conxuntamente co poder do
Estado, decidir cousas xuntos. O
partido fai seu o Plano Ibarretxe
para esta conxuntura política.
Non é a meta definitiva.

Cal é o Plano Ibarretxe hoxe?
Que se recoñeza a personali-

dade política deste pobo. Non
unha personalidade folclórica,
senón con dereitos, con persona-
lidade xurídica e política. Ao fi-
nal do Plano Ibarretxe, nesta le-
xislatura, haberá un referendo. E

AFONSO EIRÉ
Xabier Arzalluz afirma que deixou definitivamente a políti-
ca, pero atópase en plena forma para analizar a actual situa-
ción, tanto de Euskadi coma do Estado. Nesta entrevista ex-
tractamos varias horas de conversa cun home contundente
nas súas respostas e demorado e reflexivo nas súas análises.

XAN CARBALLA

Xabier Arzalluz
‘Euskadi progresou
grazas ao concerto económico’

‘Fraga, con 16
anos gobernando
na Galiza,
non foi capaz
de subir a renda”

‘Ao final do Plano
Ibarretxe, nesta
lexislatura, haberá
un referendo”

‘Euskadi é o único
sitio de Europa onde
se lle impide votar
a cen ou douscentos
mil cidadáns. Todo
para impedir
unha maioría
nacionalista”

‘Dáme algo
de medo isto de
Cataluña. Madrid
trata de alongar
o proceso até que
o aborreza
a opinión pública”

‘Eu ao PSOE
non lle creo nada”.
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se nel, finalmente, este pobo
confirma esta postura, veremos
que di Madrid.

Pero aí está a violencia.
Non considero que a ETA

poida ser unha desculpa válida. A
ETA existe por que lle negaron
os dereitos básicos a este pobo. A
min non me gustan nada as cou-
sas que fai a ETA pero non van
deixar as armas sen máis, porque
os demais llelo digan. Temos que
solucionar os problemas de raíz,
así desaparecerá a ETA.

Estase a falar de novo de
tregua.

Ninguén sabe o que pasa na
ETA. Até o de agora dominaba
toda a situación, formalmente.
Neste momento, o que apareceu
xa publicamente é que se centra-
rá exclusivamente nos seus pro-
blemas, imos decir, de orde mi-
litar: armas, presos, conflito co
Estado. Mentres que os temas
políticos, desde os orzamenta-
rios á autodeterminación serán
cousa de Batasuna.

Pero Batasuna é ilegal.
O goberno central ilegali-

zouna para que Ibarretxe non
puidese ter maioría absoluta,
non só nas eleccións, senón logo
no parlamento. É o único sitio
de Europa onde se lle impide
votar a cen ou douscentos mil
cidadáns por pensaren doutra
maneira. Todo para impedir un-
ha maioría nacionalista. Pero
haberá que ver se o goberno
aguanta esta situación, con tanta
xente sen dereito a voto.

Sempre hai quen se inter-
pón nas negociacións.

Sempre, si. Cando o lehenda-
kari José Antonio Ardanza cha-
mou a Felipe González para pedir-
lle que deixase o dirixente da ETA
Domingo Iturbe quince días libre,
a fin de lograr a pacificación, o
que fixeron foi detelo e mandalo a
África. Neses quince días Iturbe
comprometíase a falar con cada un
dos dirixentes da ETA. El foi o
impulsor das conversas de Alxer.
Pero deportárono e logo matárono.
Ninguén cre que caese dunha es-
cada. O problema é quen o matou.
Hai pouco tempo volveron deter
os integrantes da cúpula da ETA
máis proclives á negociación. É o
xeito de proceder de Madrid. Tan-
to lles ten que sexan uns ou outros.
A teima é alongar a situación can-
to máis mellor. A min dáme medo
este proceso de Catalunya. Vai ser
unha discusión de catro meses nos
que poden pasar moitas cousas. O
que tratan é de alongar o tema, dun
si pero non, xa veremos... Ao final
aborrecen tanto á opinión pública
que o tema xa non hai por onde
collelo.

A proposta de Anoeta, rea-
lizada por Batasuna semella
un paso cara ao realismo.

Efectivamente. Recoñecen,
por exemplo, as distintas reali-
dades que hai en Euskadi e que
as Vascongadas, Nafarroa e Ipa-
rralde non teñen por que levaren
o mesmo ritmo.

Dá a sensación de que Ba-
tasuna prefire entenderse co
PSOE antes que co PNV. 

É evidente. Nos anos nos que
eu estiven representando a exe-
cutiva do PNV, sempre me viñan
pedir que os axudásemos, nego-
ciando co Estado ou co exército
directamente. E sempre lles dicía
que había que formular a propos-

ta de xeito que puidese ser tida en
conta. Agora xa queren negociar
só co goberno. Pero a única pre-
tensión que tiveron sempre a res-
pecto do PNV foi a de que lles
rozásemos nós o camiño para
eles negociar co goberno. Nunca
quixeron darnos outro papel.
Tampouco querían que estivése-
mos nas negociacións. Hai que
ter en conta que a ETA, antes de
abrazar as armas, nace como un-

ha escisión do PNV. Eles sempre
se consideraron os pura sangue
do nacionalismo. Pero logo vai o
“burro” vello do PNV e segue a
gañar as eleccións. Iso nunca o
entenderon nin o asumiron. Nin
asumiron a necesidade de na-
cionalizaren o conflito.

Pero semellan acreditar
máis no PSOE.

O PSOE pode facer varias
cousas. Achegar os presos, até sa-

calos das cadeas. Pero negociar...
Non sei até onde. Eu ao PSOE
non lle creo nada. Con Felipe
González deixei de falar catro
anos porque me mentiu dúas ve-
ces. Agora irán até onde lles con-
veña porque a meta do PSOE ho-
xe é entrar no goberno de Gasteiz.
Como sexa. Como en Catalunya
ou en Galiza. Unha vez dentro
tratan de instalarse e, para iso, es-
tórbanlles os nacionalistas. É ló-

xico. O que fixo Juan José Iba-
rretxe foi sacarlles a capa para
que fosen vistos tal como son. Al-
gúns de Batasuna pensan que van
lograr algo do PSOE. Xa o fixe-
ron os de Euzkadiko Ezkerra, os
da ETA político militar, e acaba-
ron nas filas do propio PSOE.♦

Estase a falar agora moito de
algo chamado ‘espírito da
Transición’...

Si, até monseñor Blázquez se
atreveu a dicir que había que vol-
ver a ese espírito. Estivo modera-
do, porque Rouco tería dito outra
cousa ben distinta. Pero como
agora xa non manda nada... Que
foi a Transición? Pois un momen-
to no que os que antes controlaban
todo o poder terían que ter fusila-
do a douscentos mil, como dicía
Fraga, para poder seguir. Como
non podían facer iso e entrar en
Europa ao mesmo tempo idearon
unha saída. Pola nosa parte, tamén
tíñamos a nosa lexitimidade: un
ideal, xustiza, sentido democráti-
co... todo o que a eles lles faltaba.
Eles sabían que para manteren os
seus intereses precisaban chegar a
un acordo e nós que necesitaba-
mos tamén ese acordo, cando me-
nos algún tempo. Que acabou a
Transición? Non. En canto exista
esa dualidade non rematará. José
María Aznar ademais fixo reagro-
mar todo o anterior, volver ao
franquismo. Se en Euskadi non
lles plantamos cara métennos no
mesmo saco que os da ETA e, lo-
go, o que farían é o que eles cha-
man rexionalismo san.

Por que pensa que a pala-
bra nación irrita tanto?

Cando nós fomos co tema da
autodeterminación saiulles urti-
caria, o mesmo que agora ao al-
calde da Coruña. Compréndoos.
Até a chegada dos liberais falá-
base das Hespañas, dos Reinos
de España. Eles importan o con-
cepto de nación que vén de Jean-
Jacques Rousseau. Nación non
vén de nacer, senón dun concep-
to único de poder. Antes non
existía. Antes, cada reino, cada
comunidade, tiña o seu propio
encaixe no Estado. Agora o que
nos negan non é un concepto, se-
nón que teñamos dereitos políti-
cos como pobo. Por iso se inven-
ta o concepto de nación española
como detentadora de todos os de-
reitos. Nós nin sequera podemos
facer un referendo. Se admiten o
termo de nación para Catalunya,
Euskadi ou Galiza ráchaselles o
invento. Por iso José Luis Rodrí-
guez Zapatero anda procurando
novas denominacións.

Como olla o proceso cata-
lán?

O outro día dicíalle Ibarretxe a
un grupo de mozos: tede en conta
que o problema dos cataláns é o
financiamento e o noso é a auto-
determinación. Nós temos case
resolto o problema do financia-
mento, vivimos ben. Pero non o
da xustiza. Para nós o gran pro-
blema son os tribunais. Moito
máis que o exército. Volvemos ao

dos cataláns. Chámanlles pesetei-
ros. Non é iso. Mentres non teñas
resolto o dos recursos propios non
es nada. Os dereitos nacionais non
se poden aplicar sen financiamen-
to propio. Así que os cataláns,
posto nun lado o concerto econó-
mico e do outro o de nación, co-
llerán o primeiro por razóns ob-
vias. Tampouco
ten sentido a de-
fensa que se fai
dunha caixa única
da Seguridade
Social. Pero os
que loitan por ela
non son os socia-
listas, senón os
sindicatos. Por-
que, doutro xeito,
os sindicatos
estatais perderían
a maior parte do
seu poder, porque
os seus sindicatos
tanto na Galiza,
como en Catalun-
ya e Euskadi, se-
rían moito máis
independentes e
autónomos dos
sindicatos cen-
trais. E iso é o
único que lles
preocupa. A min,
que se chame ou
non nación Cata-
lunya penso que
importa menos.
Cando eu estaba
na Comisión
Constitucional,
non nos deixaron
participar no rela-
torio, filtraron
que iamos poñer
a palabra “na-
c i o n a l i d a d e ” .
Pois Fraga dixo:
“non poñan isto
aquí, por que non
o van tolerar os
militares”. E que
pasou? Meteron
“nacionalidade”
pero, inmedia-
tamente, veñen os
andaluces, os va-
lencianos, os ara-
goneses... e ta-
mén se declaran
nacionalidade.
Para que serviu o
termo nacionali-
dade? Pois para que o Estado fi-
xese unha poxa entre uns e outros.

Nestes procesos identita-
rios, que papel ten o denomi-
nado gran capital español?

Emilio Botín só é un comer-
ciante preocupado pola conta de
resultados. Abandonou todo o
sector industrial. Francisco Gon-
zález (BBVA), que ocupou o

posto que ía ocupar Rodrigo Ra-
to, fai o que lle mandan os que o
puxeron... Fernando Fernández
Tapias forma parte do gran capi-
tal? O único que lles preocupa é
se os nacionalismos lle tiran re-
sortes ao poder central, porque
teñen un acceso máis directo a el
e pódense sentir prexudicados

nos seus intere-
ses. Pero hoxe,
aos grandes capi-
tais da UE tanto
lle ten que Cata-
lunya, Euskadi ou
Galiza sexan
independentes ou
estean integradas
no Estado. As
normas van ser as
mesmas. Por iso
Manuel Pizarro,
nunha contradi-
ción persoal, aco-
de a Europa para
que lle resolva o
problema de En-
desa con Gas Na-
tural. Pero a reali-
dade é que en Es-
paña nin se fixa
xa o valor do di-
ñeiro nin se acuña
moeda e quen fai
o diñeiro é o que
ten o poder políti-
co.

E o exército?
Os militares

intelixentes están
estudando idio-
mas, armamento
e estratexias con
vistas ao exército
europeo. Os de-
mais, aínda que
sexan xenerais,
quedarán en
chusqueiros. Pe-
ro séguenos
usando con todo
o seu ringorran-
go, como no des-
file do 12 de ou-
tubro, para meter
medo.

E a igrexa?
Xa non a es-

coita ninguén,
pola súa torpeza
de querer impo-
ñelo todo.

No sínodo
que se vén de ce-

lebrar en Roma falouse de im-
pulsar de novo partidos confe-
sionais.

Iso hoxe é imposíbel en Eu-
ropa. É máis, ante a actitude de
extrema dereita que manteñen
moitos dos seus dirixentes, vin-
culados ao extremismo radical
católico, penso que o lóxico é
que o PP rache e se conforme un

partido de centro co que se poi-
da un sentar a falar. Francisco
Álvarez Cascos non ten nada a
ver con Ángel Acebes. E penso
que Mariano Raxoi tampouco.

Hai 16 anos díxome voste-
de que sempre se negara a
acudir ao Club Náutico de Ne-
guri, a enseña do denominado
capitalismo vasco. Entrou des-
de aquelas?

Non. E hoxe Neguri como
símbolo xa non existe. O capita-
lismo vasco desapareceu. Non
acabamos con el nin os naciona-
listas, nin sequera a ETA, que só
os asustou un pouco e fixo que
algúns marchasen vivir a Madrid.
Foi a dereita española, Aznar,
quen acabou con eles. Tíñanlle
teima ao BBV, pero non por vas-
cos, senón porque, dicían, conta-
ba con demasiadas contempla-
cións por parte do PSOE. Felipe
González déralle todas as contas
do Ministerio de Xustiza ao ban-
co: fianzas, embargos, etc.

Agora estaba todo prepa-
rado para que se fusionasen as
caixas vascas.

Foi o PSOE quen o impediu,
a última hora. Non sei o porqué.
Nós xa hai tempo que andaba-
mos con esa idea. Pensárase
mesmo en Ardanza para presi-
dente cando deixou de ser lehen-
dakari. Agora o proceso come-
zou a iniciativa da Caixa de Biz-
kaia. O PSOE sumouse, posto
que o presidente da Caixa de Gi-
puzkoa é o irmán de Javier Ro-
jo, o presidente do Senado.

En 1998 entrevistabámolo
co gallo do Galeusca. Sete
anos despois coida que serviu
para algo?

Serviu para resucitalo. So-
mos tres nacións que nos recoñe-
cemos mutuamente, que loita-
mos polos mesmos obxectivos
fronte a un Estado que non nos
recoñece. É polo tanto lóxico que
estabelezamos unhas liñas de ac-
tuación conxunta. Unha actua-
ción que non quede na propagan-
da, senón que sexa efectiva poli-
ticamente e que teña un estatus
público. Pero, chegamos a un
punto e Galeusca quedou de no-
vo empantanada como xa ocorre-
ra historicamente en dúas oca-
sións. A culpa foi de CiU, eu non
os critico, pero é un dato real:
cando lles interesou, tiraron polo
proxecto, e paralizárono cando a
eles lles deixou de interesar. Esta
política levou a abandonar o par-
tido a Pere Esteve. Aos que cre-
mos sempre na coordinación en-
tre as tres nacións estásenos aca-
bando a fe, polo xeito de actuar
de CiU. Teoricamente, o Galeus-
ca non rematou aínda, pero, na
práctica, está paralizado.♦

‘Que Catalunya se chame ou non nación,
non é o que máis importa’

‘A transición
aínda non rematou”

‘Os que máis loitan
pola caixa única
da seguridade social
son as centrais
estatais, porque
sen ela perderían
parte do seu poder
sobre os seus
sindicatos
de Euskadi,
Cataluña...”

‘O lóxico é
que o PP rache e
se conforme
un partido de centro
co que se poida
un sentar a falar”

‘O Galeusca
está parado
por culpa de CiU”
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Os orzamentos do Estado au-
mentan con respecto a anos an-
teriores pero seguen sen che-
gar ao solicitado polo Parla-
mento Galego.

Consideramos que os orza-
mentos malia aumentar non son
suficientes para cubrir as necesi-
dades de Galiza e,
sobre todo, para
manter un ritmo
investidor que po-
sibilite cumprir os
prazos das obras
que están en mar-
cha, especialmen-
te no tocante ao
ferrocarril de alta
velocidade. En
segundo lugar, es-
te diñeiro está dis-
tribuído de xeito pouco racional.
Orzamentouse un tramo de 83
quilómetros de AVE entre Santia-
go e Ourense que dificilmente se
vai poder utilizar até pasado o
2010, porque non hai conexión co
resto do Estado, até que non estea
rematado Ourense e Zamora. 

Que considera que hai que
engadirlle aos orzamentos?

Propoñemos que se remate a
infraestrutura ferroviaria do eixo
Atlántico, que é prioritaria. Hai
que aumentar o investimento até
chegar aos 200 millóns de euros
en troques dos 139 que están re-
collidos agora. A segunda petición
é que o tramo entre Ourense e Lu-
bián poida estar rematado como
mínimo no ano 2012, para o que
hai que aumentar considerabel-
mente a partida. A nosa terceira
reclamación é que se inclúa a Fe-
rrolterra no eixo Atlántico e que

polo tanto se conecte coa Coruña.
Para rematar, tamén hai aspectos
que aprobamos no Congreso e
que agora hai que executar, como
é o servizo de proximidade de
Renfe entre Pontevedra e Vigo,
Vilagarcía-Santiago e Ferrol-A
Coruña. Tamén pedimos que se

fagan actuacións
na costa para a re-
xeneración me-
dioambiental, en
especial as que fo-
ron aprobadas, co-
mo a da praia de
Sada. Para rema-
tar, tamén nego-
ciamos que se
cumpran os com-
promisos de infra-
estruturas adquiri-

dos con diversos concellos como
é a circunvalación de Pontevedra,
a A-52 de Vigo, en Coruña a co-
nexión con Alvedro e na Mariña a
nova estrada da costa.

Existe vontade por parte do
Goberno central de introducir
estas demandas?

As últimas reunións con re-
presentantes do Ministerio de
Fomento foron positivas e seme-
lla que hai boa vontade. Deste
xeito a partida orzamentaria pa-
saría dos 1.500 millóns. Agora
están en 1420, xa que nos 1.479
hai unha cantidade que está du-
plicada. Pero como estou expli-
cando o problema non é só cuan-
titativo. Se o Goberno toma en
consideración estas propostas,
entón non presentaremos emen-
das á totalidade.

Que outros aspectos inclúe
o orzamento referentes a Gali-

za aparte dos referidos a infra-
estruturas?

Obviamente fálase moito de
infraestruturas cando se debaten
os orzamentos porque o Estado
ten a súa estrutura administrativa
descentralizada. De todos os xei-
tos hai partidas para os discapaci-
tados e de apoio á terceira idade.
Tamén hai cartos para o desenvol-
vemento económico rural e para o
electrificado rural. Ademais tenta-
remos que se inclúa algún capítu-

lo para o impulso do turismo de
calidade e que se consensue coa
administración autonómica. 

A parte do que se lle adica a
Galiza en exclusividade, como
definiría o conxunto dos orza-
mentos estatais?

Pois penso que son aínda moi
constreñidos por mor da estabili-
dade orzamentaria, coa consabida
teoría do déficit cero e incluso do
superávit. Por outro lado, cando se
fala de orzamentos, hai que ter en

conta que moitas partidas son en-
ganosas e que ao final do ano non
se executan máis do 60% dos pro-
xectos comprometidos. Por exem-
plo, cando se fala de aumento do
I+d+I, ocúltase que gran parte do
incremento anunciado é gasto mi-
litar. Por outro lado, demóstrase
que o gasto social malia aumentar,
está moi lonxe de converxer coa
media europea. Tamén segue ha-
bendo políticas restritivas de ca-
rácter laboral. As subas nunca su-
peran o 3%, co cal a inflación, que
sempre é superior, vaille restando
poder adquisitivo aos cidadáns.
Estas políticas son unha continui-
dade, aínda que con matices, do
que viña facendo até agora o PP.

Non obstante o presidente do
Goberno gabouse duns presu-
postos que definiu como sociais.

Aínda aumentando, como o
punto de partida é tan malo, o
equiparamento con Europa está
lonxe. Hai que ter en conta que
por exemplo no capítulo de asis-
tencia ás persoas maiores o nivel
de cobertura é moi baixo. Cóm-
pre ter unhas rendas realmente
baixas para recibir algún tipo de
axudas. Outro exemplo sería o da
reforma educativa (LOE). Para
aplicala o Goberno só conta cun
financiamento do 45%, o resto
van ter que buscalo onde poidan
as Comunidades Autónomas.

Cales foron as comunida-
des máis favorecidas nos orza-
mentos deste ano?

Unha das que están mantendo
mellor ritmo de investimento é
Castela e León. Tamén se poten-
ciou a Asturias e Aragón, pero hai
que ter en conta que o punto de
partida das tres non é demasiado
bo. Atendendo a este aspecto, a
máis beneficiada é Madrid, que
ademais das partidas directas,
sempre se queda coa maior parte
do investimento non rexionaliza-
do. Toda esta situación cambiaría
se o modelo de financiamento fo-
se distinto, xa que as comunidades
poderían xestionar os seus cartos
como lles parecese e os orzamen-
tos do Estado quedarían reducidos
a certos investimentos en infraes-
truturas, gasto militar e diplomáti-
co. Ademais, axudaría a non ter
esa visión errónea de que é o Es-
tado quen nos dá.♦

Francisco Rodríguez
‘Con cen millóns de euros máis e un mellor reparto
non emendaremos a totalidade dos orzamentos’

A. EIRÉ
O presidente catalán, Pasqual
Maragall, pretendía remodelar o
goberno. Non lle deixaron. Por
detrás está un enfrontamento
partidario para levar adiante a
tramitación do Estatuto.

O máis fácil é cualificar o
intento fustrado de Pasqual
Maragall de remodelar o seu
goberno como “unha nova ma-
ragallada”. A xente, polas rúas
de Catalunya, anda a facer risas
á conta do Honorable Presi-
dent. En Madrid, sobre todo o
PSOE, dan pinotes de ledicia.
CiU sae afortalada e Artur Mas
semella aínda un gran político.
Todo un regalo para os inimi-
gos do actual tripartito.

Pero, recoñecendo que Pas-
qual Maragall é un político un

pouco atípico, é preciso indagar
nas súas razóns para realizar
neste momento, que todos o de-
claran inoportuno, unha remo-
delación de goberno.

En primeiro lugar, sinalar que
Maragall non foi catapultado á
presidencia da Generalitat polo
seu partido, o PSC, senón que de-
trás viña funcionado había seis
anos unha plataforma denomina-
da “Ciudadanos para o Cambio”.
Xa antes das eleccións tivo en-
frontamentos cos dirixentes do
seu partido, dividido en dúas ten-
dencias: unha máis catalanista,
outra máis españolista.

A plataforma que apoiou a
Maragall permitiulle sobrevoar
estas disputas. Pero a reforma
do Estatuto colle de cheo o pre-
sidente xogando non só a ree-

lección, senón a posibilidade de
presentarse como candidato.

Ante esta situación, Mara-
gall, que ten os seus principais
apoios fóra do PSC, decide fa-
cer valer a súa postura política e
non ser refén do PSOE nin das
directrices de Madrid.

Ante as negociacións fortes
que se aveciñan, pretende rodear-
se dunha equipa de Goberno máis
en consoancia coa súa persoa.

Pero mide mal as súas forzas.
En primeiro lugar porque pensa
que ERC se vai pregar a que se lle
rebaixen os seus conselleiros de
seis a tres, coa inclusión de novo
de Josep-Lluís Carod-Rovira.

Os republicanos non queren
perder poder e a Carod, ante a ac-
tual situación, non se lle pasa pola
cabeza queimarse na Generalitat.

O enfrontamento é máis patente
cando Maragall lle quere quitarlle
a ERC o control do Centro de Te-
lecomunicacións da Generalitat,
enseña do goberno e que podería
ser usado para o financiamento da
plataforma de Maragall.

ERC rexeita, polo tanto, a
remodelación, malia seren os
primeiros informados. Pero
tampouco o PSC, filtradas as
pretensións presidenciais, o
apoia na súa iniciativa.

A guerra entre os socialistas
cataláns é forte, tanto no plano
ideolóxico, coma na loita polo
poder interno. As diferenzas a
respecto do Estatuto son claras
entre as dúas correntes socialis-
tas catalás. Pero tamén o son
nas relacións co PSOE.

Ninguén dubida de que o

goberno precisa un forte impul-
so e Maragall pretende darllo
coa remodelación, sobre todo
impulsando o seu irmán, Ernest
Maragall a postos decisivos. Er-
nest é precisamente quen leva o
leme de toda a política maraga-
lliana, pero alcúmano de moi
ambicioso e prepotente.

Estes condicionantes levan a
que ningún dos seus socios de go-
berno acepten a remodelación e
que o presidente, que ten faculta-
des para nomear conselleiros, se
teña que conformar con avisar que
o cambio o realizará máis adiante.

O problema é que o 2 de no-
vembro se debate o congreso es-
pañol o proxecto do catalán e que
a posición de Catalunya vai apa-
recer, con esta crise, moi mingua-
da a respecto do Estado.♦

Maragall pretendía facerse forte no goberno perante a discusión do Estatuto

Artur Mas e o PSOE vencedores da crise catalá

RUBÉN VALVERDE
O Goberno central vén de presentar o seu proxecto de orzamentos pa-
ra o vindeiro ano. As partidas para Galiza aumentaron, pero segundo
o portavoz do BNG no Congreso, Francisco Rodríguez “o incremen-
to non foi suficiente e habería que redireccionalo para facelo máis ra-
cional”. Nesta entrevista analiza o conxunto dos orzamentos estatais.

PACO VILABARROS

‘Cando
se fala de aumento
do I+D+i, ocúltase
que gran parte
é gasto militar”



O desprazamento ás posicións de
Cuba por parte de Venezuela,
Brasil, Arxentina, Paraguai e
Uruguai era previsibel. Nestes
anos perdeu lexitimidade a defen-
sa do mercado libre, malia que a
posición de Washington e das ins-
titucións de crédito seña a de que
son precisas aínda máis reformas
neo-liberais. “É como se en pleno
terremoto, no medio da hecatom-
be de casas e estradas, alguén pe-
dise a voces dende o governo que
os epicentros do sismo se multi-
plicasen”, resume Gonzalo Lía,
un economista que acompaña a
delegación de México. Nun con-
tinente no que a metade da pobo-
ación vive con menos de un dólar
ao día non hai opción a subir a
dose da purga liberal. 

“Menos mal que Zapatero apos-
tou pola pobreza como tema princi-
pal porque nos catorce cumios de-
nanteriores a desregulación era o

asunto de rigor”, comenta un xoven
delegado de Cuba. 

Contodo, América Latina
segue a ser emisor neto de capi-
tais ao exterior con setenta e se-
te mil millóns de dólares que
significan o duplo de todos os
investimentos directos realiza-
dos no continente. 

O problema é estrutural. Co
petróleo a setenta dólares barril,
Hugo Chávez anuncia que vai
cambiar o sistema sempiterno
de crédito do Estado venezola-
no que ten contas en dólares
Nova York e Florida polo cam-
bio en euros. Entre as delega-
cións participantes en Salaman-
ca comentan que esta noticia
non aparece paradoxalmente en
moitos medios da UE. 

O mellor que poden presentar
os partidarios de Washington son
os retratos de Salinas de Gortari
e Carlos Menem, os dous expre-

sidentes que arrastran varios pro-
cesos por corrupción. Cadra con
que a posición máis airadamente
anti-cubana en América fose a de
Menem. Washington confiaba
nel para desmontar o complexo
sistema de asistencia social do
xusticialismo mais o fracaso foi
tan forte que arrastrou a parte
máis conservadora do peronismo
en benefício do flanco máis acti-
vo contra o librecambismo re-
presentado por Kirchner.

O Goberno de Cuba recordou
en Salamanca que unha equipa
de 1.100 enfermeiras enviadas
pola illa solucionan neste intre
unha situación de emerxencia
nacional no sistema médico de
Xamaica, despois dunha deser-
ción en masa a Canadá e aos Es-
tados Unidos. 

Entre os delegados do Cumio
trascendeu a admiración pola
“diplomacia palestina” dos cuba-
nos. Despois de Bush anunciar a
vitoria inminente contra a revo-
lución, Cuba reduciu os seus in-
dicativos de mortandade infantil
e fabrica xa a meirante parte dos
medicamentos obxecto de blo-
queo e en falla despois do fin da
Guerra Fría.♦
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A utilidade dos grandes cumios sempre se
pon en cuestión. Demasiada cerimonia e
pouca substancia ou simple posta en es-
cena, por regra xeral moi custosa, de
acordos que xa foron negociados entre
bambolinas polas partes. Desta vez, tanto
polo feito de que moitos temas importan-
tes chegaban abertos ás sesións de traba-
llo, como pola propia natureza da axenda,
semella que en Salamanca, neste foro
iberoamericano prenderon novos bríos. 

Entre os datos de interese que cómpre
salientar debiamos ter en conta os seguin-
tes. En primeiro lugar, a irrupción da
axenda social. Sexa pola evidencia dunha
realidade obstinada en darnos conta da
crueza de determinados problemas, ou
sexa tamén pola explícita vontade dal-
gúns líderes políticos de situar eses asun-
tos no epicentro dos debates, os proble-
mas sociais colleron máis pulo ca nunca e
moitas das sesións xiraron arredor deles,
planeando sobre toda a axenda da confe-
rencia e gañando peso en relación ás tra-
dicionais diatribas políticas da era Aznar.

En segundo lugar, a vontade de con-
firmar esta comunidade de estados nun
suxeito internacional, con voz propia,

valedora da concepción dunha realidade
multipolar, na que militaría a prol da de-
fensa de valores como a xustiza ou os de-
reitos humanos, pero
tamén da legalidade
internacional, o que,
en coherencia, a leva-
ría a condenar todas
as violacións, incluí-
da o bloqueo a Cuba. 

A maior institu-
cionalización dos cu-
mios, cunha secretaría
e un equipo estábeis,
pode servir de garante
da acción continuada
e da viabilización dos
compromisos adquiri-
dos. Até agora, declaracións mais ou me-
nos aceptábles acababan fracasando na
súa aplicación práctica por mor da inexis-

tencia de mecanismos de seguimento ade-
cuado. Nese sentido, pode falarse de que
en Salamanca produciuse tamén un salto

cualitativo nesta di-
mensión que abre a
esperanza de interlo-
cución para moitos
axentes e problemáti-
cas que até agora non
contaban apenas.
Cómpre nese sentido
un achegamento ás
realidades culturais
mais ocultas, exhibin-
do e dignificando esa
diversidade.

Poida que o tanto
acadado se deba ao

feito de que moitos dos líderes que acu-
diron a esta cita deben afrontar comicios
nos próximos meses aos que non se van

presentar ou que dan xa por perdidos.
Non obstante, hai impulsos políticos in-
tensos que levaron o cumio a traspasar
unha fronteira da que resultará difícil
volver atrás. Os cambios producidos nos
últimos anos en Sudamérica semellan
evidenciar a entrada nun tempo distinto.
O cumio tamén é expresión diso, favore-
cido por unha presidencia española cun-
ha visión mais rica dos compromisos e
obxectivos que acadar. 

E dous últimos apuntamentos. Sor-
prendeu a marxinación de Lula. Esceni-
ficáronse tamén en Salamanca as dúas
vías de América latina na actualidade, as
representadas polos presidentes brasilei-
ro e venezuelano. Poida que Lula renaza
das súas cinzas, pero a estela de Chávez
apunta a un maior compromiso e dina-
mismo. Simpatías ou antipatías políticas
á parte, ese dinamismo pode resultar de
enorme utilidade para Galicia. Coido que
en ningún país do mundo contamos con
dous ministros galegos e esa oportunida-
de debiamos aproveitala para impulsar as
relacións bilaterais a todos os niveis.♦

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

Salamanca
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Poida que Lula renaza
das súas cinzas,

pero a estela de Chávez
apunta a un maior

compromiso e
dinamismo”

Washington non consegue impedir o rexeite do bloqueo a Cuba

O Cumio de Salamanca
apunta a un novo aliñamento en latinoamérica

Mentres se clausuraba o Cumio
Iberoamericano, manifestáronse
en Salamanca máis de dez mil
persoas a prol da Revolución Cu-
bana e da República Bolivariana
de Venezuela. A marcha arrancou
da porta de Zamora e percorreu
un circuito acoutado entre músi-
ca e palabras de apoio a Castro e
Chávez e nela participaron orga-
nizacións de esquerda e instan-
cias de solidariedade de todo o
Estado. Da Galiza chegaron catro
buses da Asociación de Amizade
Galego-Cubana “Francisco Villa-
mil” e outros convocados polo
Foro Bolivariano e Galiza Nova.

O Alcalde de Salamanca de-
negou á asociación local de so-

lidariedade con Cuba a conce-
sión previa do polideportivo. Ao
remate da manifestación os par-
ticipantes celebraron un acto nun
estacionamento de buses do ac-
ceso norte de Salamanca no que
interviron representantes de Cu-
ba e Venezuela o cantante uru-
guaio Quintin Cabrera e os acto-
res de La Barraca Alicia Hermi-
da e Xaime Losada. No remate
de programa actuou Tino Vaz
que foi moi aplaudido. Manifes-
tantes de Portugal, que viaxaban
en oito buses dende Lisboa e
Porto foron detidos e identifica-
dos pola policía na estrada, con
tanta minuciosidade que non de-
ron chegado á manifestación.♦

Dez mil persoas
a prol de Castro e Chávez

A.N.T. / SALAMANCA

O XV Cumio Iberoamericano cobrou o prezo da desregulación pro-
movida dende Washington. É posibel seguir defendendo un libre-
cambismo que produciu 225 millóns de pobres sobre un total de 330
millóns de habitantes como se nada tivese sucedido? A declaración
contra o bloqueo de Cuba e a prol da extradición do axente da
CIA Posada Carriles parecen ser a proba dun novo aliñamento.

Hugo Chávez de visita en Santiago.                                                      OTTO / AGN

OUTONO                                                             ROI CAGIAO
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Criar cabalos de carreiras en
Galiza pode empezar a ser ren-
díbel. O reinicio da competi-
ción en Madrid favorece estru-
turas xa existentes no país, co-
mo o Centro Ecuestre que man-
tén a Deputación de Ourense.

O 22 de outubro comeza a nova
xeira do hipódromo da Zarzuela
(Madrid). Despois de case unha
década de peche, a Sociedade
Española de Promocións Indus-
triais, de capital público, conse-
guiu reflotar as carreiras hípicas
á espera dunha nova concesión
que se faga cargo dun negocio
que move moitos cartos, tanto na
propia dinámica deportiva como
na cría como nas apostas depor-
tivas, agora dependentes do or-
ganismo estatal de lotarías.

Este comezo é unha gran no-
va para os afeccionados ao de-
porte en Galiza mais tamén favo-
rece os criadores de cabalos de
competición, que ven o futuro
dun xeito esperanzador tras va-
rios anos de incerteza e precarie-
dade. O noso país, segundo os
expertos, ten condicións excep-
cionais para converter a cría de
cabalos nun sector produtivo
máis, nun intre no que o medio
rural precisa alternativas aos me-
dios económicos tradicionais,
agora en decadencia.

Manuel Pereira foi presiden-
te da Sociedade de Fomento da
Cría Cabalar en España e aínda
hoxe mantén aberta unha eguada
en Chantada, na que cría femias

de alta calidade para surtir de
poldros os principais criadores
de Europa. Pereira é un dos ilu-
sionados coa reapertura do hipó-
dromo madrileño. “Cando hai
actividade, hai negocio. Moitos
criadores comezaron a ampliaren
as instalacións, a investiren en
eguas e a se interesaren por en-
trar en actividades paralelas”.

O criador recoñece que a cría
de cabalos de puro sangue requi-
re amplos coñecementos. “Os
poldros son atletas e hai que coi-

dalos como tales. O seu rende-
mento vai depender da súa pre-
paración”.

Pereira recoñece que se pode
conseguir un bo medio de vida a
través da cría ecuestre cun inves-
timento medio. “Cada egua pode
custar entre 6.000 e 20.000 euros
pero os beneficios son case in-
mediatos”, comenta. “Os poldros
véndense cando fan 18 meses
por un bo prezo e en menos de
cinco anos o investimento está
totalmente amortizado”.

Mais os gaños non só prove-
ñen da cría. “Hai necesidade de
profesionais e cómpre que as ad-
ministracións creen escolas de
formación”, explica. “En Madrid
estase a preparar unha escola de
jockeys que tamén debería servir
para dar outras titulacións. En
Galiza, é a Deputación de Ouren-
se a que mellor trata este tema”.

O centro de Antela

En efecto, a Deputación de Ou-

rense creou hai anos o Centro
Ecuestre de Antela (na Limia),
do que é xerente Gumersindo
Sánchez. Nas instalacións do
centro, á parte dun criadeiro de
poldros hai un hipódromo que
chegou a convocar máis de 3.000
persoas cando se programaron
carreiras e está previsto que se
amplíe o terreo adicado aos bo-
xes de adestramento. “O noso
potencial é inmenso. Galiza, se
houbese desexo de facelo, pode-
ría competir moi rapidamente
cos grandes emporios de cría ca-
balar de Irlanda ou de Francia”,
comenta Sánchez.

O sistema do centro ecuestre
aproveita as sinerxías do propio
país. “Coidar unha egua é moi
doado nun contorno coma o no-
so, con prados magníficos e moi-
tas explotacións que foron de va-
cas e agora están baleiras”, ex-
plica Sánchez. “A deputación xa
entregou 18 das 24 eguas que
prevé manter. Os gandeiros só
teñen que levalas a pastar e reco-
llelas nos cortellos”.

A deputación tamén participa
na compra de sementais de cali-
dade, moitas veces en colabora-
ción con criadores privados, e
cría os poldros en Antela. “Te-
mos moi boas vendas, se temos
en conta que hai pouco que esta-
mos no negocio e que non había
até o de agora cabalos competin-
do”, di Sánchez.

O seguinte paso da Deputa-
ción ourensá vai ser crear unha
Escola de Actividades Ecuestres
que permita formar profesionais
relacionados coa hípica. “Un fe-
rrador, un técnico en manexo
ecuestre ou un coidador poden
gañar moi ben a vida cunha for-
mación axeitada. O noso pro-
blema é homologar os cursos
para que teñan prestixio e poi-
dan competir coa formación que
se dá no estranxeiro”, conta o
xerente.

Gumersindo Sánchez consi-
dera que, no plano deportivo,
Galiza ten moito por facer. “Hai
que recuperar as carreiras nas
praias. Serían un reclamo turís-
tico moi interesante e unha ma-
neira de potenciar as carreiras”,
relata. “Xa agora hai moitas
competicións que, con moi pou-
co esforzo, poderían regularse e
servirían para difundir este de-
porte. Por poñer un exemplo,
nós temos un concurso de doma
clásica cunha estrutura modes-
ta, ao que cada participante trae
o seu propio cabalo”. Un mode-
lo ben lonxe das grandes con-
centracións dos concursos de
salto de Cotogrande ou Casas
Novas, pagados con diñeiro pú-
blico.

Sánchez considera que o ca-
balo é un gran descoñecido no
presente de Galiza e que as súas
achegas á conservación da natu-
reza deben ser aproveitadas.
“Non hai nada mellor para man-
ter os montes limpos que poñer
cabalos galegos a pastar. Cóme-
no todo”.♦
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Os criadores de cabalos galegos,
favorecidos polo reinicio das carreiras hípicas en Madrid

Terra de puro sangues

O coidado dos cabalos de puro sangue é semellante ao dos atletas.



Fernández Castro
gaña o Barriga Verde
A obra Misterio en Guernica, de Xosé Ma-
nuel Fernández Castro, resultou gañadora do
III Premio Internacional Barriga Verde de
Textos para Teatro de Títeres na categoría de
teatro para adultos. O xurado do premio con-
vocado polo Instituto de Artes Escénicas e
Musicais da Consellería de Cultura e Depor-
te e cunha dotación económica de tres mil
euros  apreciou na obra o talento do autor pa-
ra os diálogos así como a limpeza no idioma.
Ademais, o tribunal decidiu declarar deserto
o premio na modalidade de teatro infantil.♦

Darío X. Cabana gaña
o Letras de Bretaña
O escritor Darío Xohán Cabana recibiu o
pasado 18 en Mondoñedo o premio Letras
de Bretaña. Este galardón nace por iniciati-
va do Real Coro Toxos e Froles, coa cola-
boración dos concellos de Ferrol e de
Mondoñedo para render tributo a escritores
en lingua galega cunha obra que teña “un-
ha marcada vocación de facer de ponte en-
tre  culturas, tal e como xa fixo no seu día,
Álvaro Cunqueiro”. O escritor rendeu ho-
menaxe no seu discurso ao legado de auto-
res como Manuel María, Carballo Calero,
Torrente Ballester e ao propio Cunqueiro.♦

Centenario
de Luís Tobío
Tras a reunión mantida en Tréveris entre o
director Xeral de Creación e Difusión Cul-
tural, Luís Bará, e o director do Galicien-
Zentrum na Alemaña, Dieter Kremer, vense
de establecer un acordo de colaboración pa-
ra a difusión da cultura galega, que terá co-
mo principais actividades a conmemoración
durante o 2006 do centenario do nacemento
de Luís Tobío, tradutor para o galego de
obras de Goethe, Rilke ou Brecht, así como
a presentación en Treveris da candidatura
do patrimonio inmaterial galego portugués
e a celebración do próximo Galicien Tag.♦

ntre o 10 e o 13 de novembro un
cento de escritores galegos, cataláns
e vascos reuniranse en Girona, na
vixésimo segunda edición do Ga-
leusca Tradición e disidencia. Orga-

nizado pola Asociación de Escritores en
Lingua Catalá, o programa do encontro pro-
pón unha reflexión para destacar as raíces li-
terarias e observar a historia da literatura das
tres respectivas nacións. A Universidade de
Girona será a sede desta edición, que conta-
rá coa participación de Teresa Moure, Balta-
sar Porcel e Ignasi Riera, entre outros. Ta-
mén haberá cultura galega en Francfort. Até

Alemaña viaxa unha delegación de editores
galegos, co obxectivo de promover os li-
bros feitos aquí no mercado editorial máis
importante do mundo. E Galiza acolle co
sorriso na boca a xira do grupo arxentino
Les Luthiers, que combina o humor coa
música cunha fórmula que engaiola en to-
do o mundo a centos de miles de admira-
dores. Os catro veteranos retranqueiros
presentarán o seu espectáculo ‘Las obras
de ayer. El refrito’ en Santiago, Vigo, Ouren-
se, A Coruña e Lugo, entre o 20 e o 30 de ou-
tubro. Desta vez escolleron espazos máis am-
plos ca os teatros para acoller máis público.♦
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O novo Premio Nobel de Li-
teratura é o máis feroz debela-
dor do colonialismo renovado
dos gobernos inglés e nortea-
mericano, unha actitude pola
que os medios elegantes aplí-
canlle exclusión ou referencias
paternalistas e caricaturescas
ao seu mal carácter. Acaban de
levar un susto coa decisión da
Academia Sueca.

O que non lle perdoan é o
respaldo que presta con seu
enorme prestixio a todas as
causas de emancipación e de
resistencia ao imperialismo.
Nun mitin de Londres en 1977
acusaba os Estados Unidos de
“ignorar as reiteradas resolu-
cións das nacións Unidas con-
tra o bloqueo a Cuba o que
constitúe un acto de barbarie
con indeferencia monstruosa e
arrogancia culpábel fronte a
opinión pública mundial”. Pin-
ter sentiu ese arruallo dos po-
derosos como estudante de Ar-
te Dramática no Londres dos
anos 40, á beira do teatro do
Globo que coñecera as primei-
ras versións de Shakespeare. 

Fillo dun xastre xudeu se-
fardita e suscriptor de “La Luz
de Israel” un quincenal editado
en Israel no castelán dos tem-
pos da Expulsión, Pinter culti-
va unha capacidade particular
para as linguas en situación
marxinal e a traveso delas para
entrar nos rexistros tópicos e os
lugares comuns da conversa
coloquial como medio de de-
fensa e ataque.

Este idioma no límite é un
instrumento de enorme capaci-
dade expresiva para contar as
irracionalidades e imperfec-
cións da sociedade como conse-
cuencia da estrutura de clases. A
arte non pode producir unha so-
ciedade nova pero é un instru-
mento básico para poder inter-
pretar o mundo e a historia. As
primeiras estreas de Pinter che-
gan a unha tradición de teatro
metida no realismo, sobre todo
con Priestley e Coward, herdei-
ros da escrita escénica de pene-
tración psicolóxica para criticar
a clase media en frustración ou
ao enxeño para revelar a impos-
tura e a complacencia moral,
como no caso de Shaw. 

Pinter busca unha expresión
superior á comedia crítica con
elementos que se parecen ao tea-
tro do absurdo e que xa foron
comparados a Ionesco e Becket

pero que se distancian claramen-
te da paixón do irlandés (alguén
o chamou realismo exasperado) e
da retorica do rumano. Pinter e
moito máis radical. O mundo pa-
récelle unha miseria e a preten-
sión do poder de que se trata da
mellor das situacións posíbeis
unha perfecta canallada. Máis
que meter a pica en aspectos con-
cretos dunha personaxe ou dunha
situación, Harold Pinter quere
que o escenario represente unha
poza de xudre, unha foxa séptica.
Eis o desconcerto dos críticos
cando estrea O Cuarto (The Ro-
om) en 1957 que só salvou da
queima Howard Hobson, lém-
brese agora na súa honra, cando
danunciou que nacera un autor
importante. Dúas personaxes,
Rose e Bert, teñen no centro da
súa vida o terror ao mundo que
fica por fóra da casa até que to-
man a decisión de conviviren con
el cun resultado desastroso. Para
afrontar o mundo non lles val o
silenzo, a bonhomia nin o estado
de sitio a que se teñen sometidos
dentro da casa miserábel.

Lingua horizontal

A Festa de Cumpreanos (The
Birthday Party) puxo outra-
volta aos críticos de cuñas. Os
lugares comúns do matrimo-
nio burgués aparecen crucifi-
cados sobre os rexistros colo-
quiais. Non hai discurso posi-
tivo nin acentos, a lingua de
Pinter é horizontal e cos bor-
des rañados a formón, pero an-
te o espectador aparece un ca-
dro crítico luminoso, as veces
só incitado polo eco dunha
frase feita ou o eco ferido dun
tópico prosmeiro pronunciado
para recortar o silenzo. A vul-
garidade de Meg é insuperá-
bel. Cando o marido regresa e
pregunta se hai algo de cear
ela retruca que debe haber un-
ha migalla de restos na nevei-
ra e sobre a visión de que vén
de ocuparse co amante o pú-
blico advirte unha maneira do-
bre de se burlar del. Hai restos
da fornicación e a neveira po-
de ser o sexo matrimonial
emigrado a Siberia. A descrip-
ción das miserias da parella
volve en O Amante (The Lo-
ver) mediante as trampas e
mentiras dun matrimonio no
que non hai interferencias
doutras personaxes: abóndan-
se eles dous para vivir unha

vida afectiva perfectamente
hipócrita e repugnante.

O Encargado (The Careta-
ker) leva camiño de se conver-
ter nunha peza simbólica do te-
atro contemporáneo, á altura de
Á espera de Godot. Na obra hai
situacións dramáticas encober-
tas máis que suliñadas pola lin-

gua de maneira que a diferencia
entre o discurso hipócrita e
amaneirado e o medo e a soida-
de abre a porta a un espazo
oculto que parece insoportábel
aos ollos do espectador. A cruel-
dade vulgar, impersonal e falsa-
mente cortés pinta sobre o esce-
nario un rastro de inxustiza e

crueldade que non deixa indife-
rente ao público. Coma nas
obras anteriores, o idioma suxi-
re sen aformar e o silenzo (outro
des recursos habituais en Pinter)
fala o resto. Barthes quería que
o mellor teatro é de significados
e non de significantes e así é na
obra do Nobel.♦
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O idioma teatral de Pinter arremete contra
un poder hipócrita que estraga a vida
O recente nobel de literatura ten dúas obras traducidas ao galego

GUSTAVO LUCA
O comité do Nobel de literatura distinguiu a Harold Pinter
polo seu talento para levar ao teatro unha visión da degra-
dación da vida, entrevista na hipocresía e na crueldade do
poder. Dúas das principais obras do consagrado dramatur-
go inglés, Vellos tempos e A festa de aniversario foron pu-
blicadas, nun só volume, por Edicións Xerais en 1999. Pin-
ter está tamén traducido ao catalán (Edicións 62) e ao cas-
telán polo selo vasco Hiru. Vellos tempos foi estreada pola
Compañía do Atlántico, dirixida por Xulio Lago, en 1988.

A orixinalidade poética do te-
atro de Pinter ten abonda po-
tencia critica como para que
un autor presuntamente atra-
biliario fose escusado de in-
tervención política directa.
Con todo, Harold Pinter criti-
cou a intervención norteame-
ricana en Iugoslavia e as dúas
guerras de Iráq con palabras
que non deixaron indiferente
á prensa de Murdoch e a de
dereitas alineada con Tony
Blair: “esa estúpida sonrisa
cristiana de criminal”. No re-
cente A Nova Orde Mundial
(The New World Order) di
que temos que construir “un
mundo seguro para a demo-
cracia” en clara referencia ao
discurso de Bush.

As voces da moderación
coincidiron en que un autor
de tanta altura non podía cair
na invectiva politica. Coma
os franquistas, decidiron que
un autor de teatro debe limi-
tarse ao marco do escenario e
deixar a política para sarxen-
tos e cabos de varas. Tamén
non se entende na prensa ins-

titucional española que Pinter
entregase os dereitos da súa
obra en castelán á editorial
Hiru, de Eva Forest e Alfonso
Sastre. Podemos explicalo:
Sastre é o primeiro dramatur-
go español pero non é nunca
citado polos benpensantes a
causa do seu compromiso coa
causa independentistas basca.
Para que non fose casualida-

de, Harold Pinter participou
activamente no comité inter-
nacional constituido para de-
fender ao xornalista de Bar-
bantes Pepe Rei, cando foi
acusado pola Audiencia de
Madrid de pertencer a ETA (e
absolto por falla de probas).

Criticar ao dramaturgo
cando o teatro se atreve a
contarnos que o sistema é in-
digno e destroza a vida é un
deporte reaccionario que
chega até nós co gallo da pu-
blicación de as Actas Escu-
ras, a excelente obra que nos
deixou Roberto Vidal Bola-
ño. Un vendedor do crecepe-
lo milagroso da investiga-
ción teatral asegura que a Vi-
dal Bolaño xa se lle pagou
abondo polo seu anti-fran-
quismo e que a partir da apa-
rición do mellor dos mundos
da democracia era mellor
que se fixese funcionario.
Un recado semellante ao que
lle mandaron Bush e Blair a
Pinter cando o agora Nobel
houbera de chamalos crimi-
nais de guerra.♦

Criticar o dramaturgo crítico

Representación de Festa de cumpreanos no Geoffrey Whitnorth Theatre neste mesmo ano.

Harold Pinter.
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Do 14 ao 16 de outubro, escri-
tores galegos e portugueses
celebraron en terras de Vila
Nova de Cerveira e Goián o I
Simposio Internacional Le-
tras na Raia cun lema tomado
de Castelao, “as palabras vo-
an por riba das fronteiras”. 

Segundo o presidente da
AELG, Cesáreo Sánchez Igle-
sias, trátase de ir dando pasos
cara establecer unha relación
máis fluida entre ambas beiras
do Miño, superando tópicos e
procurando “crear relacións e
institucións estábeis e vivas (...)
facendo deste encontro un lugar
de convivio para ir transfor-
mando a raia nun lugar de en-
contro que xunga dúas realida-
des e repare a ferida que deixou
unha separación histórica”.

O primeiro debate, ao que
non puido asistir José Viale
Moutinho, serviu para que
Francisco Salinas fixese un
percorrido polas visións dos
galegos sobre Portugal e vice-
versa e das dificuldades dos
seus mercados literarios, peri-
féricos e incomunicados nos
que pesa con forza o centro de
gravidade do español. Consta-
tou Salinas, e polemizou con
Carlos Quiroga, director de
Agalia e moderador do acto,
sobre o fracaso do reintegra-
cionismo no intento de abrir un
mercado común entre ambas

linguas. Parte deste debate foi
recollido nas conclusións do
simposio, “a literatura galega e
a literatura portuguesa mante-
ñen unha relación mediatizada
pola cultura española que nos
impón o filtro de Madrid.
Cómpre rachar con esta visión
desenfocada e facer chegar, re-
cibir directamente unha e outra
literatura. Por outro lado a falta

de normalidade da cultura ga-
lega, algo que agardamos que
mude desde este novo tempo
político, obstaculiza o que de-
bería ser unha relación fluída”.

Ao incremento desa comu-
nicación tamén fixo referencia
outra das conclusións, “radio,
prensa, televisión, galegos e
portugueses deben atender un-
ha necesaria bilateralidade,

creando espazos de partici-
pación para galegos e portu-
gueses, nun e noutro lado, coa
finalidade de afondar e incen-
tivar o coñecemento e o res-
pecto mutuo”.

Para os asistentes a saúde
da literatura está relacionada
coa saúde da lingua, pero aque-
la “é carta de presentación, o
elo que servirá para captar lec-
tores, adeptos, amantes que
desde a ponte do texto chega-
rán ao idioma para vivilo, rein-
ventalo e sostelo. Os galegos e
as galegas contamos hoxe cun-
ha ferramenta fundamental, o
xénero que nos puxo en Europa
cando o latín deixou de ser a
lingua: a poesía, ela pode e de-
be ser hoxe a embaixadora da
nosa cultura, polo seu recoñe-
cemento a todos os niveis”.

Aos debates de Letras na
Raia asistiron ademais Bernar-
do Penabade, Marta Dacosta,
Henrique Rabuñal, Mercedes
Queixas, Xurxo Borrazás, Gon-
zalo Navaza, Antía Otero, Uxía
Senlle, Riveiro Coello, Pilar
García Negro, Marica Campo,
Joel Gómez e os portugueses
Virgílio Vieira, Aurelino Costa,
Alberto Miranda, João Afonso,
e Luís Patraquim de Mozambi-
que. O Simposio manifestou o
seu apoio á Candidatura do Pa-
trimonio inmaterial Galego
Portugués que opta a ser pro-
clamado Obra Mestra da Hu-
manidade pola UNESCO.♦

Letras na raia, un encontro
para superar a fronteira
As asociacións de escritores galega e portuguesa
aproban varias propostas de colaboración

Identidade
MARTA DACOSTA

Recoñézome na miña
identidade de galega.
Sono porque nacín

nunha cidade do sur de
Galiza, porque son neta de
mariñeiros, peixeiras e
canteiros, porque a miña nai
alestiu palangres despois de
que a privaran da lingua. Non
o digo eu, dío ela, ela que
manifesta con sorpresa e
incomprensión que os seus
pais lle falaron en castelán
desde que naceu e que a súa
profesora, “Doña Pura”,
chegaba ao castigo físico se
cometía o delito de dicir unha
palabra en galego.

Os meus avós eran galego-
falantes, como os meus
bisavós, como o meu pai, que
fala unha lingua colonizada e
deturpada. Eu mesma sufrín a
presión psicolóxica de querer
botarme a falar nunha lingua
que me furtaran e comprobar
que a miña intención era
desprezada precisamente por
quen tiña o noso idioma como
lingua de seu.
Afortunadamente reincidín.

Podo eu ignorar este
camiño? Podo substraerme á
realidade do conflito que para
unha adolescente se produce
ante o recoñecemento da que
debe ser a súa lingua propia?
Vou sepultar no esquecemento
as horas de debate sobre se o
galego debía ser ou non
lingua vehicular no ensino,
sendo alumna de secundaria
en 1982?

Son o que son, unha
muller da segunda metade do
século XX nun país que
sufreu a reconversión naval, o
desmantelamento do agro, a
emigración de novo. Ou
pecho os ollos cando vexo
marchar aos meus veciños
para Canarias, cando lembro
que meu pai foi despedido de
Citroen e comezou un longo
peregrinar por postos de
traballo temporais, cando
vexo que aínda hoxe hai quen
se burla dun neno porque
mantén inalterábel a súa
lingua e os seus trazos
dialectais? Pensa
alguén que o que eu escriba
nace nun laboratorio
esterilizado, entre unha
atmosfera sen gravitación? 

O meu bolígrafo ou o meu
teclado non foron
esterilizados, están
contaminados coa realidade
de cada día, móllanse coa
chuvia que por fin cae sobre
nós, empórcanse en cada
centro de traballo que visito.
Úsoos eu e por iso teñen a
pegada dos meus dedos,
adoecen cos golpes dos
polgares, cheiran como as
miñas mans a peixe.

Iso son e, por moito que
queira encubrirme, todo me
denuncia, mesmo na forma de
ocultarme. Eis a razón pola
que a miña identidade me
sitúa nun espazo concreto, un
espazo perfectamente
recoñecíbel, que ten as
característica dunha nación e
por iso o que nel se faga será
nacional galego.♦

Os escritores galegos Francisco Salinas e Carlos Quiroga, director de Agália. 
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Título: Herba moura.
Autora: Teresa Moure.
Edita: Xerais.

A novela de Teresa Moure, re-
cente premio Xerais, non aga-
cha o seu carácter híbrido. To-
do o contrario, explótao. Efec-
tivamente, trá-
tase dun tecido
confo rmado
por múltiples
fragmentos de
variada índole,
na tradición da
novela parqué.
Así, o discurso
propio do na-
rrador (da na-
rradora) vese
constantemen-
te interrompi-
do e comple-
mentado por
extractos de li-
bros varios e
de saberes curiosos, cartas, di-
sertacións filosóficas, máximas
morais, cancións, poemas,
apuntamentos, correos electró-
nicos, papeis secretos, diarios.
Todo xunto compón a historia,
ou as historias, de tres mulleres
rebeldes, cultas, pertencentes a
dous momentos históricos dis-
tintos (século XVII e XX) e de
idades diversas, de xeito que
ben se pode entender un cons-
truto alegórico da alma de mu-
ller, redactado nun rexistro que
fai posíbel unha rara e engaio-
lante alquimia de elementos só
aparentemente contrarios, pois
resulta entre melancólico e rei-
vindicativo, entre realista e so-
ñador, culto e á vez próximo,
lírico e reflexivo de cando en
vez, moi narrativo e emotivo
sempre.

Cristina de Suecia (reina
amante dos saberes), Hélène
Jans (botánica ou meiga) e
Einés Andrade (moza que
prepara unha tese de doutora-
mento) son tres mulleres de
personalidade magnética, frí-
as, intelixentes, cultas, donas
das súas paixóns, de espírito
rebelde que ergue voz recla-
mando o que os homes e a so-
ciedade lles negan, si, mais
tamén mulleres feridas, sina-
ladas por un fado tráxico. As
tres, dalgún xeito están uni-
das ao filosófo René Descar-
tes, pois mantén relacións co-
as dúas primeiras e a súa filo-
sofía é o obxecto da tese da
terceira, Einés Andrade. O
discurso consiste na sucesión
da historia de cada unha delas
á vez que se vai introducindo,
ou se recolle, a das demais, de
xeito e maneira que todas es-
tean presentes, máis ou me-
nos, en cada parte, granduxa-
das cun sutil cosido no que o
concepto de narratividade xa
non ten o seu centro nos actos
e pensamentos das persona-
xes, pois tamén dá acollida ao

mundo das ieas e sentimentos
que envolve e explica as per-
sonaxes, para así acadar unha
unidade emotiva.

Toda a novela é iso, unha

unidade emotiva e reflexiva á
vez, capaz de saltar do eruditis-
mo (raro e selecto) ao lirismo
das paixóns (mundanas) o mes-
mo que executar pinchacarnei-

ros desde a historia de Cristina
á de Einés ou Hélène. Porque
foi creado un clima, desde as
primeiras páxinas, que convida
a que o lector non exerza de
inerte espectador senón que
proxecte interpretacións acti-
vas sobre o texto, que se inter-
ne no texto. Que o faga seu,
pois vén ofrecido nun ton de
confidencia propio da función
emotiva que sabe alternar per-
fectamente coa exposición da
referencial ou inclusive co
mesma función poética.

O paradoxo radica en que
a inercia ten moito que ver ni-
so, o lector sente que a maxia,
o poder e habelencia narrativa
da autora o traslada dun lado
a outro, e se ese traslado
acontece sen que tivese tem-
po, puidese ou soubese insta-
larse na historia, pode inco-
modalo. Iso ou que non perci-
bise aínda claramente o pro-
xecto que enfía o discurso en-
teiro, pois os focos tensionais
van desprazándose. O princi-
pal (as relacións Cristina-
Descartes, as que manterán
Cristina e Hélène, co filósofo
ao fondo, e as de Einés cos
tres) e os múltiples secunda-
rios (a reivindicación da cul-
tura e maxinación da muller,
a alma da muller, a língua fi-
losófica e universal... son só
algúns exemplos. Contodo, é
difícil non deixarse levar polo
poder narrativo da autora, do-
minadora absoluta dos recur-
sos que emprega, que sabe
harmonizar nun único a gran-
de variedade de rexistros que
desprega, que xoga co ritmo e
o ton constantemente. Efecto
ao cal se suma o claro víncu-
lo entre o ton antes descrito e
a oralidade, vínculo que di-
mana da necesidade de ache-
garse ao lector, a vontade de
sentilo cerca, aí, o cal acaba
redundando en que o lector se
sinta cómodo ante un interlo-
cutor que o procura.

Despois do dito, a sensa-
ción de atopármonos ante un-
ha narradora de altura é imbo-
rrábel, que fai gala dunha ver-
satilidade lingüística capaz de
harmonizar os diferentes re-
xistros nun só. Aínda así, so-
bre todo na segunda metade,
hai algo de descoido, podén-
dose atopar desde termos léxi-
cos mal empregados (derra-
deira) a bastantes problemas
no correcto uso do pronome
persoal átono. O mesmo que
tampouco estaría demais pres-
tar atención á hora de copiar
títulos de obras reais, caso da
de Arckenholtz (Mémoires
concernant Christine Reine
de Suéde...), claro que non
afecta cousa á ficción, certo,
mais os descoidos nunca son
agradábeis.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Estirpe literaria
Poesía galega completa e tex-
tos en prosa, de Emilio Álva-
rez Blázquez, aparece agora
nunha nova
edición, co-
ordinada por
Miro Villar e
cun limiar de
Xesús Alon-
so Montero,
que aparece
na ‘Biblioteca
das Letras
Galegas’ que
publica
Xerais. O
escritor, pertencente a unha
das estirpes literarias máis im-
portantes de Galiza.♦

Do íntimo
Toxosoutos publica
Relampos do existir, de
Maximino
Cacheiro, un
poemario que
xira ao redor
dos sentimen-
tos, das sensa-
cións e das
experiencias.
Cun verso cla-
ro, por veces
incluso prosís-
tico, o autor
confesa, expon-
se, relata o que ve e retrata o
mundo coa súa particular
ollada. Poemas clásicos, por
veces debedores de
tradicións poéticas galegas.♦

Experiencia
A poética das imaxes e a poé-
tica do texto, cinxidas. Así de-
fine Teresa Siza Balada solita-
ria, experiencia
artístico-li-
teraria con
texto de
Fran Alonso
e fotografías
de Renato
Roque. O au-
tor galego
aproveita as
imaxes da
construción da placa de
cimento dun edificio para
deconstruír a linguaxe lírica,
rachar a convención do verso
e explicar a propia
perturbación. Edita
Éterogémeas, na súa colección
‘Curtocircuito’.♦

O bardo
de Bretoña
Cesáreo Poupariña Moirón foi
un perseverante activista
cultural na
parroquia de
Bretoña (A
Pastoriza).
Agora, a
Asociación
Xuvenil
Auruxeira e o
propio Conce-
llo da Pastori-
za editan Poe-
mas, o traballo
literario deste autor: lírica moi
apegada á tradición oral e aos
costumes e paisaxe do nordes-
te galaico.♦

É difícil
non
deixarse
levar
polo poder
narrativo
da autora,
dominadora
absoluta
dos
recursos
que
emprega.
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Tecido de mulleres na historia
A novela de Teresa Moure foi premio Xerais

Teresa Moure.                                                                             PACO VILABARROS



Título: Conversas con Bernardino Graña.
Autor: Rafael Fernández Lourenzo e Héitor 
Mera Herbello.
Edita: Xerais.

É algo xa recoñecido por case
todos que o xénero da entrevis-
ta a fondo, como o epistolar ou
o da biografía, serven para
compoñer o tecido cultural dun
país tanto como os xéneros ca-
nónicos da creación literaria.
Galiza, comunidade, por feble,
máis necesitada aínda de todos
os seus bimbios, reune xa unha
boa colleita de libros de entre-
vistas, non sempre nomeada
con xusteza
nas análises
globais da no-
sa cultura. Ve-
laí os fenome-
nais libros de
conversas con
Valentín Paz-
Andrade, Car-
ballo Calero,
Beiras, Fran-
cisco Carballo
ou Ferrín, por
citar só algúns. 

Bernardino
Graña vén de
entrar no xé-
nero despois
de conversar
cos seus veciños de Cangas e
tamén cultivadores do idioma,
Heitor Mera Herbello e Rafael
Fernández Lourenzo. 

Estamos ante un libro pe-
queno, para o que adoita ser
habitual. Os propios autores
son conscientes de que a vida e
o labor de Bernardino Graña
darían para máis e quizais nou-
tro momento estas conversas
poidan ter o seu complemento.
Todo entrevistador sabe que
conseguir que o seu personaxe
abra de par as portas da súa pri-
vacidade non é doado. Son
moitas as censuras que se im-
poñen (posíbeis compañeiros
criticados, feitos delicados que
aínda non consideran oportuno
tratar, etc.). Mais, iso non de-

valúa este libro, nin desanima a
súa lectura. Nada do que hai
nestas páxinas é superfluo. O
resultado é áxil e de interese. 

Vén de ser reeditado preci-
samente estes días –e noutra
ocasión haberá que falar del– o
libro de conversas con Ánxel
Fole que Carlos Casares lle rea-
lizara en 1984. É un claro exem-
plo de obra menor en tamaño,
pero enorme no resultado, unha
xoia xa do noso sistema cultural.

Centrados nestas conversas
con Graña, hai que dicir que
nos chegan precedidas dun no-
tabilísimo e humorístico prólo-
go de Gonzalo Navaza que,
non embargante, produce, na
nosa opinión, o efecto non de-
sexado de contribuír a que non
nos tomemos de todo en serio

as palabras do entrevistado ou,
cando menos, que non o tome-
mos de todo en serio como po-
eta. Existe sen dúbida unha fa-
ceta na personalidade do can-
gués propensa á comicidade,
unha veta san e lúcida, mais
que, pola capacidade de absor-
ción que ten o humor, pode le-
varnos a interpretar mal ou a
non aprezar na súa medida a
súa poesía. Apuntemos aquí,
brevemente, que o humor, cer-
to histrionismo e certa bohemia
(caso de Fole) non foron talvez
outra cousa que unha defensa
ante a inclemencia dos tempos.

Graña, en calquera caso, é
un poeta dos grandes e a súa
obra ten o mérito de agromar
precisamente sobre o pano de
fondo dunha época desértica e

esterilizadora. “Erial” e “deser-
to” son precisamente cualifica-
tivos que varios libros recentes
empregan no título para definir
os anos corenta e cincuenta. O
noso poeta naceu en 1932. Vi-
viu unha infancia de pes descal-
zos (aínda que el era dos pou-
cos que gastaban zapatos), un-
ha universidade patética como
moi ben se describe na páxina
39 e unha vida onde a memoria
do período republicano era per-
cibida por el, desde a rúa Ir-
mandiños de Vigo, nun negocio
da súa tía que tiña o home, sin-
dicalista, preso. Alí o futuro po-
eta xantaba, sentado en sacas de
fariña e café de estraperlo. A
loita pola lectura e por conse-
guir libros constitúe tamén un-
ha epopeia non doada de com-
prender para un mozo de hoxe.  

Vexamos, como ilustración,
unha descripción do ambiente
estudantil e literario dos cin-
cuenta: “É curioso que eu da-
quela non podía conceder que
se puidese facer un canto opti-
mista, vital... Era unha época
negra, era a longa noite de pe-
dra. Non nos dabamos de conta.
Estabamos vivindo aquel mo-
mento, pero era dunha maneira
natural, instintiva, sen concep-
ción, sen asumilo dunha manei-
ra clara, explícita. Estabamos
mergullados na noite. Aquilo
era un ambiente terríbel. Domi-
naba un aire de frivolité, de in-
consciencia. O estudante só
quería farra, bohemia e ante os
problemas gordos que había re-
fuxiabámonos na esmorga”.

De Bernardino Graña hai
que dicir ademais que sempre
tivo clara a súa voz, nunca em-
bargada pola consigna, a pesar
de que parte dos tempos que lle
tocaron vivir o propiciasen.
Unha voz sensíbel e clara. El
afirma que a poesía debe ser un
estoupido que non se deixe
arrastrar por “cousas raras que
non centran o texto”.♦

M.V.
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Graña
é un poeta
dos grandes
e a súa obra
ten o
mérito de
agromar
sobre
o pano
de fondo
dunha
época
desértica.

Eco
Nº 173. Outubro do 2005. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

O conselleiro de Innovación,
Fernando Blanco, propón ver-
tebrar o territorio para
mellorar o tecido industrial.
Dáse conta da operación de
venda das accións do SCH en
Unión Fenosa a ACS. A infor-
mación complétase cunha en-
trevista a Luís Díaz,
delega-
do da
empresa
eléctrica
en Gali-
za.
Tamén
se inclú-
en entre-
vistas coa
presidenta
da
Asociación de Empresas Inno-
vadoras de Ferrol, Eume e Or-
tegal, Rosa Martínez e coa di-
rectora de mercadotecnia de
Saprogal, Inés López-Pita.♦

Ponte coa Lingua
Nº 4. Setembro-outubro do 2005.
Edita: Servizo de Normalización Lingüísti-
ca do Concello de Carballo.

Este boletín faise eco da
campaña de promoción lingüís-
tica no ámbito socieoconómico
de Carballo, que pretende
impulsar o uso do noso idioma
principalmente no comercio.
Como noticias destacadas, que
este medio resgata doutras
publica-
cións,
sobresa-
en o
anuncio
da
creación
dunha co-
misión de
control pa-
ra a Secre-
taría Xeral
de Política
Lingüística, a publicación das
denominacións oficiais das
parroquias de Carballo e a rese-
ña do libro Estatuto xurídico
para a lingua galega, de varios
autores.♦

EN Vigo
Nº 12. Setembro do 2005.
Edita: Esquerda Nacionalista de Vigo.

O editorial deste boletín critica
a decisión da actual directiva
do BNG de prescindir de desta-
cados militantes na actual xeira
de goberno e tomar decisións
sen contar coas bases, caso da
escolla de Francisco
Jorquera
para o
Senado.
Inclúese
unha en-
trevista
con
Alberte
Xullo Ro-
dríguez
Feixóo, se-
cretario
nacional de
Esquerda Nacionalista. Raúl
Francés e Francisco Lores
escriben senllos artigos.♦

Título: Centoonce.
Autor: Kiko Neves.
Edita: Xerais.

A tentar revelar a intensa soi-
dade oculta no cotián, o desa-
cougo e a turbación, a rotina
que escurece as sensacións e
esvaece a tenrura e a ilusión,
Kiko Neves, en Centoonce,
mergullado na melancolía e
no fastío, quere deixar memo-
ria do silencio e o desengano,
desa dor que fica nos ósos co-
mo humidade, trunca os so-
ños e os desexos e converte a

palabra na imaxe do remorso
e a frustración: á procura da
cerimonia da
tristura que ás
veces son os
días, Neves,
lonxe do se-
gredo e da
sorpresa, no
canto de ritmo
e intuición, de
son e de soi-
dade, adoito
ofrece obvias
e m o c i ó n s ,
prosaicas efusións que entur-

bian a palabra e a sensación.
Amosa a ironía, a decep-

ción (non entendo/ nunca/ as
estratexias do amor/ a con-
quista da parella/ non enten-
do os dramas bélicos), o ins-
tante fugaz e singular (namó-
raste coa pausa dos ríos no
inverno), luce versos enfeita-
dos e ríxidos (e non acerto
máis que a te enviar/ unha
praia deserta/ unha lúa en
crecente/ a música da prea-
mar/ e o mapa da república/
dos soños certos/ invisibles),
figuras desoladas e imaxes

máis ou menos entoadas e so-
brias.

Voz reiterada e a miúdo
monótona, desigual esbozo da
angustia e a turbación, Cento-
once é un informe sentimental
que, se nalgunha ocasión ato-
pa a suxestión da palabra e o
roce do instante, o verso sin-
gular e inesperado, raras ve-
ces amosa a esencial dimen-
sión da soidade: perfil som-
brío con achados sulagados no
instinto e a obviedade.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Un poeta limpo nado nos anos duros
Primeiras conversas con Bernardino Graña

Días de melancolía en Kiko Neves

Centoonce
é un
informe
sentimental,
desigual
esbozo da
angustia e a
turbación.

Bernardino Graña.                                                                  PACO VILABARROS

Crónica



Título: O heroe.
Autor: Manuel Rivas.
Compañía: Sarabela Teatro.
Dirección: Ánxeles Cuña Bóveda.
Reparto: Fernando Dacosta, Suso Díaz, Fi-
na Calleja, Nate Borrajo, X.A. Porto Josito, 
Tto R. Asorey, Sabela Gago, Helena Seixo.
Estrea: Teatro Principal. Ourense. 15 de outubro.

Apáganse as luces do teatro e a
música vai esmorecendo. Dúas
estruturas metálicas co pano de
fondo dun cadro de Urbano Lu-
grís serven de apoio visual ao
canto manoelantoniano do coro,
“Fomos que-
dando sós, o
mar o barco e
máis nós...”.
Aínda avisados
polo xa coñeci-
do relato que
orixinou a obra
de Manuel Ri-
vas, Sarabela
escolleu im-
presionar de
entrada ao es-
pectador cunha
estarrecedora
imaxe que re-
sume a época:
a escenifica-
ción da tortura
do protagonis-
ta, do heroe.
Os laios, a dor, a obscenidade da
ditadura quedan retratados nesta
escena que mete un clima de
tensión nas butacas. Son poucos
minutos pero envolven decisiva-
mente toda a obra, concebida na
montaxe como un grande flash-
back, magnificamente resolto.

O heroe, un emocionante
Fernando Dacosta, bicábase con
Manuel Rivas noventa minutos
despois mentres actores e direc-
tora saudaban os aplausos dun
público xeneroso e satisfeito.
Non foi para menos. A expecta-
tiva da celebración dos vinte e
cinco anos de Sarabela Teatro
coincidía con  dous acontece-

mentos: a estrea de Manuel Ri-
vas como autor teatral e o no-
meamento de Ánxeles Cuña
Bóveda como nova responsábel
do Centro Dramático Galego.

Ninguén pareceu defraudado.
Rivas non enganou co plan-

teamento. Pregúntase no seu
texto de presentación, referín-
dose ao tempo de ditadura en

que transcorre O heroe, “no
mundo  da complicidade e a
propaganda, un inhumano e
permanente estado de excep-
ción é vivido como normalida-
de e a rebelión contra ese estado
de cousas como unha temerida-
de. Como pode ocorrer este se-
cuestro da verdade,  este control
das mentes, ante tantas testemu-
ñas e durante tanto tempo?”.

Nos anos 60 a ditadura de
Franco fixérase “normal”, tanto
que mesmo podía manter unha
guerra “secreta”, no territorio
colonial de Sidi Ifni, a chamada
Guerra dos Cen Días. O heroe é
un lexionario que regresa es-
pantado á súa Coruña natal e
asómbrase da falta de coñece-
mento, un regreso en silencio
porque ninguén sabe dos horro-
res que el viu. Coñece a Lucía e
através da namorada entra en

contacto cos subterráneos da li-
berdade, os clandestinos que
queren mudar o réxime, segui-
dos moi de cerca pola policía. 

Rivas e Sarabela traballan
exquisitamente os cadros da
posta en escena, misturando es-
panto e humor nun balance tan
difícil de manter no ponto medio
que é un gozo ver como o sacan
adiante. Pasar da tortura ao ten-
ro cadro da barbería, cando o
soldado, necesitado de cariño,
prégalle ao perruqueiro “dame
outra de palmadiñas”, é digno
de mencionar porque vai ser un-
ha constante en toda a obra. 

Ás veces o equilíbrio está,
funambulista na corda, a piques
de naufragar. Como cando Lan-
zarote lle pede ao protagonista
que hai que facer un heroe que
se inmole diante do ditador,
xusto despois da escena na que
o engana coa noiva na festa dos
Caneiros. A filigrana do diálo-
go é competente porque resolve
o nó dramático, co principal
discurso ético da obra –a pre-
gunta de Camus, como reaccio-
nar fronte ao mal sen caer no
mal?–, caneando o perigo de
convertir o momento principal
nun vulgar trasunto de saias.

Peta forte toda a obra, gol-
peándonos continuamente con
emocións. Se esa era a inten-
ción conségueno por completo.
E ademais lógrano sen rebaixar
a reflexión. Até a aparición da
personaxe Medias Vermellas,
que pode semellar disfuncional
no relato lineal, consegue po-
ñer un contrapunto realista: a
tolería como única saida ao
medo e a desesperación dun tú-
nel ao que non se lle vía saída.

Ao pé de comezar o Ano da
Memoria, a obra de Sarabe-
la/Manuel Rivas, semella un bo
ponto de partida.♦

XAN CARBALLA
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Título: O trazo discontinuo.
Lugar: Galería Sargadelos, Ferrol.
Datas: Do 7 ao 28 de outubro.

A mostra ‘O trazo discontinuo’
que Urza (Madrid, 1959) nos
ofrece na galería Sargadelos de
Ferro, está en liña coa última
que hai anos nos presentou.
Urza é un creador coherente.
Non dá saltos circenses. Son
pasos producidos pola mesma
obra. Urza crea unhas formas e
sobre delas vai traballando, pa-
seniñamente, e desas formas,
nútrese tamén a sua cerámica. 

A min de
Urza góstame
a súa escultu-
ra, da que na
presente expo-
sición, nos
pon unha mos-
tra, preciosa.
Pero nesta exposición esgótase
na obra que sobre papel colga
na galería. Un formulamento
sinxelo, como calquera crea-
ción, pero cheo de contidos. 

Só dous elementos, o papel
e a mancha. Con estes dous
elementos, Urza abre unha se-

rie de posibili-
dades. Sobre
do papel, un-
has manchas
de cor
negra.Trazos
que nos levan
ao expresio-

nismo americano, a cor negra
propia do esencialismo. Abs-
tracción. Mais unha abstrac-
ción onde o papel ten o seu lu-
gar, xa que os trazos son inte-
rrompidos polo papel, e mes-
mo chega a tomar o mesmo
protagonismo que a mancha.

Eis está o novidoso de Urza. O
papel asume a mesma impor-
tancia que a mancha. Emprega
o mínimo para producir sensa-
cións que nos traen lembran-
zas dunha espiritualidade que
parecía superada. Lembramos
o Saura dos trazos negros,
lembramos a Manolo Milla-
res, coa súa pintura negra, sa-
bemos como o negro é a nega-
ción da cor, e esta é vida. Ra-
cha co esquema do expresio-
nismo americano, que sobre
do papel ou da tea nos ofrecía
pinturas xestuais, porque Urza

xoga co papel para que o seu
trazado sexa discontinuo. O
trazo negro é roto pola cor do
papel que se superpón. A vida,
representada pola cor do pa-
pel, inda que morna, sobre-
ponse a ese continuo represen-
tado polo trazo negro. 

Urza trata de ensinarnos
que o trazo non ten por que ser
continuo. Existe o trazo dis-
continuo que ten tanta impor-
tancia na vida como o trazo
continuo.♦

XESÚS A. LÓPEZ PIÑEIRO

Papel e mancha
Urza propón unha obra abstracta que lembra o expresionismo americano

Emprega o mínimo para
producir sensacións
que nos traen lembranzas
dunha espiritualidade
que parecía superada.

Coa emoción por bandeira
Sarabela leva ao escenario O heroe, de Manuel Rivas

Rivas e
Sarabela
misturan
espanto e
humor nun
balance
tan difícil
de manter
no ponto
medio que
é un gozo
ver como
o sacan
adiante.

Dous intres da representacion.



Inauguran unha grande ex-
posición sobre Ánxel Casal no
marco dun ano adicado ao al-
calde mártir de Compostela.

O acordo da corporación de
decembro do pasado ano foi o
de dedicarlle o 2005 a Ánxel
Casal, cunhas actividades im-
portantes para que a cidadanía
de Compostela coñecese o seu
papel como figura clave na po-
lítica e na cultura de Galiza os
anos 20 e 30, os anos das Ir-
mandades e da República.

Casal é un símbolo deses
alcaldes vítimas do golpe mili-
tar, por que se tardou tanto en
homenaxealos coa relevancia
que se fai agora con Casal?

Hai unha anécdota de cando
en 1995 eu era concelleiro na
oposición. Presentara unha mo-
ción para que o concello conme-
morase o 150 aniversario da re-
volución de 1846. Opuxéronse
tanto o PP, capitaneado por María
Xesús Sainz, como o PSOE, do
que era voceiro Xosé Sánchez
Bugallo; o argumento deste últi-
mo era que non debíamos dividir
a corporación de 1996 por algo
que ocorrera 150 anos antes. E iso
que o impacto político desa cele-
bración era moito menor. Aínda
hai en moitos segmentos políticos
temor a falar dun período históri-
co moi conflitivo, aínda que nin-
guén teña espírito de revancha de
ningunha caste. Doe que se poñan

as cousas no seu sitio, que se ex-
plique o que sucedeu e se resalte
e recoñeza o papel de persoas que
xogaron un papel fundamental na
conquista da liberdade e na cons-
trución nacional de Galiza. Aínda
hai quen está nesas. Casal é signi-
ficativo por ser o primeiro alcalde
nacionalista de Compostela e im-
pulsor do Estatuto de Autonomía,
fundamental na política cultural
daquel momento, no esplendor da
Xeración Nós ou da poesía van-
gardista, e por todo iso foi asasi-
nado. O PP opúxose en decembro
pasado á declaración do Ano
Ánxel Casal, non o consideraba
unha figura relevante. Cando un
mes despois fixemos a proposta á
Academia Galega para adicarlle o
Día das Letras, o PPquería que na
exposición de motivos non se fa-
lase da súa morte, e iso que só di-
cía “foi atopado morto nunha cu-
neta de Cacheiras en agosto de
1936”. Ao final, para conquerir a
unanimidade, pero tampouco de-
fraudar a súa biografía, a petición
foi á Academia sen ningunha ex-
plicación.

Ademais do programa de
actos, quedarán outros reco-
ñecementos permanentes?

Xa houbo un ciclo de teatro e
música, estreouse un documental
que producimos con Acuarela e
dirixido por Xan Leira, abrirase
unha exposición biográfica sobre
Ánxel Casal e o día 20 inaugúra-

se unha gran mostra no Auditorio
de Galicia, “Os artistas de Anxel
Casal”. En novembro haberá un
congreso sobre Casal e a Galiza
do seu tempo e tamén está pre-
vista a publicación dunha peque-
na biografía. Temos a idea de que
isto non quede aquí e como 2006
é o aniversario da súa morte, da-
rémoslle continuidade no Ano da
Memoria que tiñamos previsto e
que felizmente agora tamén asu-
me a Xunta. Coincidirá nese ano
con outros dous acontecementos
que queremos lembrar pola súa
importancia na conformación
histórica do país: os aniversarios
dos Mártires de Carral e do Ban-
quete de Conxo. Agora mesmo
hai placas na casa na que estivo a
Imprenta Nós, ten unha rúa adi-
cada, foi nomeado fillo adoptivo
e predilecto, pero quizais é nece-
sario que teña unha maior pre-
senza pública esa lembranza. En
2006 contamos que poda haber
algún monumento adicado a el e
ademais o futuro Centro de Estu-
dos Composteláns levará o nome
de Ánxel Casal.

Que política cultural que-
re facer nun concello que ade-
mais é a capital de Galiza?

Intentamos asentar unha po-
lítica que vaia máis alá de facer
unha programación. Queremos
establecer liñas de traballo que
fagan difusión pero tamén tomar
medidas para potenciar a crea-

ción e produción cultural propia.
En Compostela hai un dinamis-
mo cultural moi grande centrado
na creación pero con precarieda-
de de medios, e só precisa un
apoio axeitado das institucións
públicas para eclosionar e apare-
cer con forza. Un concello ten
recursos limitados e ademais de
apoiar o tecido asociativo quere-
mos poñer en marcha un Centro
de Creación Contemporánea. O
primeiro que fixen como conce-
lleiro foi unha xornada de debate
para coñecer experiencias dou-
tras cidades e países para ver que
podíamos aproveitar para aplicar
en Compostela. Isto pode en-
troncar co que se pode facer na
Cidade da Cultura. A maiores en
Santiago, pola capitalidade, con-
flúe moita actividade programa-
da desde a Xunta, e até agora
non foi posíbel coordinalas mini-
mamente. Iso carecía de sentido
e agora vaise resolver.

O Xacobeo foi unha ini-
ciativa que polarizou a atrac-
ción a Compostela, queren
modificar ese monocultivo do
turismo de pedra?

A Catedral é un icono funda-
mental, pero é importante que os
que nos visitan saiban que veñen
a Galiza, que esta é unha nación
con lingua e cultura propia e sin-
gular, e é bó que cando marchen
leven ese coñecemento. Fixe-
mos varias iniciativas, unha de-

las coa Asociación de Escrito-
res, que funcionou bastante ben.
Pasamos de un mes de agosto
sen apenas actividade cultural a
convertilo nun dos máis dinámi-
cos e con máis eventos, sobreto-
do de rúa, como o Festiclown, o
Festival de Gorra ou o Feito a
man, con presenza destacada de
artistas galegos e composteláns.
Iso é un exemplo de como se po-
den entroncar varios atractivos e
convertir a cultura tamén nun
polo de atracción e desenvolve-
mento económico.

Debátese nestas semanas
sobre a Cidade da Cultura,
construída no Monte Gaiás
un pouco extrañada de Com-
postela. A xénese coñécese e
agora están postos os ollos so-
bre o incremento do custe so-
bre a previsión inicial.

Hai que lembrar que é un
gran proxecto arquitectónico ca-
rente de proxecto cultural. O in-
vestimento é moi elevado e se
non se dota dun contido entronca-
do coas necesidades do sistema
cultural galego o que pode facer é
detraer grandes cantidades de di-
ñeiro dun orzamento que xa de
por si é precario. Pero isto hai que
velo no contexto do cambio de
goberno, porque o que se orza-
mentou en 110 millóns de euros,
agora vai en 360 millóns e proba-
belmente, unha vez que se equi-
pe, sexa aínda un gasto bastante
superior. Dito isto hai que saber
que hai unha realidade consolida-
da, material e administrativa:
obras feitas e proxectos adxudica-
dos. O sensato é ver como, man-
tendo o proxecto, pode ser útil e
entroncar harmonicamente coa
cultura do país e con Compostela.
Porque cando naceu fíxoo de cos-
tas á cidade, como unha illa á
marxe. Dicíase que se conectaría
coa Autoestrada do Atlántico, pe-
ro non había vial que unise a Ci-
dade da Cultura con Santiago.
Máis que un elemento que crease
sinerxias coa capital case aparecía
como unha competencia. De todo
isto sei que é conscente o gober-
no galego.

Nunha votación recente
no concello houbo diferenza
de criterios sobre esta cues-
tión entre BNG e PSOE.

O novo xerente da Cidade da
Cultura, Francisco Carracedo, fi-
xo unhas declaracións na liña do
que acabo de expresar, e que é ta-
mén a pauta de traballo do BNG
asumida polo goberno galego e o
seu presidente. Carracedo dixo
que se ía negociar coas empresas
adxudicatarias para adecuar o rit-
mo das obras á remodelación do
proxecto. Se vas cambiar usos,
que quizais non afectan ao aspec-
to externo dunha obra arquitectó-
nica singular, é lóxica esta ade-
cuación. Xosé Sánchez Bugallo
foi quen propuxo, nun pleno con-
vocado para defender un xulgado
e un rexisto mercantil, rexeitar a
posición do xerente da Cidade da
Cultura, e urxindo a continuación
das obras e do proxecto tal e co-
mo estaba previsto. Bugallo sem-
pre apoiou o proxecto tal como o
concibiran Fraga e Pérez Varela e
non se nos escapa que nese pleno
conseguiu desviar a atención so-
bre un tema relevante para a cida-
de que comprometía decisións e
políticas do goberno en Madrid.♦
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Néstor Rego
‘Ánxel Casal vai ser un símbolo de Santiago’

XAN CARBALLA

Concelleiro de Cultura e primeiro tenente de alcalde en Compostela, Néstor Rego (Viveiro, 1962), analisa nesta conver-
sa a necesidade de reformular o proxecto da Cidade da Cultura e reivindica a figura do alcalde mártir de Compostela, o
galeguista Ánxel Casal, ao que se adica unha grande exposición que se abre ao público o día 20 no Auditorio de Galicia.

PEPE FERRÍN / AGN



A Fundación Luís Seoane da
Coruña presenta unha magna
exposición de delicioso título:
O lado da sombra: Sedición
gráfica e iniciativas ignoradas,
raras ou desacreditadas entre
1971 e 1989. É verdade que tiña
unhas cartelas tan pouco rigoro-
sas e coidadas que semellaban
dun parvulario e, é verdade, que
a montaxe era todo menos unha
“montaxe museística”. Mais, oh
milagre!, con todo, era unha ex-
posición sobresaínte. Unha visi-
ta satisfactoria pola nosa memo-
ria, pero non a oficial, claro. A
outra: a máis vívida, a máis
errática, a máis asilvestrada, a
máis apaixoada. Cartazes, por-
tadas de discos, revistas, vídeos,
cómics, fanzines. Que idea tan
boa e que mágoa non ter sido
presentada no CGAC, como
gran exposición da nosa memo-
ria próxima que é. Dígoo non
como desprezo ao espazo que a
acolleu, nin moito menos, senón
polo que significaba contar coa
gran maquinaria dun museu co-
mo o CGAC e porque aí habería
tamén moitas máis posibilida-
des de que o proxecto de Anxo
Rabuñal Rey ficase cun gran,
voluminoso, coidadísimo e ex-
haustivo catálogo (porque os re-
centes catálogos da Luís Seoane
son máis ben precarios e axusta-
diños). Un volume, agora que
rematou a exposición,  que
acredite e historie para calquera
estudoso a aventura deses mo-
dernos namorados convulsos
que habitaron Galiza neses
anos, no deseño gráfico, na mú-
sica, no nudismo, no cómic, no
vídeo, en case todo…

Casás na volta dos nove

Na estrada de Baiona a Baredo,
na que se coñece como a Volta
dos nove, vén de se inaugurar un
monumento aos nove republica-
nos represalidos e asasinados po-
los fascistas ao inicio da guerra
civil. A escultura é un fermoso e
pequeno e humilde tronco de ár-
bore seca realizada en bronce, ao
redor da cal foron plantaron 45
loureiros. O tronco realizouno
Fernando Casás e, agora, é a me-
moria de todos nós. Que gusto
dá esa arte marabillosa que se
enchoupa na xustiza, na reivindi-
cación, na paz, na loita. E que
gusto dá que sexa unha boa peza
escultórica. Porque hai tanto mo-
nolito triste, tanta escultura de
trazos tan pouco finos erguéndo-
se na memoria desas luminiscen-
cias delicadas dos mártires que
resulta unha completa desgraza
que os benintencionados comités
e comisións encargadas de er-
guer eses monumentos non se
apropien do melloriño, das me-
llores pezas, dos mellores artis-

tas. Desta volta coido que sí foi
así. Ética e estética deron os seu
mellores froitos.

Unha peza do vello Nóvoa

Sigo coa arte pública e vexo na
prensa a peza de Leopoldo Nó-
voa que adorna, é un dicir, o
campus universitario de Lagoas
Marcosende. Ten moi malas pin-
tas, ao menos é moi pouco foto-
xénica, penso vendo a foto no
xornal. Subo ao campus a visita-
la e reafírmome no dito. Coido
que é unha peza sen xeito, así,
sen xeito, na gran amplitude do
termo “xeito”. Unha obra confu-
sa. Non sempre os bos artistas
fan boas obras. Por iso son tan
importantes os proxectos, antes
que os nomes. Vai vello Leopol-
do Nóvoa e ás veces a vellicie
non ten porque ser sinónimo
obrigado de perpetua excelencia
(perdón por tanto vello patricio
que adorna a nosa cultura gale-
ga). Que hai mozos nefandos xa
o sabemos todos pero eses teñen
anchas e fortes as costas e son
versátiles como unha vara verde
e por iso é doado botar cara a
eles a pitada, ah!, pero os vellos,
aos vellos nin tocalos, non sexa
que se esnaquicen e claro, fixe-
ron tanto, foron tanto... 

Arquitectora de Miralles e
Penela para a universidade

Por certo, aínda non falara aquí
dese singular proxecto arquitec-
tónico que se está a desenvolver
no campus universitario de La-
goas Marcosende, en Vigo. Co-
ñecida é a aposta polas grandes
dotacións arquitectónicas que
foi subliñando como unha mar-
ca propia e ao longo dos seus
dous mandatos, xa a piques de

rematar, o reitor Domingos Do-
campo, arquitecturas, por certo,
que foron unha das armas arro-
xadizas do grupo claustral opo-
sitor. Particularmente coñecida é
a obra levada a cabo polo finado
Enric Miralles. Pero hai moita
máis arquitectura aí nese monte
que antano invadían os piñeiros.
Agora, vén de sair o primeiro
volume dunha colección intitu-
lada Arquitectura na Universi-
dade de Vigo e que edita a súa
Vicerreitoría de Planificación. O
primeiro volume documenta as
diferentes fases construtivas dun
gran conxunto de edificacións
de moi boa arquitectura asinadas
por Alfonso Penela: as Faculta-
des de Ciencias Económicas  e
Empresariais e de Ciencias Xu-
rídicas e do Traballo. Libro inza-
do fundamentalmente de foto-
grafías que reparan en todos os
detalles construtivos dunha ar-
quitectura culta e vangardista na
que a vexetación, a luz ou os vo-
lumes dialogan por veces de xei-
to magnífico. 

Penso que hai en Penela un
interese máximo pola moderni-
dade, pola vangarda arquitectó-
nica, e, claro iso, nótase en cada
detalle construtivo. Hai outros
estupendos exemplos alí: a bi-
blioteca de Alberto Noguerol, ou
o antigo CUVI de Desiderio Per-
nas, ademáis dos edificios da
Reitoría e a Residencia Universi-
taria, isos tamén obra de Alfonso
Penela. E aí está a desgraza. Pe-
nela é un extraordinario arqui-
tecto pero a mín gustaríame que
cada edificio do campus, fose
asinado por un arquitecto dife-
rente. Case, unha fermosa anto-
loxía nesa cidade do saber das
arquitecturas e dos seus nomes
de hoxe. Se principiamos a repe-
tir sempre os mesmos nomes, vai

pasar como con César Portela
que, meu deus!, sobarda e inva-
de todo nesta Galiza monoteísta
que semella crer que o ceu só lle
concedeu un deus por especiali-
dade. Velaí Leiro que tamén o in-
vade todo, por suposto: tamén o
campus de Lagoas Marcosende
ten o seu Leiro de rigor. Rigor
mortis, con perdón, diría eu que
é ese pensamento único de no-
mes únicos. Viva o politeísmo! 

Comisarios foráneos
nas expos das Caixas

É unha evidencia contrastada co
paso do tempo que Caixanova
carece de tirón e interese nos
seus proxectos expositivos de
arte contemporánea para un pu-
blico de coñecementos artísti-
cos medio-altos. Os seus paque-
tes expositivos son case sempre
precociñados e ultraconxelados
e, por suposto, importados. Na
súa programación xeral cantos
comisarios galegos hai?, cantos
proxectos argallados e fabrica-
dos aquí? Non hai proxectos?
Non hai comisarios? Unha polí-
tica expositiva, que sempre olla
cara a fóra, sempre tirando do
exterior para culturizarnos aos
de dentro… comprando media-
nías fóra a prezo de saldo, mais
que nos saen carísimas polo que
teñen de invasoras e depredado-
ras e que, malia iso, véndense
dentro como a séptima marabi-
lla. Por certo, isto tamén vai pa-
ra o MARCO que ultimamente,
e con demasiada frecuencia,
eles tamén, tiran do empaqueta-
do fóra. E non vale dicir que se
traen produtos cuns estándares
de alta cualificación. Galiza
mera estación de paso?♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Seguro Azar

Estatut
DAMIÁN VILLALAÍN

Oque debería resultar
máis sorprendente da
polémica en torno ao

proxecto de Estatuto catalán é
o seu grao de vehemencia.
Agora parece que a cousa
empeza a amainar un pouco,
pero os primeiros días inmedia-
tamente posteriores á súa apro-
bación por parte do parlamento
catalán, moita xente puido ter a
impresión de que, como dixo o
sabio e prudente profesor José
Mª Aznar, se estaba a fraguar
un cambio de réxime, pouco
menos que unha revolución.

Non debería ser normal que
un proxecto aprobado por
amplísima maioría tras
esgotadores debates e
negociacións, cumprindo todos
os procedementos legais, cause
tal estropicio político, social e
mediático. É certo que o proxec-
to de Estatut inclúe aspectos moi
polémicos que serán
modificados no seu debate no
congreso, pero iso forma tamén
parte da normalidade democráti-
ca. O que non é normal é que F.
Vázquez, J. Bono ou Rodríguez
Ibarra se escandalicen porque no
texto se afirme que “Cataluña é
unha nación”, pois calquera per-
soa informada sabe que unha
parte moi considerable da socie-
dade catalá participa desa
crenza, que non é de agora, sen
que isto leve consigo unha von-
tade igualmente considerable de
querer crear un Estado separado
de España, desexo que só é sos-
tido explícita e lexitimamente
por ERC. Se tal formulación da
condición nacional de Cataluña
cabe ou non na vixente
Constitución é cousa a discutir.
E o que hai que facer é iso, dis-
cutilo tranquilamente e tentar
atopar unha solución asumible
por todos.

Pero o que se está vendo
aquí parécese máis a un ataque
de nervios que a un debate
democrático, sensato e
respectuoso coas posicións alle-
as. Agroman bandeiras
enormes, escóitanse
emocionadas declaracións de
amor patriótico, fíltranse os
tópicos máis zafios sobre “os
cataláns”. Isto só por falar do
campo do socialismo
urticariado, pois se entramos
nos ásperos terreos da dereita o
único que atopamos son
soflamas case guerracivilistas.
O PP tería que poñer de secreta-
rio xeral a Torrente: podería au-
mentar a intención de voto sen
necesidade de variar o discurso.

Entre todo este balbordo é
difícil que se deixen oír as
voces serenas, discrepantes ou
concordantes co proxecto de Es-
tatut. Pero están aí: son a maior
parte dos socialistas, case todo o
nacionalismo democrático e un
sector moi poderoso dos medios
de comunicación. Estou seguro
de que esas voces acabarán
alzándose sobre o griterío
alarmista de todos estes nervio-
sos. E dentro dun ano Cataluña
aprobará tranquilamente o seu
Estatut e esta trangallada de ho-
xe quedará como unha pintores-
ca nota a pé de páxina. 

Nótase ben que hoxe estou
optimista.♦

Raros, mártires,
vellos, deuses e foráneos
Unha visita a obras artísticas recentes de Galiza

Residencia Universitaria do campus vigués, obra de Alfonso Penela.
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En París, o 27 de febreiro de
1939, Frida Kahlo, decide que
non vai ir a Londres, non tería
sentido ir só para malgastar o
tempo, a xente está espantada da
guerra, asústalle a morte e non
quere mercar cadros. Frida está
cansa e enferma en París, alí foi
só pola súa “maldita exposición”,
primeiro á forza hospedada no
American Hospital con febre, lo-
go con máis sorte atendida na ca-
sa de Mary Reynolds e Marcel
Duchamp, para ela un gran pin-
tor, o único que tiña os pés na te-
rra e non tiña nada que ver cos
“lunáticos e trastornados” do cír-
culo de Bretón. Estas cousas cón-
tallas a pintora nunha carta ao fo-
tógrafo e amor Nickolas Muray,
tan perto do seu corazón coma
Diego Rivera. Cartas e escritos
que logran facer, esta vez  desde
a súa propia voz, un retrato da
muller que foi Frida Kahlo: Ahí
les dejo mi retrato (Lumen,
2005). Mais Frida si foi a Lon-
dres, e alí na Tate Modern, desde
o 9 de xuño ao 9 de outubro, es-
tiveron pendurados os seus ca-
dros, dispostos en 11 salas. Du-
rante este tempo, simposios so-
bre a pintora, conferencias, obra-
doiros, un recital de poesía de
Pascale Petit, un curso que anali-
zaba a relación entre xénero, re-
presentación e autorretrato ache-
gándose á obra de Kahlo, Ana
Mendieta ou Carolee Schneeman
ou un ciclo de cinema con Méxi-
co de fondo. Frida converteuse
en embaixadora do seu país en
todo este tempo, na tenda da ga-
lería podíanse mercar desde a no-
vela Pedro Páramo, de Juan Rul-
fo, até figuras do folclore mexi-
cano. Á beira, nas paredes da ca-
fetaría fotografías do mito resca-
taban instantes da vida. Fóra as
vistas sobre o río e a cidade de-
volvían a serenidade que unha vi-
da pintada pode roubar. Frida
Kahlo morreu hai 51 anos, cando
tiña 47, e a súa arte non consegue
expresar a súa propia vida, por
moito que o intente, só abonda
con mirar os seus ollos nos auto-
rretratos ou deixarnos ollar polos
seus ollos desde algunhas das fo-
tografías que dela existen. Poden
visitarse as exposicións de moi-
tas maneiras, na de Frida acór-
dannos comentarios ou fragmen-
tos das biografías que dela se es-
cribiron, sobre todo a de Hayden
Herrera que foi arranque para o
filme protagonizado por Salma
Hayek. É bo que nos persigan os
seus escritos e aceptaremos defi-
nitivamente que non somos capa-
ces de afastar a súa vida da súa
obra. Alí estaba o primeiro auto-
rretrato, o do vestido de veludo, o
que pintou para o seu noivo de
mocidade Alejandro Gómez
Arias, a paixón e o amor fica nas

cartas, onde a moza de 19 anos,
impedida despois dun brutal ac-
cidente, lle pinta o cadro para que
a teña con el. O que demostra o
que estamos a dicir é unha dedi-
catoria posterior que forma parte
do retrato que fai antigo mozo:
“Alex con cariño pinté tu retrato
que es el de mi camarada de
siempre” asina en 1952 e engade
“30 años después”. E é que a

obra de Frida aséntase sobre a le-
aldade. Lealdade á súa orixe
mestiza, tal e como se ve no ca-
dro no que explica a súa árbore
xenealóxica, á historia do seu pa-
ís que mostra en Adelita ou Pan-
cho Villa nos que homenaxea a
Revolución Mexicana, lealdade á
tradición que revitaliza ao adap-
tar o formato dos exvotos mexi-
canos ou ao mamar nos brazos

dunha nodriza indíxena, próxima
ás crenzas aztecas. Frida é ade-
mais unha muller pechada no
cárcere do seu corpo, atrapado al-
gunha vez nun xustillo de aceiro,
mais malia todo sabe que non pa-
ga a pena marchar deste mundo
sen darlle gusto á vida e ese cor-
po, que ela pinta, metaforseado
en cerva ferida ou esnaquizado
en imaxes que recollen un feto,
un óso pélvico, unha orquídea
que é útero, unha caracola e que
enchen o lenzo de Una cama vo-
lando. Un corpo que malia todo
rachou coas fronteiras do amor
físico convencional. Se hai algún
tema no que nos obrigue a pensar
é no nacemento e na morte, orixe
de todo, das dúas Fridas que
acertou a pintar, unha dualidade
que a perseguiu explicada tamén
no personaxe de La Malinche,
traidora ao seu pobo ou fundado-
ra da cultura mestiza, nome co
que asina algún dos seus escritos.
Na mostra estaban algúns dos re-
tratos de encarga, un deles o de
Dona Rosita Murillo, mostra do

recoñecemento que a autora che-
gou a ter en vida e que se deu so-
bre todo na súa estadía en San
Francisco. Cada cadro ten a súa
historia. Nun escrito fai un retra-
to de Diego Rivera que nos dá
claves para comprender a presen-
za como rostro na súa pintura,
como obsesión na súa vida, el o
outro accidente que sufriu, el o
seu neno. Noutro escrito explica
como partindo dunha suxestión
de José D. Lavín e dunha lectura
de Sigmund Freud ideou e pintou
o cadro de Moisés. Pódese visitar
a exposición reparando nas dife-
rentes sinaturas e nomes coas que
asinaba a pintora e que son esa
especie de “paratextos” que en-
gaden algo máis aos cadros: Frie-
da Kahlo, Frida Kahlo, Frida Ri-
vera ou incluso Carmen Rivera,
que pinta o seu Autorretrato en la
frontera entre México y los Esta-
dos Unidos. Co mesmo interese
podemos ler como asinaba as sú-
as cartas, nas que podía ocultarse
baixo o nome de Mara. Frida
Kahlo, pintora subrealista sen
querer selo e fiel a si mesma se-
gue sendo, 51 anos, despois da
súa morte unha muller que cues-
tiona todas as relacións de poder
desde un forte compromiso polí-
tico que nunca abandonou. Se a
lemos comprendemos que no Pa-
rís que visitou a súa obra podía
ser incendiaria e a súa vida máis
cotiá nada convencional. Tratou
de explicala.♦
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O pincel de Frida Kahlo
MARGA ROMERO

O testemuño artístico da pintora mexicana segue vixente. Entre o 28 de outubro e
o 20 de xaneiro, a Fundación Caixa Galicia trae a Compostela o mellor da súa obra.



Cunha andaina de dez anos en-
chendo currículo, o grupo ouren-
sán Mutenrohi celebra o seu dé-
cimo aniversario coa publicación
do disco recompilatorio ...E van
dez (Zouma Records), no que a
formación volve a vista atrás
cunha selección dos seus temas
máis aclamados.

O lanzamento deste traballo,
que coincide cun momento de se-
ca discográfica e, en xeral, dunha
profunda crise en todo o sector
do disco, súmase aos recompila-
torio editados por outras forma-
cións de folk galegas. Se primei-
ro foron Fía na roca e Milladoiro,
e despois Os Cempés, agora Mu-
tenrohi enlata os seus temas nun
disco co fin “de reflectir a histo-
ria do grupo e facer un repaso po-
la súa traxectoria e polas viven-
cias que se foron acumulando
neste tempo”. Como indica Xoán
Carlos Fasero, un dos membros
do grupo, “non é un disco de des-
pedida”, máis ben, ...E van dez “é
unha celebración”.

O grupo naceu en 1994, can-
do Xoán Carlos Fasero, Raquel
Rodríguez, Raquel Pato e Xosé
Lois Miguelez decidiron xuntar-
se para botar a andar un proxec-
to que rachase co que viña sendo
convencional dentro do folk. Xa
no nome, Mutenrohi quería dei-
xar claro que era un grupo dife-
rente e rompedor. 

Daquela composición tan só
queda Fasero, pero Mutenrohi
pode gabarse de ser o primeiro
grupo folk galego en facer un dis-
co en directo, os primeiros en tra-
ballar con loops e secuencias e,
sobre todo, a primeira dunha for-
nada de novas bandas que recupe-
rou a voz nas súas gravacións. 

Dende a publicación en 1995
do seu primeiro disco, O mal
tempo (Sons Galiza) Mutenrohi
mudou varias veces de pelexo,

con marchas e novas incorpora-
cións. Se cadra, unha das máis
destacadas pola dimensión que
adquiriu despois en solitario, foi
a de Cristina Pato, que sería se-
guida, paulatinamente de Xoan
Padrón e Raquel Pato.

Con cinco discos como pasa-
porte e unha música que combi-
na a tradición co pop, o grupo
ourensán actuou nalgúns dos fes-
tivais máis destacados de folk
que se celebran en Europa. Parti-
ciparon no Guinnes Irish Festi-
val, no Intercéltico de Lorient e
no festival das Terras Celtas de
Monsac, entre outros, mais a súa
presenza nas citas galegas desta-
cadas foi discreta. Como explica
Fasero, Mutenrohi estivo á mar-
xe dos circuítos comerciais e ac-
tuou máis fóra que dentro de Ga-
liza. “Resúltanos difícil tocar en
Galiza” indica, “e non deixa de
ser curioso que nos nosos festi-
vais actúen grupos de fóra”.

Despois de dez anos, o grupo
mantense fiel a idea de procurar
un estilo propio, un signo que
pasa pola mestura entre o tradi-
cional e o pop de cada momento.
“O obxectivo é avanzar e seguir
investigando na tradición”, sina-
la o músico.

Os temas que se recollen nes-
te novo traballo, vinte e cinco en
total, forman parte do seu reper-
torio actual, dende os máis tradi-
cionais como Ide andando ou Es-
cuiten até outros máis innovado-
res como Diábolo. Ademais do
compacto, para o que se volveron
gravar dezaoito destes temas,
....E van dez inclúe ademais un
DVD con abundante material
gráfico e o concerto gravado no
Café Plaza de Ourense o pasado
18 de marzo de 2005, a mesma
data, aínda que oito anos despois,
na que o grupo comezaba a gra-
vación do seu primeiro traballo.

Até final de ano desenvolve-
rase unha xira de presentación
deste traballo, que terá como pró-
ximas citas San Sadurniño o día
21 de outubro, Monforte o 28, O
Liceum do Porriño o 11 de no-
vembro e o Auditorio de Ourense
nunha data aínda sen confirmar.

Recompilatorio versus crise

Nos últimos meses a gravación
de traballos recompilatorios a
cargo de grupos consagrados
dentro do folk e da música tradi-
cional galega supera aos de nova
creación. Para Fasero esta ten-

dencia non responde tanto á cri-
se dentro da industria do disco,
na que é máis económico reedi-
tar nun novo album temas xa
gravados, como a un xeito de ho-
menaxe a unha traxectoria. O
que non nega Fasero son os pro-
blemas que atravesa nestes mo-
mentos o folk. “Estamos nunha
época de resaca, como a que se
viviu en 1995, con poucos discos
e na que desaparecen grupos e
non xorden outros novos”. 

Ao seu ver, o folk galego esta-
ba, en certa medida, sobredimen-
sionado e “o mercado é o que é”.
“De repente ponse de moda o folk
a nivel do Estado, non en Galiza,
e prodúcese un boom, mais logo
pasa a moda e vólvese a realida-
de”. Segundo o músico “o erro
estivo en que non fomos capaces,
as discográficas, a administración
e os medios de comunicación, de
facer disto unha industria que ex-
portase, de crear a etiqueta folk
galego que tivese recoñecemento
internacional”. Agora como con-
secuencia “é frecuente atopar os
discos de Susana Seivane dentro
das listas de música latina e world
music”. “As multinacionais reti-
raron do mercado aqueles traba-
llos de grupos galegos que publi-
caron e que non tiveron moitas
ventas. Por iso agora é máis doa-
do atopar os títulos publicados
por empresas galegas que polas
internacionais”.

Atendendo a saúde cíclica que
gozou o folk nos últimos vinte
anos, é esperábel que se volva vi-
vir no futuro un novo auxe, mais,
ao ver de Fasero, “non vai ser tan
marabilloso como os anteriores”.
“A industria do disco anda aínda
descolocada pola piratería e polo
cambio no consumo da música”.
“Coido que a poboación debe to-
mar conciencia do noso patrimo-
nio como se fixo fóra”.♦
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Sodomitas
MARICA CAMPO

Acadea COPE, os dí-
as 5, 6 e 7 de
outubro

retransmitiu unha monta-
xe en que facía mofa e
escarnio da traxedia dos
inmigrantes
subsaharianos. No audio
retransmitíase, a xeito de
acontecemento deportivo,
a que eles chamaban
“Prueba estrella de salto de
los juegos olímpicos de Me-
lilla”. O locutor berra con
entusiasmo: “¡650.000 sub-
saharianos van a participar
en la prueba de salto de al-
turaaaaa! ¡Al otro lado les
espera el ejército español,
armado hasta los dientes
con un saco de dormir, una
cafetera y una porra (de las
de desayunar, claro)!
¡Pistoletaaaazo de salida!
¡Salto a rodillo, salto de
pértiga! ¡Eh, que el micro
no se come! ¡Prueeeeba su-
peradaaaaa! ¡650.000
negros han superado el sal-
to a Españaaaa!”

En vista da boa acollida
do audio por parte da
audiencia fascista, a COPE
ofrece despois unha versión
de La playa estaba desierta
co título de La valla estaba
repleta. 

De todos é sabido que a
propietaria da cadea é a
Conferencia Episcopal. Moi
cristiá. ¿Non sería o
momento de pedir un
maior compromiso de todos
os poderosos para rematar
coas desigualdades Norte-
Sur? ¿Como alguén que se
titule persoa –xa non digo
membro dunha relixión que
ten o amor ao próximo
como primeiro mandato–
pode ser tan cruel? Semella
que non os preocupa outra
cousa que o matrimonio
homosexual e a volta ao po-
der da ultradereita. 

Mais, sucede que, sensu
stricto, aquí os  sodomitas
son eles. A pasaxe da Biblia
en que se fala de Sodoma e
Gomorra e da que tira un
nome máis a
homosexualidade
masculina, foinos transmiti-
do falseado, como moitos
outros episodios bíblicos.
Mais, como explica Chao
Rego, o pecado non foi
sexual, senón de
insolidariedade. Consistiu
en non acoller uns
estranxeiros. O propio
Xesús fai referencia a Sodo-
ma e Gomorra nun contex-
to semellante, e nada a ver
co que se nos contou duran-
te séculos.  

Falar de pecado pode
parecerlles aos lectores im-
propio da linguaxe de hoxe,
mais eu acredito nel, pero
só en un: o dano ao
próximo, a inxustiza que
medra en nome do neolibe-
ralismo, a fame que mata.♦

Mutenrohi,
dez anos do folk máis popeiro

MAR BARROS

Subiron ás táboas dalgúns dos festivais máis importantes de Europa, gravaron cinco discos, tocaron con ar-
tistas da altura de Davi Spinalle ou Capercaille e foron os invitados de Alan Parson na súa xira polo Esta-
do. Todo en dez anos. Agora, o grupo bota unha ollada atrás e publica o disco recompilatorio ...E van dez.



“Eu son todas as mulleres/ que
pariron os meus avós/ e a todos
os homes/ que non deixaron no-
me./ Son, en min, todas as mu-
lleres/ mutiladas, mortas e sepul-
tadas/ Levo as mulleres, tolas to-
das,/ sereas do líquido amnióti-
co/ fábula mater/ in útero”.

Con estes versos a ilustradora
e debuxante Ana Pillado inicia
Fábula Mater (poema en doce
actos), un canto reivindicativo da
muller como nai, “como útero”,
unha mestura de poesía en pala-
bras e en imaxes, que nace como
resposta desesperada á “impoten-
cia ante tanta violencia” exercida
contra as mulleres. “Pídemo o
meu ser interno, o máis fondo da
miña alma. Pode sonar tópico,
pero cada vez que maltratan a un-
ha muller desgarran e mutilan
unha parte do meu corpo”.

De formación autodidacta,
Ana Pillado ten realizado traba-
llos de debuxo, ilustración e ce-
rámica, participando con algúns
deles en diversas exposicións co-
lectivas e tamén individuais. No
eido da ilustración colaborou
con numerosas publicacións e
editoriais como é o caso de A
Nosa Terra, Kalandraka ou nos
Cadernos da Escola Dramática
Galega. Outra das facetas nas
que destacou artista e da que be-
be, en boa medida, esta nova pu-
blicación é o deseño de carteis. A
XXI Festival de Pardiñas, II Sa-
lón Internacional do Libro Infan-
til e Xuvenil de Pontevedra ou o
cartel das I Xornadas sobre Mu-
ller, Xénero e Educación organi-
zadas pola ASPG en Vigo levan
a súa sinatura.

Berro de carraxe

Fábula Mater nace “portavoz da
mulleres da miña familia”, do
“canto da muller amiga”. “Voz
delas, de nós”, este libro é un “be-
rro de carraxe fronte unha violen-
cia que non ten adxectivos”. 

Con deseño de Bor-
ja Franco Silva, a autora
prolonga ese poema ini-
cial a través de doce lá-
minas, doce actos, nos
que desterra a condición
“máis primitiva e máis
irracional” da muller, a
través dos símbolos.
Ana Pillado presenta
mulleres híbridos, nas
que os seus corpos son
combinados con aves-
pas, con sereas descar-
nadas que procuran
achegarse ao seu inte-
rior, ou co corpo da loba
romana, dadora de vida. 

“Paréceme que as
mulleres non son só
transmisoras das fábu-
las, son tamén as que
as paren”. De aí nace
o título Fábula mater,
“unha reivindicación
da muller útero, da
muller nai, da muller
que pare”.

Este novo traballo
coincide cun momento
no que a autora está a
traballar na plástica a
súa conciencia de xé-
nero e é, en certa me-
dida, debedor do pou-
so que nela deixou
Luísa Villalta. “Nós ti-

ñamos pensado facer un libro no
que subvertésemos a miña ilustra-
ción e o seu texto, queríamos fa-
cer un xogo no que eu ilustraba os
seus poemas e ela escribía para os
meus debuxos”. “Este é un pe-
queno agromo dese proxecto que
nos quedou por facer”.

Canto á esperanza

Cunha edición de autora, Fábula
Mater quere ser ademais un canto á
esperanza, un poema que confía na
muller máis nova como punto cen-
tral na súa  liberación. “O libro esta
dedicado tamén a Iria, a miña sobri-

ña de tres anos. A nova
muller vén con moita
forza, a esperanza ten
que vir a través da libe-
ración non só da muller,
senón tamén do home”,
comenta. “Nas últimas
décadas mudaron as
tornas no externo, pero
non tanto no interior. As
mulleres deixaron de
ter que utilizar corsés
pero mantéñense outros
roles”. Ao seu ver “a
muller que estamos
construíndo ten que ter
un compañeiro tamén
liberado”.

Rebumbio de for-
mas, de mulleres e de
simbolismo, Fábula
Mater transluce o
gusto de Ana Pillado
polo artista Antoni
Tàpies e a pegada
que nela deixou a ar-
te surrealista, carga-
da de símbolos e da
intención de sorpren-
der. Así cada páxina
é unha parte feita lá-
mina da bagaxe vi-
sual e intelectual da
artista, ingredientes
inconscientes dun
crisol cos que ela fai
a súa mestura.♦
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Uqui Permui
‘Queremos
construír
un territorio de
reflexión aberto e
participativo’

A.N.T.
Vénse de presentar na
‘Chocolataría’ a publica-
ción Corpos de produción,
editada conxuntamente po-
la artista María Ruído e por
vostede. En que consiste?

É unha recompilación dos
proxectos gráficos que elabo-
ramos a partir do discurso fe-
minista da identidade, da rela-
ción dos nosos corpos co es-
pazo público e a produción in-
material. Inclúense ademais
os textos dos participantes no
seminario que realizamos no
2003 no CGAC e textos que
contextualizan o proceso.

Logo, o libro È froito
dun proxecto realizado en-
tre 2002 e 2005. Como se
desenvolveu? 

No primeiro ano propu-
xemos a un grupo de artistas
elaborar uns carteis que se
exhibirían nas mamparas pu-
blicitarias municipais de
Compostela, que foi posíbel
grazas ao apoio de Encarna
Otero, nese momento conce-
lleira da Muller. Nese proce-
so madurou a idea de facer
un seminario, implicando
ademais ao CGAC, tratando
de vincular a nosa proposta
gráfica con outros discursos
críticos. Por último, o libro é
unha maneira de deixar cons-
tancia de todo o proceso, e
poder continuar nese debate.

Nun contexto bastante
desfavorábel para a muller
como o actual, con que ob-
xectivos partiu o proxecto?

Queríamos cuestionar,
mediante diversas estrate-
xias visuais, a relación dos
nosos corpos co espazo pú-
blico, a visibilidade doutras
formas de relacionarnos,
buscar novos xeitos de re-
presentación fóra das esta-
blecidos, así como construír
un territorio de reflexión
aberto e participativo.

Quen participou?
Empezamos o proxecto

xunto a Xoán Anleo, Manuel
Olveira, Carmen Nogueira,
Antonio Doñate e o colecti-
vo Intrépidas e sucias, no se-
gundo ano incorporáronse ao
proxecto Marta de Gonzalo e
Publio Pérez Prieto, Erreak-
zioa-Reacción, Fefa Vila Nú-
ñez (proxecto LSD), Virginia
Villaplana, Mª Xosé Agra ,
Montse Romaní, Margarida
Ledo, Alexandra Riera, Ma-
ría Galindo (mulleres crean-
do), Chus Pato, Giulia Co-
laizzi e Brian Holmes.♦

AAss  mmuulllleerreess  ddee
AANNAA  PPIILLLLAADDOO

M. BARROS

Muller útero, muller serea, muller avelaíña... A través das súas mulleres Ana Pillado presenta en Fá-
bula Mater (poema en doce actos) “un berro de carraxe fronte unha violencia que non ten adxectivos”.



O Miño, e o seu servidor e paren-
te o Sil, son canles de auga doce,
pero teñen a grande particularida-
de de ser, as súas beiras, zonas
ideais para a crianza de caldos de
exquisita calidade, amosando es-
tas correntes fluviais que son ba-
se da fonte da vida. Nestes ba-
rrancos, nas ladeiras dos montes,
centinelas e guardiáns da Ribeira
Sacra, neses socalcos que son bal-
cóns que levantan estes homes
para que lancen a súa abraiante
ollada as laocónticas e átavicas
videiras, verdadeiras raíñas destas
abas e boas fadas que nos ofrecen
a materia prima para facer a póci-
ma de embruxo ese druida, o ade-
gueiro en cuestión.

Montes que encauzan polo bo
camiño o Miño, ribeira chantadi-
na, peitos turxentes repletos non
do leite pero si dese zume, o viño,
redondeces da nai terra que pare-
cen estar manando o prezado ouro
enolóxico que sae por esas delica-
das ondulacións orográficas.

Na Ribeira do Miño, metade
do corazón da Sacra, outra parte re-
presentada no Sil,  o Amandi é se-
ñor, pero na ribeira chantadina o
señorío é do Mencía, un nobre de
moito avoengo. Viño de tanto pote
e fondura como estes arrecuncha-
dos vales. Por ser señor moi rico,
pero aínda respectado e valorado,
constitúe un adminículo funda-
mental para deternos no estudo e
profundidade das terras de Chanta-
da. O cabaleiro Mencía sempre vai

elegantemente vestido con túnica
avermellada e brillante, un venerá-
bel amo que sendo serio e con ca-
rácter ten a dozura do ser máis
amábel e xentil. Que beleza! Pero é
ainda máis salientábel a súa har-
monía e o seu don de xente. Non é
un soberbio e orgulloso señor, o
Mencía gusta de estar en calquera
lugar, pois gozando da calidade de
ser líquido adaptase a calquera co-
pa sen ter que ser de prata ou ouro,
pois o que conta non é o recipente

e si o contido, lembremos que o
hábito non fai monxe.

Neste tempo as videiras están
co seu veste de pámpanos doura-
dos, quizais para non descombi-
nar co señorio do Mencía, tomen
esas tonalidades que proporcio-
nan a estas beiras do Pai Miño
unha cor abraiante, un saúdo des-
te momento do ano, nostálxicos
intres que hai que apagar cuns
grolos da esencia dun Mencia.
Agora que xa o zume da uva é vi-

ño novo, cando a solidez do acio
morreu e resucita soamente o es-
píritu, esa alma das videiras que
se chama viño, aquí reencarnase
nun soberano chamado Mencia.

Fagamos esa profana romaxe
para visitar as capelas-adegas
desta Ribeira Sacra. Tributemos
o noso particular vasallaxe a D.
Mencía que non sei si é un nobre
ou un freire magnate que leva
unha vida exemplar neste enor-
me mosteiro-ribeira.

Ollando cara o corpo líquido
do Miño levantamos a nosa copa
chea e rebosante do viño e o, xacio
adormecido do río parecera des-
pertar cando perciba ese recendo.

Pronunciemos un rituálico
brindo co viño novo que se hoxe
e bo, mañá será mellor.

O señor Mencía, sen ser gale-
no, é mediciña natural. Vacina
non soamente contra as catarrei-
ras e afeccións gripais, senón ta-
mén contra as múltiples enfermi-
dades que danan a alma (sauda-
des, tristuras, unha cadea que en-
gaiola a liberdade de vivir).

E, como é natural nun nobre
do medio rural, sempre está pre-
sente nas festas gastronómicas,
participando como invitado de
honra, pois se non acode o Men-
cía o mellor dos manxares é co-
mo pedra para o estómago.

Mencía, ledicía da vida e por
iso, agradecidos, pronunciamos es-
tasverbas, para homenaxear ao se-
ñor dos viños da Ribeira Sacra.♦
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Ramón
Gaya
MARGA ROMERO

Hai nomes que nos devol-
ven a memoria, persoas
que nos evocan a outras

persoas e que nos transmiten
serenidade. Ramón Gaya é un
nome que me lembra a Carmen
Muñoz, aquela moza inspecto-
ra das Misións Pedagóxicas, a
compañeira de Rafael Dieste.
Carmen descubriume a Gaya.
Poden ler a parte dolorosa da
historia na biografía de Luís
Rei: Rafael Dieste. A travesía
dun século. Gaya é o neno que
nace pintor, o mozo admirador
de Picasso, o que abandona as
vangardas despois da súa
estancia en París en 1928, o
que regresa e descobre o
Museo do Prado e volve os
ollos a Velázquez, ese paxaro
solitario. É el quen fai as
copias dos cadros do Prado que
viaxan pola España da
República. Museo ambulante
que vai cos misioneiros, xogra-
res de rara especie, que lle
achegan ao pobo os últimos
adiantos na agricultura, conse-
llos para mellorar a hixiene e a
saúde, os filmes do xenial
Charlot, audicións de música
clásica e a pintura. Eles e elas,
Dieste, Serrano Plaja, Sánchez
Barbudo, Carmen Muñoz, Ma-
ría Zambrano recollen do pobo
a sabedoría dunha tradición
que cómpre revitalizar. E Gaya
préndese da eternidade de
Velázquez, Tiziano ou Van
Gogh e poida que sexa froito
desa época misioneira. Seguen
as viñetas de Hora de España,
a mellor revista en época de
guerra. Logo o campo de con-
centración e a oferta do xeneral
Cárdenas que o leva tamén no
Sinaia a México, para ser casa
construída polas táboas do nau-
fraxio e espallarse nas illas do
exilio. Colabora en Romance, a
revista do exilio español e é
contrario a seguir os ditames
artísticos de Diego Rivera. Vol-
ve a Europa. París, Venecia e
Roma, e entre as amizades a de
María Zambrano, e fermosa es-
ta correspondencia, tamén a
que mantén con Rosa Chacel,
Salvador Moreno ou Tomás
Segovia. Vai regresando pouco
e pouco, alá polos sesenta, para
asentarse máis a partir dos
oitenta. Fermoso é o retrato
que lle fai ao chegar á México
ao poeta Gil-Albert,
evocadoras as paisaxes que se
viven se lemos a súa escrita,
diario dun pintor. Tamén escri-
biu versos como: “conocer una
cosa/ es igual que alejarnos/ es
perderla de todo/ destruirla en
las manos”, dedicados ao seu
amigo Cristobal Hall, que coi-
dou a súa filla Alicia. Fe Sanz,
a súa primeira muller, morreu
nun bombardeo fuxindo;
Carme Muñoz continúa a fuxi-
da con Alicia no colo, elas sál-
vanse. Na tumba de Gaya van
medrar as mesmas flores dos
seus cadros: rosas e xasmíns.♦

Perfílase cada día con máis niti-
dez a existencia dunha cultura pri-
mitiva que nace no Paleolítico,
acada a plenitude nos cultos neolí-
ticos á fertilidade e desaparece na
Idade do Ferro, aínda que logra
subsistir uns séculos máis nas illas
Cícladas e en Creta. A tal cultura,
que ten como selo material as ve-
nus paleolíticas e as posteriores
representacións da Deusa das Ori-
xes, percibía a Creación como un-
ha unidade sagrada e viva en que
o home non se diferenciaba do
resto dos elementos e participaba
con eles no pulo rexenerador da
natureza. Un tempo en que a vida
e a morte, o ben e o mal, o instin-
to e a razón non se manifestaban
como realidades contrarias, senón
como latexos dun equilibrio esen-
cial. Unha orde, en fin, que é si-
nónimo de harmonía orixinaria,
de paraíso. A súa desaparición dé-
bese, segundo os historiadores, á
substitución da Deusa Nai por un
Deus Pai, que comeza no Bronce
Final por influencia das invasións
indoeuropeas e evolúe até confor-
mar un deus autoritario que por
primeira vez na Historia lle enco-
menda ao home non a comuñón
coa terra senón o dominio sobre
ela, como ben ilustra o Xénese.
Consumada a supremacía do Pai
sobre a Nai, esta pasa a ser unha
mera representación da natureza e
das súas forzas escuras, entanto o
Pai encarna a orde, que debe con-
trolar e someter a aquela.

Para os antropólogos, a esci-

sión da realidade en elementos
opostos e, máis concretamente, a
submisión do feminino ao mas-
culino supuxo a perda do Edén
Orixinario, por ter causado o re-
troceso dos valores afectivos en
favor dunha orde racional que
non só liquidou a identidade da
Deusa coa terra, senón que hoxe,
metafórica e ecoloxicamente,
ameaza con destruír esta.

Como vemos, non é a relixión,
senón a ciencia histórica quen avi-
vece agora a nostalxia do Paraíso
Perdido e a ansia de restauralo ou
de crear un novo á medida do ho-
me actual. O Paraíso Perdido, di-
xémolo é A Nai, e o status que o
suplantou e que cómpre eliminar
para recuperarmos aquel é O Pai.
Foi na mitoloxía e no teatro gregos
onde se materializou este proceso
restaurador. Con todo, a acción de
Edipo preséntase como “horror” e
este leva implícita a madurez, ou
sexa, a incorporación do heroe á
orde política de Tebas, convertén-
dose el propio en Poder. O Horror
consiste, xa que logo, en exercer-
mos o poder, en vivir, pois o poder
é unha parte inalienábel da nature-
za. Haberá que agardar dous mile-
nios para que outro drama, o Ham-
let de William Shakespeare, burle
a propia natureza e invente a liber-
dade, a negación. Con efecto,

Hamlet non madura. El morre sen
estrearse como rei nin como home
en palabras de Álvaro Cunqueiro.
Edipo ignora as forzas que impul-
san os seus actos. Hamlet é “o que
sabe”. Sabe que o cheiro de Dina-
marca é o cheiro do mundo, de to-
dos os mundos posíbeis. E el non
quere participar en ningún deles.
Por iso non proxecta, non corrixe.
Simplemente deixa actuar o Caos,
que devora o mundo e o propio
Hamlet, pois este é unha peza máis
da máquina de tortura.

O medo ao Caos é a expresión
radical do medo do home a si pro-
pio e nace cando este sente bulir a
animalidade no seu interior, isto é,
a pulsión asasina anterior á Deusa,
que constitúe, xunto co sexo, a re-
lación primordial cos seus conxé-
neres. Este medo, unido ao senti-
mento de culpa que leva consigo,
forzan o home a elaborar mecanis-
mos redencionistas que lle permi-
ten reconciliarse co irmán-vítima,
tales son o cristianismo, o marxis-
mo, a posthumanidade, etc... Cas-
trado por eles, falsificado até o de-
lirio, o home proxéctase como un
ser culpábel que debe purificarse
pola dor para se reintegrar no Pa-
raíso, ou como unha criatura boa
por natureza e corrompida pola ci-
vilizacón, que ansía recuperar a
inocencia, sente que a especie hu-

mana se desviou nalgún momento
do “camiño correcto” e asegura
que o inferno en que moramos po-
de e debe ser substituído por unha
orde superior, gratificante e defini-
tiva, negando con sospeitosa vehe-
mencia que calquera orde é in-
compatíbel coa liberdade e que
unha sociedade ideal sería unha
sociedade unísona e inmutábel, o
contrario da vida.

Talvez os tempos da Deusa fo-
ron o máis parecido a un paraíso
que o home coñeceu, mais se
aqueles tempos deviñeron nestes
que vivimos foi porque non puido
ser doutra maneira. Se a propia hu-
manidade é o inimigo (foino para
Hamlet, será para sempre) é por-
que non pode ser outra cousa. Por
que ten que selo? A alma humana
non está programada para o ben
nin a historia é un camiño á per-
fección. Tampouco á destrución,
por máis pesimistas que sexamos.
O futuro e o pasado non nos per-
tencen. Só temos o presente, e es-
te é sempre atroz. Esta certeza, es-
ta vertixe é a que transforma os in-
ventores de paraísos, orfos sen
dignidade, indixentes vitais que
suman ás agresións da realidade a
tortura dun edén talvez inmerecido
ou “polo momento inalcanzábel”,
tortura que eles precisan para afe-
rrollar o mal que hai en si propios,
isto é, o instinto de conservación
que puxa por encarnar o individuo,
aquel que se nega a madurar, a
participar, a vivir. Alén do parado-
xo, Hamlet ADN.♦

Hai milleiros de anos, Europa mudou a adoración
pola Deusa das Orixes polo culto ao Deus Pai.
Iso marcou a nosa historia e a nosa literatura.

Hamlet ADN
XESÚS PISÓN

Verbas para o señorial mencía
PEPE POL

Estamos, a modiño, entrando no tempo
frío e faise necesario, ademais de quen-
tar o noso organismo con prendas de
abrigo, facelo co bo xantar regado co viño.
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Sínodos
FRANCISCO CARBALLO

O21º sínodo de bispos,
entre o 1 e o 23 de
outubro do 2005,

primeiro dos que preside Bieito
XVI, desenvólvese na
prudencia tradicional da Santa
Sede. Os mass media traducen
frecuentemente as
comunicacións dos relatores
nas asembleas como “doutrinas
sinodais” da Igrexa. Trabúcan-
se. No sínodo dos bispos co Pa-
pa estanse a reflectir as diversas
correntes doutrinais dos
cristiáns. Aparecen as zonas
ideolóxicas en liberdade sen da-
nar a fidelidade nuclear da fe.
O tema básico deste sínodo é a
celebración eucarística.

O documento papal final
daranos a coñecer o compromi-
so maioritario da posición
oficial da Igrexa católica. Inda
así os xornalistas deberían
discernir o opinativo do
construto católico e o núcleo
común da fe eclesial. En todo
caso, estes sínodos episcopais
son a forma colexial máis signi-
ficativa da Igrexa. Xurdiron a
consecuencia do Vaticano II e
veiculan as peticións de gober-
no colectivo que están a facer
numerosos cristiáns. Tras de tal
colexialidade están as
aspiracións a un Concilio Vati-
cano III. Estes días do sínodo
as peticións a Bieito XVI
aumentan: urxen solucións a
problemas internos da Igrexa
que só un concilio podería deci-
dir con valor ecuménico.

Até agora os sínodos
episcopais celebrados desde
1967 só foron consultivos. Os
máis relevantes foron os “espe-
ciais”, aqueles que reuniron bis-
pos de diversos continentes e
para unha temática rexional.
Nestes, a inculturación da fe
ocupou un lugar privilexiado
para a liturxia, a teoloxía e as
formas consuetudinarias da pie-
dade cristiá. Mais este sínodos
especiais non acadaron a
relevancia das grandes
asembleas do catolicismo de
cada continente. Xa está convo-
cada a V asemblea xeral
episcopal de América Latina a
celebrar no 2007.

Mentres en Roma os
delegados do episcopado
celebran sínodo co Papa, nós
temos na Galiza un sínodo que
vai rematar no 2006. É o
sinodo de Tui-Vigo. Neste
trimestre final do 2005 estánse
a celebrar as asembleas zonais;
a elas han seguir as xerais e a
clausura do 18 de marzo do
2006. Un sínodo diocesán a re-
coller as pulsións de asembleas
locais e zonais para tomar deci-
sións colectivas.No barullo da
numerosas propostas inda non
destacan as que impliquen o
cambio desta diócese. A ver se
a restantes dióceses deste país
despertan e a ver se podemos
recuperar as ilusións  do Conci-
lio Pastoral de Galiza nun novo
Concilio provincial galego.

Estes movementos
asemblearios da Igrexa son
importantes. Marcan os pasos
dunha comunidade milenaria,
ás veces moi viva, outras
silente. Sempre interesante.♦

O creador galego Luís Seoane
non pasou inutilmente polo mun-
do nin polo seu tempo. Tentou re-
xenerar a ética e a estética dunha
Galiza desnortada, en crise de
identidade, anómica. Nos seus
andares polo mundo dicía “Os
galegos coñécense dende lonxe
polas rúas, cor rosada nos ros-
tros, robustos... cando van, van
como rosas...” cangados de sau-
dades, de contos e cantares, de-
nunciaba e recollía tamén no dra-
mático lenzo Emigrante 1963,
representando unha muller pe-
dindo esmola, pendurado do pei-
to un cartel:”Elle s´apelle Ma-
nuela Rodriguez. Elle est analp-
habete. Aidez-La-Geneve 1963.” 

Castelao lembraba que os ga-
legos non protestamos, atopamos
saída pola punta dos abisios, e non
diriamos por “afán aventureiro”.
Cómpre revisar a historia para
non repetir erros. Niso incidía o
Seoane emigrante, que se resistía
a perder a súa identidade, o local,
enriquecedor do universo fronte
ao global, uniformizador e empo-
brecedor. Teimudo co afortalmen-
to das raiceiras para florecer me-
llor, coa dignificación de Galiza.
Exemplo cara ao que cumpriría
mirar máis para recuperar a ética e
a estética. Especialmente, agora
que se anuncian novidades, que
non o serán tanto se se segue po-
los camiños da rutina provinciana. 

Luís Seoane, fillo de emi-
grantes nacido na Arxentina, for-
mado na universidade composte-
lá, membro das mocidades gale-
guistas de Álvaro de las Casas,
seguidor de Castelao, foi parte
daquela sementeira, prendida e
amadurada do expoliado Semi-
nario de Estudos Galegos. Un
dos moitos que souberon recoller
aquela derradeira lección do
mestre, asasinado na guerra por
defender e espallar humanismo. 

Seoane fixo canto foi posíbel
en teoría e praxe por sementar ética
e estética, dignidade, iso que se per-
de tan facilmente diante dos cartos
e coa vellez. Non se pode agora
anestesiar a memoria nin o exem-
plo do creador galego. Na súa in-
mensa obra non hai puntada sen
fío. Como proba esencial, o esfor-
zo, tamén literario, por comunicar,
por normalizar a cultura de Galiza,
algo herdado de Castelao: As co-
municacións mesturadas, os guións
radiofónicos de Galicia Emigrante,
a obra poética, a teoría da arte ou a
correspondencia ao amigo e parte
do tándem, Isaac Díaz Pardo, pu-
blicadas recentemente nas Ediciós
do Castro. Algo que se recomenda
enxergar. E tanto que quedará aínda
no legado da súa muller á Funda-
ción Luís Seoane e a outros amigos
como Francisco Fernández del Rie-
go, Domingos García Sabell, Va-
lentín Paz Andrade... e tantas máis
cousas perdidas, parte da nosa his-
toria contemporánea. Epistolario
entrecruzado, que se complementa-
rá con outras, e que cumprirá coñe-
cer, no seu tempo. Moito temos que
lle agradecer novamente a Díaz
Pardo este feito sinceiro e valente,

sen censuras, de entregarnos os de-
safogos, dúbidas, debilidades, pai-
xóns dun creador singular, compro-
metido ao fin, que se di “confuso
respecto ó porvir”, rebelándose e
tentando “ir máis alá duns mesqui-
ños dividendos anuais... a xente
morre por erguer castelos no aire,
facer estatísticas, molestar os que
fan algo en vez de facer de cada al-
dea un centro industrial e de arte...
dedicados unicamente a memorizar
e facer contas... para iso somos
educados”. Contraste de opinións
do emigrante comprometido con
un Díaz Pardo que  lida coas reali-
dades no couto de Galiza, nos la-
meiros que hai que arar e cos bois
que temos. Seoane rífalle coma a
un fillo ao amigo que admira. Lém-
bralle teimudamente que a “pintura
pode ser un instrumento de loita,
rebelión contra a conformidade”,
que non debe deixala. Cartas que
expresan a xenerosidade dun ser
humano que ten seus desalentos, do
que outros din “presume de loitar
moito e perder sempre”. Algo diso
había nunha terra sumida nos bota-
fumeiros, en liturxias inútiles, afei-
ta a laurear non precisamente os do
compromiso en defendela. As car-
tas non ofrecen ambigüidades na fi-

gura desbordada de Luís Seoane,
xenerosa, entregada. Curioso es-
pectador e actor ante o acontecer
mundial, cargado co fardel da me-
moria, dos devanceiros, das sauda-
des do mar, das brétemas e máis
das treboadas galegas, como de
proxectos: “Cómpre exaltar a Gali-
za. Tento espertar o xenio de seu
pobo, manifesto en tantas obras,
feitas durante séculos, escondidas
de estudosos. Tradicións que esmo-
recen na repetición ou no amanei-
ramento...”. Sabía que o folclore, o
que algúns tanto se empeñan en
esperpentizar, “é principio que gar-
da nas entrañas a orixinalidade di-
ferenciada dun pobo, principio, á
vez, dunha nova obra de arte”. De-
ses principios naceron as “indus-
trias da memoria”, para crear, ilu-
sionar e dar de comer en tempos de
emigración : as Cerámicas do Cas-
tro e Sargadelos, a Editorial do Cas-
tro e o Laboratorio de Formas de
Galicia, espazo de reflexión teórica
no debate tradición-modernidade,
arte-industria, identidade-globali-
zación, co ánimo da convivencia
solidaria, da liberdade. Empresas
de ética e estética, de identidade e
das que tamén se nutren bocas e es-
píritos. Así, como alicerce de todo

isto, formouse o Museo Carlos Ma-
side de Arte Galega que partía do
esforzo de Castelao. Idea que hoxe,
máis ca nunca, ten unha inmensa
razón de ser: acopiar, conservar,
documentar, expoñer, sensibilizar
sobre a historia da produción de
formas en Galiza. Pola contra e na
rutina do seguidismo imitativo cre-
áronse centros de arte contemporá-
nea, borrando ou sobrevoando so-
bre o noso pasado. Abandono –po-
la contra– aproveitado e no que in-
vestiron os financieiros. Non hai
presente nin futuro sen pasado. Ve-
mos hoxe como a Galiza creadora
de antes e mesmo a de agora se per-
de entre coleccionistas particulares,
entre entidades financeiras. 

Dende o porto da identidade,
do humanismo, Seoane ofrece
un periplo por un océano de
proxectos, fronte ás sereas do
oportunismo ou os “incompro-
metidos” que conducen ao abi-
sio da autodestrución. Nivel de
vida e nivel de espírito, ética e
estética camiñan xuntos. Cousas
dos que “levan unha estrela na
fronte”. Vella e sempre nova
tentativa para cambiar un mun-
do que mata por globalizarse,
hinchar e estoupar.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

O maxisterio de Luís Seoane:
identidade fronte a globalización

Luís Seoane diante do seu mural do Centro Lucense de Buenos Aires no ano 1956, retratado por Eduardo Blanco Amor.

MEMORIA DE FERRO

Relatos dun home que quere salvar a memoria e non
esquecer a liberdade. Para devolvela con flores. E se
puidera ser, daquelas que había no xardín dos Boedo. Na

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

A NOSA TERRA

PRÓLOGO DE MANUEL RIVAS

Antón Patiño Regueira



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

OS SEGREDOS
DAS ÁRBORES
Podemos ollar esta mostra
fotográfica na sala A fábri-
ca até o 7 de novembro.

XOSÉ COLLAZOS
Toro, o retratista de Mata-
má-Laza é o título da súa ex-
posición que pode visitarse
na Fundación Vicente Risco
até finais de novembro.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

A FACTORÍA BALEEIRA
Fotos de Félix Lorrio e
Moncho Alpuente até fi-
nal de otutubro no Museo
Massó.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVO
DA MULLER
Organiza unha mostra mo-
nográfica no Centro Co-
marcal até o domingo 30.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

ROSALÍA
PAZO MASIDE
A galería A carón do mar
acolle as pinturas desta ar-
tista até o luns 31.

ROSA
MALVIDO CHAPELA
Amosa os seus cadros de
flores secas, realizados
coa técnica ikewana, no
pub Canis Lupus até o 1 de
novembro.

CerdidoCerdido
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OBRA,
UNHA MIRADA
Carlos de Miguel presenta
as súas variacións en coiro
no Concello, Centro de Sa-
úde e no Colexio, até o luns
31 de outubro.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

AS FRONTEIRAS
DO EXILIO
O salón de actos da Funda-
ción Luís Seoane acolle, até
o 15 de novembro, o I Foro
Internacional do Exilio, no
que van participar importan-
tes persoeiros como Carlos
Bernárdez, Xosé Luís
Axeitos, Manuel Aznar So-
ler, Xesús Alonso Montero,
Ramón Villares, Isaac Dí-
az Pardo, Natalia Granell,
Xosé Díaz, Xosé Neira Vi-
las, Andrés Beade, Xosé
Ramón Barreiro, Francesc
Vilanova, Pilar García Ne-
gro, Iñaki Anasagasti,
Santiago Carrillo ou Mar-
garida Ledo entre outros.

■ CINEMA

CGAI
O ciclo Fóra de serie proxec-
ta o venres 21 ás 20,30 h. e o
sábado 22 ás 18 h. a fita 2046
(2004), de Wong Kar-wai.
En Cinema español 1973-
1980 podemos ollar, este xo-
ves 20 La prima Angélica
(1974), de Carlos Saura; e o
venres 21 ás 18 h. e o sábado
22 ás 20,30, proxectarase
Arrebato (1979), de Iván
Zulueta; o luns 24 ollaremos
El desencanto (1976) de Jai-
me Chávarri; o martes 25
Tigres de Papel (1977), de
Fernando Colomo; o mér-
cores 26 Con uñas y dientes
(1978), dirixida por Paulino
Viota; o xoves 27 Asignatu-
ra pendiente (1977), de José
Luis Garci; o venres 28 ás
18 h. ollaremos Dos (1979),
de Álvaro del Amo; e o sá-
bado 29 ás 20,30 h. Bilbao
(1978), de Bigas Luna. O ci-
clo Mutaci(o)nes presenta o
vindeiro venres 28 ás 20,30
h. e o sábado 29 ás 18 h.
Gerry (2003), de Gus van
Sant. Máis información en
www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

MARGARET
BOURKE WHITE
A Fundación Caixa Galicia
expón as súas fotografías
desde este xoves 20.

ENRIQUE BRINKMANN
O gravador malagueño
mostra o seu traballo, baixo
o título de Cartografías, na
galería Ana Vilaseco. A súa
obra destaca pola sutileza,
sensibilidade e naturalida-
de, introducindo como so-
porte a rede metálica.

O QUIXOTE
Esta colectiva de pintura
sobre a figura do personaxe
literario cervantino perma-
necerá na galería Panade-
ras até o martes 25.

ABSTRACCIÓNS /
FIGURACIÓNS
1940-1975
Mostra colectiva do museo

Reina Sofía que se pode vi-
sitar no Quiosque Alfonso
até o 6 de novembro.

REIZENTOLO
A galería Pardo Bazán aco-
lle, até o 11 de novembro,
unha mostra na que este co-
lectivo reinterpreta coñeci-
das obras de arte de todos
os tempos.

MARTA ARGENTINA
A galería Coarte acolle a
súa mostra até o sábado 29
de outubro.

HELENA PENDÁS
Abre os ollos titula a este
ramo de cadros coloristas
de imaxes cotiás, aparente-
mente espontáneas e sinxe-
las, pero cun proceso de de-
puración gráfica que lle dá
transcendencia ao intre. Até
o 27 de outubro na Biblio-
teca M. González Garcés.

DIÁSPORA
A Fundación L. Seoane al-

berga a mostra 10 Artistas
galegos no exilio latinoa-
mericano (1930-1970), co-
producida por esta funda-
ción e o MARCO vigués, coa
que se pretende aportar no-
vas claves de lectura da his-
toria da arte galega do s.XX,
amosando dados que permi-
tan reconstruír unha histo-
riografía alternativa ao dis-
curso oficial académico. Po-
deremos contemplar 72
obras, entre pinturas, debu-
xos, fotografías e esculturas,
ademais de proxeccións e bi-
bliografía diversa de 10 ar-
tistas claves como Ángel
Botello, Castelao, Manuel
Colmeiro, Eugenio Gra-
nell, Maruxa Mallo, Luís
Seoane, Arturo Souto, Xo-
sé Suárez e Carlos Velo.

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
inaugurou as súas reforma-
das instalacións (duplica o
espazo) con tres mostras: La

luz de la moda, reprodu-
cións en papel de traxes e
vestidos a tamaño natural,
feitos por Roberto Comas;
Mirada sesgada, escolma
dos fondos do MACUF que
inclue obras de Maruxa Ma-
llo, Colmeiro, Leiro, Chiri-
no, Patiño, Murado ou Basa-
llo, entre outros; e os traba-
llos de David Castro, Tatia-

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

Desde o mércores, 19 de outu-
bro, Boiro vive, un ano máis a
súa Semana da Cultura Galega
Actual, que chega á súa terceira
edición cun programa de activi-
dades relacionados coa muller.

Até o sábado, 22 de outubro, es-
te concello da comarca do Bar-
banza cultivará a pintura, a polí-
tica, a cultura popular, a literatu-
ra, a fotografía ou a música so o
prisma feminino.♦

Cultura en BoirCultura en Boiroo
O O TTrinquerinque

A banda británica de punk ofrece un
único concerto no país para presen-
tar o seu último traballo Our last al-
bum? Estarán acompañados por
Glen Matlock &  The Philistines,
Glen foi fundador dos Sex Pistols e
vén oferecernos a súa peculiar visión
do pop. O grupo galego de ska-punk
Dakidarría abrirá o concerto. Será o
sábado 22 ás 22 h. no Pavillón Mul-
tiusos Fontes de Sar en SANTIAGO.
Entradas á venda (antecipada 16, na
billeteira 20) en www.multiusos.net;
www.ticktackticket.com; nas tendas
Tipo de todo o país; en Gong de San-
tiago; en Noni’s e Portobello da Co-
ruña e en Elepé, Honky Tonk e Gong
de Vigo.♦

TToy Dollsoy Dolls
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☞ FRÁXILES. Amy (Ca-
lista Flockhart) é unha

enfermeira que chega a un hos-
pital infantil na illa de Wight
(Reino Unido) que está a pi-
ques de pechar. Terá que en-
frontarse a unha presenza ma-
ligna que ten a ver cunha sinis-
tra historia do pasado.

☞ 7 VIRXES. Un rapaz
que cumpre condena

nun reformatorio aproveita un
permiso de 48 horas para fa-
cer todo o que lle prohiben no
centro: beber alcol, drogarse,
facer o gamberro… Esa viaxe
ao inferno acabará por facelo
amadurar.

☞ THE ACTORS. Un
actor fracasado e un

amigo seu traman un plan para
facerse pasar por mafiosos e
cobrarlle ao dono dunha disco-
teca unha débeda pendente
cunha terceira persoa, pero os
auténticos mafiosos reclaman
o diñeiro e lle crean problemas
aos actores. Comedia.

☞ DE VODA EN VODA.
Dous especialistas en di-

vorcios encontraron un xeito
infalíbel de ligar. Grazas ao seu
carisma conseguen infiltrarse
en vodas de descoñecidos e
acabar aproveitándose das ga-
nas das convidadas de encon-
trar con quen casar. Comedia
disparatada para pasar o tempo.

☞ A NAI DO NOIVO.
Charlotte Cantilini (Jen-

niffer López) acaba de casar feliz
por atopar o home da súa vida.
Mais non conta coa sogra, Viola
Fields (Jane Fonda), unha antiga
estrela da televisión que fará o
imposíbel por prevalecer sobre a
nora no corazón de seu fillo.

☞ BOOGEYMAN. A
PORTA DO MEDO.

Un mozo de vida estábel debe
enfrontarse aos seus medos da
infancia. Un personaxe diabó-
lico que aparecía nos contos
que lle relataba seu pai ao dur-
mir aparece na súa vida para
matar todos os seus seres que-

ridos. Terror previsíbel, moitas
veces repetido nas pantallas.

☞ TORRENTE 3. O PRO-
TECTOR. José Luis To-

rrente (Santiago Segura) debe
protexer unha eurodeputada
azoute de empresas contaminan-
tes. Filme de humor de trazo gro-
so, que o ridiculiza todo, especial-
mente os “valores patrios” espa-
ñois. Moitos cameos de famosos.

☞ PRINCESAS. A historia
de dúas protitutas con vidas

semellantes aínda que en circuns-
tancias 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 princesas, non putas.
Boa fita de Fernando León, fiel ao
seu estilo. A vida en estado puro.

☞ CINDERELLA MAN.
Na Gran Depresión esta-

dounidense un obreiro ex boxe-
ador famoso, James Braddock

(Russel Crowe) volve ao ring
para darlle de comer á familia. 

☞ O SEGREDO DOS IR-
MÁNS GRIMM. Os fa-

mosos contistas gañan a vida co-
brándolles a incautos por resolve-
ren “problemas de maxia”. O ma-
lo chega cando teñen que enfron-
tarse a fenómenos paranormais
que non son quen de controlar.

☞ 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).

☞ AS AVENTURAS DE
SHARK BOY E LAVA

GIRL. Un neno aburrido da
realidade comeza a soñar cun
mundo novo onde é un super-
heroe. Acompañado doutra ne-
na inventará centos de trebe-
llos para combater o mal.♦

CarCarteleirateleira

Toy Dolls.

Poderemos gozar da música me-
diterránea desta banda das Illes
Balears, que anda a presentar o
seu último traballo Jantar com
inspiração, este xoves 20 no clu-
be da música e da arte Clavicém-
balo de LUGO; o venres 21 estará
no café-bar Liceum do PORRIÑO;
e o domingo 23 no pub Aturuxo
de BUEU.♦

TTugorugoreses

Toy Dolls.

O arxentino presenta o seu novo disco
Ahora piden tu cabeza este xoves 20 ás
22 h. na sala Capitol de SANTIAGO DE
COMPOSTELA; e o venres 21 ás 23 h. po-
deremos escoitalo na Sala A! en VIGO.♦

Ariel RotAriel Rot

O vindeiro venres 28 celébrase no
complexo Playa Club da CORUÑA
esta festa na que poderemos gozar
de máis de 9 horas de música, ao
cargo de 20 artistas e 4 espazos di-
ferentes, coa mellor electrónica,
música indie, e sons negros e se-
senteiros da man de Swayzak, Lo

Fidelity Allstars, Jori Hulkko-
nen, Sideral, Spirit Catcher, DJ
Polar, Amable, Buenavista,
Grobas, Ian Wright, JADD, Flo-
rent y yo, Eneida Fever, Eduar-
do Domingo, Elena Iglesias, Roi,
Fat Fish, Evasee... Máis informa-
ción en www.playaclub.net.♦

981 Festival981 Festival

O grupo arxentino (galardonado no
2004 co Gardel de Ouro e cos pre-
mios á millor artista e millor disco
por La argentinidad al palo) recun-
ca no noso país para presentar Tes-
tosterona. Estarán acompañados
polo grupo ourensán Lamatumbá

que anda a presentar o disco Lume,
para que saia o sol. Podémolos es-
coitar este sábado 22  na sala Capi-
tol de SANTIAGO ás 20,30; e en OU-
RENSE o domingo 23 ás 21,30 na
Burbuja. Máis información en
www.lamatumba.com.♦

Bersuit & LamatumbáBersuit & Lamatumbá

A casa do
pai,

protago-
nizada por

Luma Gómez,
Lola Correa

e Xavier
Cerdeira
estréase

este xoves
en FERROL.



Nº 1.010 ● Do 26 de

na Medal e Simón Pacheco
–becados pola institución–.

GALEGUIDADE
UNIVERSAL
A Fundación Luís Seoane
acolle esta magnífica mostra
sobre a relación entre o pro-
pio Seoane e Lorenzo Va-
rela, até xaneiro de 2006. 

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

MONCHO VALCARCE
A Casa da Cultura acolle
esta mostra sobre o Crego
das Encrobas, referente da
loita contra a ocupación de
terras por parte da térmica
de Meirama. Moncho Val-
carce foi un dos líderes so-
ciais máis emblemáticos do
nacionalismo durante anos.

FerrFerrolol
■ CINEMA

MARTES DE CINE
No Salón de Actos do Ate-
neo Ferrolán todos os mar-
tes as 20,30 teremos unha
sesión cinematográfica. O
martes 25 poderemos con-
templar Ser ou non ser.

■ EXPOSICIÓNS

LATITUDES III
Carlos Rial e Almudena
Fernández expoñen a súa
obra, até o 20 de novembro,
na Fundación Caixa Galicia.

URZA
Amostra O trazo discontinuo,
na que presenta a súa obra so-
bre papel e escultura mural,
permanecerá na galería Sar-
gadelos até o venres 28.

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

■ TEATRO

A CASA DO PAI
Teatro do Noroeste, Cáma-
ra Negra e Noescafé Teatro
estrean esta obra, con texto e
dirección de Carlos Álva-
rez-Ossorio e con Luma
Gómez, Lola Correa e Xa-
vier Cerdeira, este xoves 20
ás 20,30 no auditorio do
C.C. Torrente Ballester.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

HIPÓLITO XEADA
A sala de exposicións do
Edificio da Xunta acolle as
súas pinturas.

LUÍS MOSCARDÓ
Paisaxes xeométricas é o títu-
lo baixo o que expón os seus
óleos na galería Clérigos.

GEA
Pinturas de Carmen Llo-
nín na galería Sargadelos.

PINTURA ANDALUZA
Os fondos da colección

Carmen Bornemisza po-
derán ollarse na sede da
Fundación Caixa Galicia
até o 30 de outubro.

CUMULUM
Na sala da Deputación presén-
tase a mostra colectiva de foto-
grafía Amurallando Soños.

MonforMonfortete
■ MÚSICA

O LABIRINTO
DOS SOÑOS
Pepe Sendón, Marcos Tei-
ra e Xabier Olibe estarán
na Casa da Cultura este xo-
ves 20 ás 11,30 h.

NogueiraNogueira
de Ramuínde Ramuín
■ EXPOSICIÓNS

GRUPO VALARTE
Este colectivo de Verín ex-
pón no Parador de Santo
Estevo até final de outubro.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

MACHI MOREIRA
As súas fotografías estarán
expostas na Fábrica até o
luns 31.

NATUREZAS
MESTURADAS
O Castelo de Santa Cruz
acolle as magníficas fotos
de paisaxes de Xela Lariño
e Manuel Barral, até o 12
de novembro.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO SOUTO
A galería Visol presenta até
final de outubro a súa mostra
Unidades descompuestas.

JAVIER AGUILERA
Xunto con Marcelino La-
go, Ana Termes e Iago
Quesada expón na galería
Marga Prada até final de
outubro.

ANTONIO ABALDE
Mostra de pintura no café Isa-
ac até o luns 31 de outubro.

SOCORRO VÁZQUEZ
Estudio 34 amosa os seus
traballos até final de outubro.

GALIZA EN PAISAXES
Pinturas de José García até
o 26 de outubro no Ateneo.

5 PROPOSTAS
Colectiva organizada pola
galería Marisa Marimón,
até final de outubro, con
obras de M. Vázquez, A.
Núñez, V. Blanco, J. Lou-
renço e S. Cidrás.

COLECCIÓN
CAIXA GALICIA
O C.C. da Deputación amo-
sa as novas adquisicións de
arte desta entidade.

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

■ MÚSICA

ISABEL ÁLVAREZ
Poderemos gozar do seu
concerto este xoves 20 no
teatro Principal ás 20,30 h.

Palas de ReiPalas de Rei
■ EXPOSICIÓNS

40 ANOS TRABALLANDO
POR GALIZA
Podemos ollar esta mostra
no Centro Comarcal da
Ulloa até o sábado 29.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

O QUIXOTE
Edicións, pinturas, escultu-
ras e serigrafías reunidas no
Mosteiro de San Xoán.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

2046
O teatro Principal acolle a
proxección da produción
franco-chinesa asinada por
Wong Kar-wai, este xoves
20 ás 20,30 h.

■ EXPOSICIÓNS

IRIA ARES
Mostra a súa pintura na

Vaca Láctea até finais de
outubro.

FERNANDO GONZÁLEZ
Fotografías en branco e
negro que se exhiben no
local A Revira até final de
outubro.

XARDÍN PRIVADO
A Sala X da Facultade de
Belas Artes acolle a colec-
ción de Marcos Pereiro até
o 4 de novembro.

SOCIEDAD ARTÍSTICA
37 membros deste colecti-
vo expoñen no Liceo Casi-
no até o 7 de novembro.

ASIA
Podemos visitar esta re-
trospectiva de pezas per-
tencentes ás coleccións do
Museo Nacional de Artes
Decorativas até o 13 de
novembro no Museo Pro-
vincial.

JOAN HERNÁNDEZ
PIJUÁN, 1993- 04
Até final de outubro pode-
mos ollar no Café Moderno
(Fundación Caixa Galicia)
esta mostra de pintura.

FUXIDA
DUN REALISMO
A sala Teucro acolle as pin-
turas de Togariños até o
mércores 26 de outubro.

■ MÚSICA

JAZZ NO OUTONO
O grupo Pedro Guedes
Trío tocar este xoves 20 ás
nove da noite. na Funda-
ción Caixa Galicia (Café
Moderno).

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MOREIRAS,
FOTOGRAFÍAS 1910-50
Aínda podemos contem-
plar, no Centro Cultural,
unha mostra do arquivo
deste fotógrafo de época até
este venres 21 de outubro.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
O Museo Etnolóxico aco-
lle, até final de ano, a mos-
tra 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

CINEMATÓGRAFOS
DE GALIZA
A casa da cultura Pintor
Lloréns acolle esta mostra
até o luns 31 de outubro.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ MÚSICA

MUTENROHI
O grupo folc ourensán cele-
bra o décimo aniversario
cunha xira que o leva este
venres 21 na sala Dzine.

SantiagoSantiago
■ DANZA

FREQUENCY
O teatro Galán acolle a ac-
tuación da berlinesa Juschka
Weigel, que presenta esta pe-
za desde este xoves 20 até o
sábado 22. Máis información
en www.teatrogalan.com.

■ EXPOSICIÓNS 

RASGOS Y EMOCIONES
A galería José Lorenzo or-
ganiza esta mostra do pin-
tor Ramón Manzano.

TOYA GARCÍA SENRA
Na galería Paloma Pintos
poden verse os seus traba-
llos até o 7 de novembro.

OS ARTISTAS
DE ÁNXEL CASAL
Esta mostra, que leva por
título Arte e edición nunha
Galiza entusiasmada pode
ollarse desde este xoves 20
no Auditorio de Galicia.

NOROESTE
Esta galería da ruela de Xe-
rusalén acolle unha mostra,
desde este xoves 20 até o
30 de novembro, de Álvaro
de la Vega, Fernando Ca-
sás, Francisco Leiro, Jo
Redpath, Manuel Patinha
e Silverio Rivas.

BESTIARIO
Pinturas de Santiago Pas-
cual no espazo de arte O
Correo Galego.

FERNANDO PÁEZ
A Igrexa da Universidade é
o lugar escollido para amo-
sar, até o 22 de novembro,
vinte e cinco fotografías en
cor nas que o artista fai un
estudo profundo, respectuo-
so e tranquilo sobre a vellez.

NÓMADAS
Sebas Anxo presenta, na
galería Espacio 48, unha
serie de papeis tratados con
técnicas de colaxe e mixtas
nas que suxire o diálogo en-
tre as personaxes, sempre
veladas, da súa obra.
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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

Poderemos gozar, un ano máis,
do mellor teatro en CARBALLO,
até o 1 de novembro, co Festi-
val Internacional do Outono,
que nesta edición conta con
grupos como o andaluz Atala-
ya, que inaugurou o festival con
Medea (La extranjera); Teatro
de Ningures aproximaranos ao
clásico Tartufo; A Factoría Te-
atro presentará o clásico Tio
Vania; ou Os Quinquilláns coa
peza de rúa para cativos Moby
Dick. Ademais,inclúe a V edi-

ción do certame galego de dra-
matización de monólogos có-
micos Outono de Teatro, diri-
xido a afeccionados e profesio-
nais; a Rúa dos contos: espec-
táculo de pequeno formato para
achegar o teatro a espazos non
habituais como pubs ou cafeta-
rías; o V concurso de teatro li-
do Xosé Manuel Eirís: dirixido
a asociacións e centros de ensi-
no; e a exposición fotográfica
de Pablo Suárez, Viaxes de
Outono.♦

Festival Internacional de Festival Internacional de TTeatreatro do Outonoo do Outono

En SANTIAGO, o martes 18 inau-
gurouse coa proxección de Te
quiero mal, da catalana Mirei
Giró, a II edición do festival de
curtametraxes. Até o venres 21
van concursar na sección oficial
64 títulos procedentes de 18 paí-
ses e estreados con posteriorida-
de ao 15 de xullo de 2004. Os lu-
gares de proxección son o teatro
Principal, en horario de 20 a 22
h. e de 23 a 1 h. nas categorías de
ficción e animación; e a Choco-
lataría de 12,30 a 00 h, para a
categoría de videocreacións.
Clausúrase o sábado 22 cunha
gala de entrega de premios que
se vai celebrar ás 20 h. no teatro
Principal, e cunha festa ás 23 h.
na Chocolataría, na que se pro-
xectarán as curtas premiadas.♦

CurCurtoCirtoCircuítocuíto

Medea, por Atalaya Teatro.

Warhol: o regalo de Andy.

Pepe
Sendón,

Marcos Teira
(na foto) e

Xabier Olibe
forman

O Labirinto
dos Soños e

tocan este
xoves 20 en
MONFORTE.

Antonio
Souto expón
na galería
Visol de
OURENSE.

A berlinesa
Juschka
Weigel
danza na
sala Galán
de SANTIAGO
até o 
sábado 22.
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TERESA HUBBARD /
ALEXANDER BIRCHLER
De Irlanda e Suíza, respecti-
vamente, levan máis de 10
anos traballando xuntos.
Aínda que ao primeiro se de-
cantaban pola escultura, per-
formance, fotografía e insta-
lacións, hoxe evoluíron cara
a posta en escena de interio-
res, usando o vídeo e a foto-
grafía para crearen historias
que evocan un mundo enig-
mático e poético unido a
conceptos escultóricos e es-
paciais. Nesta mostra, Pe-
quenas imaxes na casa da
sra. Owens, no CGAC até o
8 de xaneiro, inclúen os víde-
os Eight, Single wide, Deta-
ched building, Johnny, Hou-
se wiht pool e Night shift.

ANTÓN CABALEIRO
O artista compostelán presen-
ta na galería Sargadelos tres
series que, baixo o título Tác-
ticas do Salchichón, Polaris e
Round Trip, forman parte da
súa obra máis recente.

GALIZA EN CARTEL
Podemos visitar esta mos-
tra sobre a imaxe do noso
país na cartelaría turística
até final de outubro no Co-
lexio de Fonseca.

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 este
venres 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 e deseños
desde primeiros dos oitenta
até hoxe. No CGAC 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), entre
a publicidade e a arte, accións
e performances polas rúas da
cidade. 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

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 este
sábado 22 de outubro.

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

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.

JIM HODGES
Don’t be afraid / Non teñas
medo é o mural, realizado en
colaboración con membros
das Nacións Unidas, por es-
te artista, que quería expre-
sar no maior número de lin-
guas posíbel esta frase. Até o
8 de xaneiro no CGAC.

■ MÚSICA

AÏSA
Actúa este xoves 20 na Au-
la Sociocultural Caixa Ga-
licia ás 21 h. dentro do ci-
clo Voces Consonantes 05.

PEPE VAAMONDE
O gaiteiro presenta Onde
nace o vento este xoves 20
ás 22 h. na sala Nasa.

MARIZA
A portuguesa vai dar un
concerto o vindeiro domin-
go 30 ás 21 h. no Auditorio
de Galicia.

■ TEATRO

CENTRO DRAMÁTICO
GALEGO
O CDG presenta o seu novo
espectáculo Seis persona-
xes á procura de autor, de
Luigi Pirandello, no Salón
Teatro, onde vai estar até o
13 de novembro.

UN CONTO
NAPOLITANO
Evaristo Calvo protagoni-
za este Concerto para dous

instrumentos e un actor,
adaptación do Conto dos
contos, de Giambattista
Basile, que podemos ollar o
vindeiro venres 28 e sábado
29 no teatro Galán.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

A PALABRA
Colectiva dentro do ciclo
Arte e natureza no castelo
que se pode ollar até este
sábado 22.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

CECILIO CHAVES
As pinturas do gaditano po-
deranse contemplar na gale-
ria Trisquel & Medulio até o
mércores 26 de outubro.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

NALGURES
Fotografías de Asunción Ro-
dríguez Ada que se poden
admirar na Casa do Escudo.

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría, es-
te xoves 20 José Pérez Vila-

riño presenta o seu libro Re-
ligión y Sociedad en España
y los Estados Unidos; o ven-
res 21 o libro que se vai dar a
coñecer é Manual para ena-
morar princesas, de José
María Paz Gago; o martes
25 celébrase o Día dos Lec-
tores, tertulia dirixida polo
escritor Francisco Castro na
que calquera pode participar
libremente recomendando ou
falando das obras que desexe
ou simplemente escoitar; o
mércores 28 a escritora Syl-
vie Mascuñán participará no
Clube de Lectura Alecrín pa-
ra falar do libro Un barco
cargado de arroz; o vindeiro
xoves 27 teremos ao escritor
Xoan Carlos Rodríguez Al-
berte coa súa obra As horas
luminosas; e o venres 28
presentarase o DVD Signame
un poema (en memoria de
Mar Lourido), editado polo
grupo de investigación de lin-
gua de signos da Universida-
de de Vigo. Todos os actos
dan comezo ás 20 h.

FORMAS NO MAXÍN
Todos os venres de 18 a 20 h.
e os domingos de 12 a 14 h. o
MARCO realiza obradoiros
para crianzas de 3 a 8 anos. O
sábado 22 ás 12 h. no mesmo
lugar os reis da casa, que te-
rán que estar acompañadas
por un adulto, gozarán da se-
sión de títeres Chof, a pinga
viaxeira e de divertidos obra-
doiros. Máis información en
www.marcovigo.com.

■ 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 de 5 títulos or-
denados cronoloxicamente,
con obras de cineastas xa-
poneses das últimas déca-

das, desde principio dos 80
até a actualidade. O luns 24
ás 20,30 no Auditorio do
Concello proxéctase O oca-
so do samurai (2002), de
Yoji Yamada; o luns 31 po-
deremos ollar a fita Nin-
guén sabe (2004), de Hiro-
kazu Kore-eda.

■ EXPOSICIÓNS

DELMI ÁLVAREZ
Na sala I do Centro Social
Caixanova o fotógrafo ga-
lego presenta o proxecto
Galegos na diáspora desde
este xoves 20. Na sala II
expón, até este domingo
23, a súa obra Rosa Elvira
Caamaño.

PARALELAS
Mostra de Lino Lago que
organiza a galería Dua2.

SETE PINTORAS
GALEGAS
Podemos contemplar esta
mostra até o luns 31 na Ca-
sa das Mulleres.

MÁSCARAS 2005
Pezas de cerámica no teatro
Ensalle até o domingo 30.

MERCEDES CES ANTAS
O Círculo Mercantil expón
as súas pinturas até o do-
mingo 23.

COLECTIVA
As pinturas de Termes,
Quesada e Mayal compar-
ten as paredes da galería
Termes até o luns 31.

ABERTO POR OBRAS
Esta proposta parte da in-
vestigación sobre os proce-
sos da creación da arte dun
grupo de traballo vinculado
á Facultade de Belas Artes
de Pontevedra, e converte o
Espazo Anexo do MARCO,
nun lugar de experimenta-
ción aberto e activo.

XVIII PREMIO LITERARIO
ÁNXEL FOLE
Optarán a este certame, recoñecido con
9.000 euros, aquelas persoas que o de-
sexen con traballos en galego ou caste-
lán, inéditos, dunha extensión mínima
de cen folios e máxima de douscentos,
mecanografados a duplo espazo e por
unha soa cara, que versen sobre calque-
ra aspecto da vida ou da obra do poeta
Manuel Mª Fernández Teixeiro. Os
orixinais enviaranse ou entregaranse,
por cuadriplicado e baixo plica, no De-
partamento de Obras Sociais de calque-
ra das sedes principais de Caixa Gali-
cia no país ou en Madrid ou no xornal
El Progreso (Ribadeo 5, 27002 de LU-
GO) antes do 31 de marzo. O premio
decidirase na primeira quincena de
maio, coincidindo co cabodano do fale-
cemento de Ánxel Fole.

X PREMIO VICENTE RISCO
Co obxectivo de honrar a memoria do
ilustre persoeiro e axudar á consolida-
ción da nosa cultura e á normalización
lingüística do galego, os concellos de
Allariz e Castro Caldelas e máis as fun-
dacións Sotelo Blanco e Vicente Risco

organizan este certame de ciencias so-
ciais, dotado con 6.000 euros, ao que
pode concorrer calquera persoa que o
desexe, sen distinción de nacionalidade
ou idade, que presente os seus textos,
de carácter inédito, en lingua galega
conforme ás normas da RAG e que tra-
ten do estudo do ámbito galego desde o
punto de vista da historia, antropoloxía,
sociolingüística, economía, socioloxía
ou outra disciplina das ciencias sociais.
Os traballos terán unha extensión míni-
ma de cento cincuenta páxinas e máxi-
ma de trescentas, tamaño folio e meca-
nografadas a duplo espazo, e presenta-
ranse por quintuplicado, en sobre pe-
cho e baixo plica, na Fundación Sotelo
Blanco (San Marcos 77, 15820 - SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA) antes do 15 de
decembro.

XVIII PREMIO EUSEBIO
LORENZO BALEIRÓN
Poderán concorrer a este certame de po-
esía, promovido polo Concello de Do-
dro, todos aqueles poetas que presenten
obras cunha extensión mínima de 400
versos, orixinais e inéditos, de tema e
formas libres, e escritos en lingua gale-

ga. Os poemarios remitiranse nun sobre
pecho e baixo lema e plica, por cuadri-
plicado, ao Concello de DODRO (A Co-
ruña), antes do 12 de novembro. A obra
gañadora recibirá un premio de 2.300
euros e será publicada dentro da colec-
ción de poesía Eusebio Lorenzo Balei-
rón de Edicións do Castro.

VI CERTAME DO HUMOR
O Centro Veciñal e Cultural de Vala-
dares en VIGO selecciona, até o luns 7
de novembro, 3 finalistas que parti-
ciparán na sesión do humor que se vai
celebrar o 13 de novembro ás 18 h. no
auditorio do C.V.C de Valadares. Os
interesados en participar deberán
presentarse calquera luns, de 21 a
21,30 h, nas oficinas do centro, para
facer unha preselección, con números
humorísticos de calquera tipo, chistes,
mímica, arremedos, etc... Máis infor-
mación no telf. 986 467 053.

VIII ENCONTRO GALEGO E XI
GALEGO-PORTUGUÉS DE
EDUCADORES POLA PAZ
Entre o 18 e o 20 de novembro terá lu-
gar unha nova edición destas xornadas

no hotel Novo Muíño da GUARDA. Un
ano máis, esta será unha boa oportuni-
dade de escoitar e debater cos poñentes,
participar nos obradoiros e xogos, es-
coitar experiencias, asistir á presenta-
ción de materiais, etc. O programa dará
comezo o venres 18 con xogos e unha
mesa redonda sobre A Educación para
a cidadanía, que vai ser o tema central
dos encontros. O domingo 17 aproba-
ranse os estatutos e designaranse os car-
gos da xunta directiva da Asociación
Galego-Portuguesa de Educación para
a Paz, encetada durante o transcurso
dos dous últimos encontros. As inscri-
cións que cheguen antes do 31 de outu-
bro terán un custo de 40 euros (a excep-
ción dos socios do MEP e estudantes e
parados que será de 30); despois desta
data o prezo será de 50 e 40 euros res-
pectivamente. Para inscricións con alo-
xamento as custas van desde os 90 té os
110 euros Para formalizar a matrícula e
inscribirse pódese contactar con Nova
Escola Galega no telf. 981 562 577, en
neg@iaga.com, ou en jares@udc.es; e
para Portugal enviar un correo a hele-
na.proenca@netvisao.pt ou telefonando
ao 212 033 419.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DA
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

Faise pública a ampliación do
importe existente para a conce-
sión das axudas e subvencións

para a promoción asistencial, so-
cial, cultural e informativa das
comunidades galegas no exterior
para o exercicio 2005, convoca-
das pola Orde do 30 de decem-
bro de 2004, pola que se regulan
estes programas de axudas e sub-
vencións.♦

D.O.G.D.O.G.

A obra de
Pirandello

Seis
personaxes

á procura
de autor,

dirixida por
Xulio Lago,

será
estreada

polo CDG no
Salón Teatro

de
SANTIAGO.

A cantante
portuguesa
Mariza vai
estar o
domingo 30
no Auditorio
de Galicia.
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GERARDO PORTO
O Centro Cultural Caixanova
celebra o oitenta cumpreanos
do artista galego cunha gran-
de exposición da súa obra: vi-
drieiras, cerámica, cartelaría
e decoración escénica, coas
que consigue paisaxes e esce-
nas de gran beleza e inspira-
ción romántica. Porto, como
moitos galegos, foi emigran-
te, atopando o seu destino en
Holanda, onde foi o único
non holandés que traballou
na televisión nacional, moti-
vo polo que a súa obra, enor-
memente valorada en museos
e galerías de Europa, é unha
descoñecida no seu país. A
partir deste venres 14 ás 20 h,
en que será inaugurada polo
propio pintor, no CC Caixa-
nova, onde permanecerá até
o 14 de novembro.

MANUEL
BLANCO RIVAS
Xunto con María Xosé Cas-
tro e Aida R. Donoso mos-
tran a súa pintura na Sala de
Exposións da RENFE, situada
no 1º andar da Estación do
Ferrocarril, até o próximo
xoves 27 de outubro.

AUSENCIAS E
MEMORIA
Nesta mostra, que podemos
visitar no C.S. Caixanova
até o 5 de novembro, pre-
séntanse catro propostas
creativas diferentes de Ma-
ruxa Fernández Llamaza-
res, Enrique Lista, Ma-
nuel Sendón e Xosé Luis
Suárez Canal, nas que se
incide na relación entre fo-
tografía e memoria.

X MARATÓN
FOTOGRÁFICO
A exposición das imaxes
deste maratón, organizado
polo Concello e a Agrupa-
ción Fotográfica Galega,
podémola contemplar na
Casa das Artes.

MANUEL VILARIÑO
A galería Bacelos amosa as
súas fotografías até o 4 de
novembro.

PARA O DEUS
BEROBREO
O museo Quiñones de León

prolongou esta mostra so-
bre as aras do santuario de
Donón (no Morrazo), du-
rante outubro.

VILLAFÍNEZ
Poderemos ollar esta mostra
de pintura até final de outu-
bro na sala de arte Alpide.

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 Lei-
ro que se expoñen, até o 5 de
novembro, na galería Ad Hoc.

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.

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

DEBUXOS INÉDITOS III
A Fundación Laxeiro pre-
senta, até o 30 de outubro,
unha nova escolma de tra-
ballos inéditos do artista la-
linense, na que podemos re-
coñecer os seus trazos artís-
ticos habituais, así como os
temas do retrato e a mater-
nidade, recorrentes na súa
magnífica traxectoria.

■ MÚSICA

LIRA
O ciclo Concertos de Outo-
no presenta á banda popu-
lar de San Miguel de Oia,
que toca este domingo 23
ás 19,30 h. no auditorio do
C.V.C de Valadares.

TOMATITO
Este venres 21 desde as
22,30 h. poderemos escoi-
talo no C.C. Caixanova li-
derando o seu sexteto.

WIENER AKADEMI
Dentro do festival Are- More
actuarán o sábado 22 no Fra-
ga Caixa Galicia ás 20 h.

MISISIPI BAND
A banda arxentina vai dar un
concerto este venres 21 na
sala La Fábrica de Chocola-

te; o sábado 22 escoitaremos
en directo a Maga; o venres
28 tocarán os J. Teixi Band;
e o sábado 29 Delorean e
Damien Jurado. Máis in-
formación en www.fabrica-
dechocolateclub.com.

■ TEATRO

VIGO A ESCENA
O circuíto teatral presenta
a actuación de Máscara
Producións este sábado 22
ás 20 h. no C.V.C de VALA-
DARES coa obra Discurso
sobre o fillo de puta, lugar
este onde tamén estará o
vindeiro domingo 30 ás

18,30 h. a compañía A Lo-
ca-Motora; na S.C.D.R
Helios de BEMBRIVE olla-
remos o domingo 23 ás 18
h. a Disque Danza e, o do-
mingo 30, a Spaghetti Tí-
teres coa peza Chímpete,
Chámpata; o sábado 29 ás
19 h. na A.V.V. San Xoán
de POULO os Sísifo Teatro
presentan Variacións en
escabeche.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO ARENAZ
A súa obra poderá ser con-

templada na galería Arcana
até o 7 de novembro.

■ MÚSICA

COLONIAS
As obras de Joam Berride
expóñense na sala Antón
Rivas Briones até o mérco-
res 26 de outubro.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

400 QUIJOTES
Mostra de debuxos, óleos,
cerámica e escultura que
podemos visitar, até o mes

de novembro, no Pazo de
Trabe.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIONS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GUBELKIAN
A súa galería de mostras tem-
porais acolle, até o 15 de xa-
neiro de 2006, a mostra A luz
de Einstein 1905-2005, coa
que se pretende achegar os
visitantes os progresos cientí-
ficos da física nos últimos
100 anos. Máis información
en www.gubelkian.pt.♦

IMOS DE PESCA
http://es.geocities.com/imosdepesca

Páxina electrónica de lecer dedicada a di-
fundir o coñecemento das especies pes-
queiras do litoral galego e a lexislación que
regula a actividade pesqueira. Tamén in-
clúe un álbum de fotos, enlaces e reco-
mendacións para unha pesca sustentábel.♦
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■ Urxe vender, por problemas, precioso
e orixinal apartamento en Mondariz Bal-
neario, amoblado, 60 m2, 2 dormitorios,
baño, salón-cociña, calefacción, chans e
teitos forrados de madeira, abufardado,
duplas e grandes xanelas, vistas ao ceo
desde toda a casa e desde as camas, de-
corado estilo montaña, rústico e a estrear,
con garaxe e trasteiro. Merece ser visto.
Prezo 20.000.000 de pta. Información
nos telf. 679 697 055 / 986 226 826.

■ 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 (Car-
nota), a carón da praia, con terraza e
vistas ao mar, completamente equipa-
do para catro persoas na ponte de To-
dos 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 galegas e
temas sociais, pódese consultar en
http://es.geocities.com/libroteca21.

■ Véndese Yamaha SRX 600. Pre-
guntar por Román no telf. 655 521 320.

■ Búscase delineante de constru-
ción con dominio de Autocad e CYPE
para traballar na Costa da Morte. Enviar
currículo ao Apartado 7, 15,270 de Cee.

■ Realízanse peches e limpeza de
fincas e montes, repoboacións fo-
restais, xardinaría ou calquera outro
traballo. Orzamento sen compromiso.
Telf. 686 753 105 e 689 005 584.

■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional na Ribeira Sacra Lucen-
se (Piñeiro e Bolmente, Sober), Alú-
gase por días durante todo o ano. Re-
servas no 647 538 325 e en www.ca-
sasolveira.com.

■ Alúgase casa de campo comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño. Tres cuartos du-
plos con baño incorporado, calefac-
ción e terreo de 10.000 m. Fins de
semana ou tempadas. Telf. 686 753
105. 

■ Alúgase casa na Penalba (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribei-
ra Sacra, por semanas, quincenas ou
fins de semana. Totalmente 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♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Cando apareceron, certamentre sorprenderon, mais agora xa empezan a fartar. Falamos da moda
de cubrir fachadas de edificios con macroreclamos publicitarios. Penduranos, como este, dun racio-
nalista edificio de Vigo ocultando por meses a beleza da súa fachada.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

O Espazo
Anexo do

MARCO
vigués

serve de
laboratorio

para un
grupo

artístico
vencellado á

Facultade
de Belas
Artes de

Pontevedra.
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Do 20 ao 26
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do 2005 Lembran o Efecto 2000

que ía provocar un caos
informático, millóns de

perdas, medio planeta que-
daría desconectado. Despois
non pasou nada. Hai pouco
estivo de moda a neumonía

asiática, causa da morte de
cinco persoas en China, pa-
ís de 1.300 millóns de habi-
tantes. Agora toca a gripe
do polo ou gripe aviar que
será, din, terríbel. Fanse
comparanzas coa famosa

gripe do 18, esquecendo
que daquela non había anti-
bióticos. Hai quen comenta
que unha poboación asusta-
da é máis submisa. Aínda
que, talvez, do que se trata é
de vender vacinas.♦
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Muros
MONCHO FDEZ. LEAL

Na UE, onde
mandan máis
as multina-

cionais ca os gobernos,
os capitais e as merca-
dorías teñen unha li-
berdade que millóns
de persoas non teñen.
Estes días visualiza-
mos en terríbeis ima-
xes o que está a acon-
tecer no continente
africano. África, con
fronteiras rectilíneas
trazadas en mesas im-
periais, ten a poboa-
ción condenada a de-
saparecer nunha im-
portante proporción.

O goberno español,
coa supervisión de uni-
formados e uniformes
técnicos da UE, está a
ser dilixente á hora de
subir, aumentar e per-
feccionar o valado que
separa a fame do con-
sumismo. Está incum-
prindo o artigo 3 do
Convenio Europeo de
Dereitos Humanos,
que prohibe que unha
persoa detida sexa en-
tregada sen condicións
a un país no que pode
sufrir maltrato. Non
existe a mesma dispo-
sición a abordar o
problema de xeito es-
trutural.

As voces públicas
que falan de ética ou
de urticaria cando se
refiren ao Estatut ca-
talán, calan diante da
represión aos inmi-
grantes. Téñenlle aler-
xia ao diferente. Rela-
cionan solidariedade,
outra palabra que nos
roubaron, cun concep-
to de España que asi-
naría, brazo en alto, o
tripartito formado por
Calvo Sotelo, Franco e
José Antonio.

Cando caeu o muro
de Berlín, a propagan-
da falaba de liberdade.
Vendíanse, comprá-
banse, anacos de tixolo
de lembranza. Pero os
muros de Ceuta, Meli-
lla, Xibraltar, México,
Palestina... presénta-
nos como de segurida-
de. Falan de invasión,
cando  os  mesmos
avións que van buscar
diamantes a África, le-
van as armas que for-
necen as guerras entre
pobos irmáns.

Narra Ignacio Ra-
monet que nos anos 40
e 50 había tamén pate-
ras no estreito de Xi-
braltar. Era a xente
andaluza, que cubría,
clandestinamente e fu-
xindo da miseria, o
traxecto até Tánger,
que tiña administra-
ción internacional e ri-
queza. A amnesia impi-
de lembrar o pasado,
ver a realidade, topar o
camiño do futuro.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Custoulle un mundo
conseguir facer declara-
ción de apostasía diante
da Igrexa católica, pero
despois de dar moitas
voltas, hoxe oficialmente
xa non é cristiá, non é
“un número para eles”,
como lle gusta dicir. Chá-
mase Xaime Rodríguez.

Apóstata, ou sexa ateo.
Non é o mesmo.
Que diferenza hai?
Apostatar é renunciar ofi-

cialmente a unha relixión, nes-
te caso o cristianismo. Podía
apostatar do cristianismo e su-
marme a outra relixión, pero
non, son apóstata e ateo.

Como lle deu por aí?
Sáenme ronchas cando

vexo un crego. Había moito
tempo que o pensaba facer
porque non atopo ningunha
razón para estar metido
nunha seita.

Iso como se fai?
En internet hai unha páxina

que se chama rincón do apóstata e
ten un modelo para enviar certifi-
cado e con acuse de recibo ao bis-
pado. Ollo, ese modelo ten un erro:
non inclúe o enderezo do apóstata
e é importante para que respondan,
aínda que logo non o fan. Eu man-
dei a declaración e recibín o acuse
de recibo, pero non me contesta-
ron, de modo que chantei directa-
mente no enderezo ao que enviei a
miña declaración de apostasía: un-
ha casa moi humilde, como acostu-
man ser as deles.

Santa solución.
Díxenlles que enviara a decla-

ración e que sabía que a recibiran
porque tiña o acuse de recibo. En-
tón, dixéronme que tiña que falar
co vicario. Falei con el. Toureou-

me. A carta non aparecía, pero no
acuse de recibo figuraba un tal pai
Mateu, que, por suposto, non esta-
ba, aínda que logo apareceu, non
se sabe como. Dixéronme que al-
go estaba mal no sobre, xusto do
único do que non tiña copia, aínda
que si estaba ben. O vicario tamén
me dixo que tiña que ir a un nota-
rio e gastar cartos.

E non podía facer a decla-
ración alí mesmo?

Podía, pero só mo dixeron
despois de moito insistir. Tamén
tiñan na súa man o que chaman
modelo de declaración de aban-
dono, pero nunca o soltan.

Non necesitaba nada máis?
Si, iso, a acta de bautismo e a

sinatura de dúas testemuñas.
Pensei que chegaba con aco-

llerse á lei de protección de datos

e a un o eliminaban do listado.
Si, a teoría é moi fácil, pero eu

botei sete meses até conseguilo.
Para pedir a acta de bautismo tiven
que preguntarlle á miña nai onde
me bautizaran. Ela sabía que non a
quería para casar, de modo que me
preguntou para que a quería e, can-
do llo dixen, pareceulle mal. Des-
pois, o párroco díxome que non
precisaba desa acta para apostatar,
pero como insistín aceptou darma.
Tiven que pedir o día no traballo,
levar a dous amigos que estaban de
baixa e presentarme no bispado:
por fin conseguín apostatar.

Que fácil!
Ríase. Eles teñen un libro

que non se pode emendar e no
que figuran os bautizados. Nese
libro pódense poñer anotacións
como a comuñón, a voda ou a

apostasía. Despois de
apostatar, pedinlle ao pá-
rroco que me deixase ver o
libro para ver se anotaran a
miña declaración. Deixou-
mo de moi mala gaña, pero
teño que dicir que si, puxe-
ran que apostatara.

Ou sexa, que para
apostatar hai moita buro-
cracia.

Máis ben, hai que dar
moitas voltas.

Non podía cambiar de
relixión primeiro e des-
pois facerse apóstata?, ao
mellor era máis rápido.

Unha das cousas que me
dixo o vicario era que esta-
ban moi enfadado cos Teste-
muños de Xehová porque
“esixían” apostatar. Non lles
gusta nada que o faga a xen-
te. De todos xeitos, aclareille
que eu non marchaba para
outra relixión.

Se é tan complicado,
para que facerse apóstata?

Cantas máis dificultades me
puñan, máis convicción tiña de
que quería facelo. Agora para
eles non son un número máis.
Segundo a súa definición, xa non
son cristiá.

O que si parece é que a
Igrexa non quere que se lle bo-
rre ninguén.

Ademais, póñeno moi difícil.
Senón, marcharían moitos, aínda
que hai xente á que lle dá igual. A
min non, por iso insistín. Díxenlle
ao vicario que quería borrarme e
díxome que podía volver cando
quixese. Poña que me estou rindo
[efectivamente estaba a rir].

Parece que non lle ten moi-
ta lei á Igrexa, que lle fixeron?

Estudei moitos anos con eles
e coñézoos. Fan o contrario do
que predican.♦

O reino medieval de Galicia
Anselmo López Carreira

Unha contribución á historia política do Reino de Galicia,
amplamente documentada, e unha crítica dos tópicos

da historiografía oficial.

HISTORIA DE GALICIA

A NOSA TERRA

Xaime Rodríguez
‘Tardei sete meses en conseguir apostatar’
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