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A ELABORACIÓN DOS ORZAMENTOS REPRESENTA O CERNE DE CALQUERA

política. Neste senso, o bipartito mostrou unha solidez inusual
nun executivo de coalición. En primeiro lugar, foi quen de pre-
sentar as contas no parlamento nos prazos estabelecidos, algo que
o executivo monocor do PP non fixera en moitos exercicios, pois
impúñase unha penosa negociación interna entre as distintas fac-
cións. Non transcenderon tampouco tensións entre as consellarías
por conseguir maior contía no reparto, algo sempre lóxico e que
se manifesta máis cando o goberno é plural. Pero, o que é máis
importante, estes orzamentos adáptanse ao acordo de goberno asi-
nado entre PSdeG-PSOE e BNG e ás prioridades nel contempla-
das. A atención ao emprego, á asistencia social, ao ensino e in-
vestigación, aos mozos e persoas máis desfavorecidas, aparecen
como eixos básicos. Estes orzamentos teñen maior mérito por ato-
parse con tres limitacións importantes: dependen en boa parte do
Estado, que utiliza as transferencias de xeito finalista; existen
grandes partidas xa comprometidas cando non gastadas polo an-
terior goberno, mesmo nos seus días de mandato interino; e pro-
xectos como a denominada Cidade da Cultura, que poden hipote-
car a política cultural. Manuel Fraga, e o seu partido, aínda que xa
non ocupen a bancada azul, non poden esconder nin poderán fa-
celo por bastante tempo as súas responsabilidades.♦

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.

As catástrofes como negocio 

Son
culpábel?

Quen é Pepe,
o do Pastor?

(Páx. 15)

Carlos Fernández,
biógrafo
de Franco

(Páx. 9)

O Estatuto de
Cataluña explicado
por J. Bargalló  (Páx. 5)

Homenaxe a
Francisco Carballo

(Páx. 10)



España vai gastarse 230 millóns
de euros en dez millóns de caixas
do antiviral suízo Tamiflu para
combater unha eventual epidemia
de gripe aviar na súa variante hu-
mana, se chega a producirse a mu-
tación do virus que a causa. A
multinacional Roche fará caixa en
toda Europa grazas a unha onda
de terror que tamén alimentan a
Organización Mundial da Saúde e
o comisario europeo de Sanidade.

O director xeral de Saúde Pú-
blica do Ministerio de Sanidade,
Manuel Oñorbe, tiña até o catorce
de outubro a convicción de que a
gripe aviar era unha ameaza moi
relativa aínda no caso de que che-
gase a producirse, dado a robustez
do noso sistema
sanitario. Nas súas
d e c l a r a c i ó n s ,
Oñorbe sinalou
que non está de
acordo cos méto-
dos de predición
que emprega a Or-
ganización Mun-
dial da Saúde, má-
ximo promotor da
alarma fronte a
gripe aviar. Porén,
só catro días despois de afirmar
que non se comprarían máis caixas
de Tamiflu, o dezaoito de outubro o
director xeral de Saúde Pública co-
municou que a Administración de-
cidiu multiplicar por cinco o nú-
mero de doses de antiviral que lle
vai comprar a Roche. Se inicial-
mente estaba prevista a adquisi-
ción de dous millóns de doses, pa-
souse a dez millóns. Que aconte-
ceu entre as primeiras declaracións
do director xeral e uns días des-
pois? A resposta é medo, pero non
á epidemia, senón á presión dos
medios de comunicación e dos or-
ganismos internacionais que agoi-
ran unha catástrofe.

O custe dunha caixa de Tami-
flu rolda os 23 euros, polo que
dez millóns de unidades custarán
230 millóns. Ademais, non se
producirá unha entrega inmedia-
ta, senón que Roche tardará va-
rios anos en subministrar todas
as doses adquiridas, de modo
que a urxencia para prepararse
contra a gripe aviar quedará en

nada. É máis, para cando che-
guen as últimas doses, as primei-
ras poderían ter caducado.

Sen apenas incidencia

De momento a gripe aviar só in-
fectou a 116 persoas en todo o
mundo e matou a 60 delas. En
efecto, trátase dunha enfermidade
moi letal pero de moi difícil con-
taxio. Para contraer esta enfermi-
dade precísanse unhas condicións
sanitarias moi malas e un contac-
to moi estreito con aves afectadas.

De todos xeitos, segundo a Or-
ganización Mundial da Saúde en
calquera momento pode producir-
se unha mutación do virus da gri-

pe aviar e conta-
xiarse aos huma-
nos. Por iso cóm-
pre estarmos pre-
parados. O pasado
29 de setembro o
portavoz da OMS,
Dick Thompson
chegou a cifrar en
cento cincuenta
millóns o número
de mortos por un-
ha eventual pande-

mia da gripe aviar na súa variante
humana. As críticas que escoitou
fixo que ao día seguinte rebaixase
a estimación de mortos posíbeis
até sete millóns. O coordinador da
ONU para frear unha pandemia de
gripe aviar, David Nabarro –que
pertence á OMS e que foi destina-
do temporalmente á ONU para de-
sempeñar esta misión–, nin seque-
ra rectificou e dixo que as vítimas
poderían oscilar entre cinco mi-
llóns e cento cincuenta millóns.

Pola súa banda, a OMS non é,
nin moito menos, tan rotunda can-
do se trata de lembrar as condi-
cións que terían que darse para
unha epidemia desta caste: que se
producise unha mutación do vi-
rus, que verdadeiramente fose in-
feccioso, que este chegase a infec-
tar a humanos, que estes se conta-
xiasen entre eles sen que antes se
puidese atallar a enfermidade, que
se convertese en epidemia e que,
finalmente, o virus mutante tivese
o efecto letal que anuncian.

Nº 1.010

N
º 

1.
19

5 
●

D
o 

27
 d

e 
ou

tu
br

o 
ao

 2
 d

e 
no

ve
m

br
o 

do
 2

00
5 

●
A

no
 X

X
V

III

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:

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

Director:
Afonso Eiré López.

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

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 

Colaboradores:

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

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

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

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

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

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

DEPORTES: Xurxo G. Ledo.

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

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

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

LECER: Xesús Vaamonde Cid.

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

Fotografía:
Andrés Panaro, Xosé Marra.

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

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

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

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

Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

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

CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

Continúa na páxina seguinte

A gripe aviar, unha enfermidade que non existe, a ameaza de moda

A rendibilidade do catastrofismo
H. VIXANDE

A nova pantasma que percorre o mundo está constituída por unha sucesión de catástrofes que
anuncian millóns de mortes. A última, a gripe aviar, unha enfermidade que aínda non existe.

A Unión Europea ordenou o control das granxas de polos para evitar que se contaxien de gripe aviar a través do contacto con aves
silvestres.                                                                                                                                PACO VILABARROS

España vai gastar
230 millóns de euros
en comprar Tamiflu
á multinacional
Roche.



Tal cadea de acontecementos
fai que sexa difícil que chegue a
producirse unha epidemia en Eu-
ropa. É máis, situándonos no es-
cenario máis pesimista, a epide-
mia saltaría no sueste de Asia e os
antivirais non serían necesarios en
Europa, senón que se precisaría
deles para conter a enfermidade
en Asia, para impedir que se es-
tendese en tanto non se fabricase
unha vacina para inmunizar ao
resto do mundo. Mais Asia non lle
vai mercar a Roche antivirais por-
que non ten cartos para facelo.

Comisario de Sanidade

A eficacia do antiviral Tamiflu
contra unha eventual variante hu-
mana da gripe aviar está por certi-
ficar porque se trata dunha enfer-
midade que non existe. Sábese que
é remedio relativo fronte á gripe
común sempre e cando se admi-
nistre tras rexistrarse os primeiros
síntomas, pero se ignora qué efica-
cia tería ante unha mutación do vi-
rus da gripe aviar. Estas razóns e a
insuficiencia de recursos levaron
aos países do sueste asiático a non
comprar esta medicina.

O comisario europeo de Sani-
dade, Makos Kiprianou, é unha
das persoas que máis insiste na ne-
cesidade de preparación do conti-
nente ante unha eventual gripe
aviar e na adquisición do antiviral
Tamiflu. Faino sen ter responsabi-
lidades executivas de ningún tipo
en materia sanitaria, xa que esta é
unha competencia exclusiva dos
Estados membros da Unión Euro-
pea ou mesmo, como no caso da
Galiza, de entidades infraestatais.

A pesar da falta absoluta de
poder político e da carencia dun
sistema investigador que avale as
súas teses sobre a inminente pan-
demia, o comisario de Sanidade
conseguiu que a súa voz se tivese
en conta de forma decisiva e con-
venceu aos países membros con
máis recursos para que adquirisen
os antivirais da Roche cos que pro-
texer a súa poboación. Mais a in-
sistencia do comisario foi dirixida
aos Estados máis ricos da Unión, é
dicir, a Europa occidental, onde
hai capacidade para adquirir doses
masivas deste medicamento.

En realidade, o comisario de
Sanidade non anda á procura de
ningún beneficio económico ile-
xítimo que extraia da adquisi-
ción desta partida de medi-
camentos, pero o temor a unha
pandemia deste tipo outórgalle
un poder político que non ten.

A insistencia de Markos Ki-
prianou na súa campaña contra a
gripe aviar colmou a paciencia das
autoridades españolas. O director
xeral de Saúde Pública do Minis-
terio español de Sanidade, Manuel
Oñorbe, despois de pregarse ás re-
comendacións do comisario pero
farto de tanto alarmismo dixo o
martes 25 de outubro que “Bruxe-
las pasouse un pouco de freada”.♦

Nº 1.195 ● Do 27 de outubro ao 2 de novembro do 2005 ● Ano XXVIII

Vén da páxina anterior

Desde o ano 2000, na Terra
producíronse tres grandes ca-
tástrofes naturais. Trátase do
terremoto que tivo lugar en
Irán en 2003, do tsunami que
afectou a Asia en 2004 e o te-
rremoto de Paquistán recente-
mente. Houbo décadas moito
máis sinistras, como os anos
vinte, os trinta ou os setenta do
pasado século. Con todo, é ho-
xe cando o catastrofismo é un-
ha moda en boga en todo o pla-
neta. Desta situación tiran par-
tido todo tipo de entidades.

Tras a catástrofe que provo-
cou en Asia unha onda xigante
causada por un terremoto no
mar a finais de decembro de
2004, todo tipo de expertos
prognosticaron novos tsunamis
que afectarían a países da beira
do Atlántico. Algúns científicos
sinalan que unha das illas Cana-
rias está a piques de padecer un
estoupido volcánico que deitará
no mar milleiros de toneladas de
terra, causando unha onda xi-
gante que baterá o Atlántico
Norte (do Atlántico Sur nada di-
xeron), anegando todo o que se
poña ao seu paso en Portugal,
Galiza, as Illas Británicas e os
Estados Unidos, como o mare-
moto que acabou con Lisboa no
século XVIII. Segundo esta in-
formación que chegou a di-
fundir a propia BBC británica, a
erupción do volcán Cumbre
Vieja na illa da Palma separaría
en dous a illa e a parte menor ca-
ería ao mar, desprazando medio
billón de toneladas de terra e
provocando unha onda de un
quilómetro de altura que viaxa-
ría a 720 quilómetros por hora
polo Atlántico Norte adiante.

A solución? Segundo eses
mesmos científicos que agoi-
raron a catástrofe, hai que fi-
nanciar os estudos que eles
mesmos realizan para coñecer
cando se producirá o temido
tsunami e poder avisar á pobo-
ación local con tempo para un-
ha evacuación.

Solidariedade internacional

A grande catástrofe do tusnami
en Asia deitou moitas menos
vítimas das que se difundiron
no seu momento, espertou
gran solidariedade da socieda-
de occidental. Se inicialmente
falaron de 300.000 mortos, a
cifra final foi moi elevada pero
non tan alta: 176.000 vítimas
nos once países afectados. As
organizacións humanitarias de
contado abriron contas corren-
tes para que a poboación pui-
dese contribuír no envío de
equipos para paliar os efectos.
Os cartos recollidos foron tan
elevados que algunhas ONGs
tiveron que admitir que non ti-
ñan capacidade para facer che-
gar tanta axuda aos países
afectados. A modo de exem-
plo, a Cruz Vermella Interna-
cional recibiu nun mes 930 mi-
llóns de euros para facer fronte
ás axudas. Esta cantidade re-
presenta máis da metade da su-
ma total das contribucións re-
cibidas en oitenta e seis anos
por esta organización e permí-

telle seguir coas súas activida-
des durante dez anos sen pro-
blemas financeiros.

Por outra banda, con ocasión
dese tsunami, unha das propos-
tas realizadas foi establecer un-
ha rede de alerta que detectase
este tipo de fenómenos para po-
der poñer a salvo á poboación. 

Mecanismos de detección de
catástrofes existen desde hai
moito tempo. Os servizos de
meteoroloxía son quen de pre-
ver con oito días de antelación a
chegada dun furacán. É máis,
con ocasión do
Katrina, nos Esta-
dos Unidos a fi-
nais deste verán,
a alerta foi moi
anterior. Porén,
os servizos de
evacuación non
funcionaron todo
o ben que se de-
sexaba e un bo
número de perso-
as quedaron
abandonadas na
cidade de Nova
Orleáns. Neste caso, a maior ca-
tástrofe, sen embargo, non a
anunciaron os servizos de mete-
oroloxía, senón os medios de
comunicación e unha vaga de
histeria que sinalou que o Esta-
do desaparecera dese país men-
tres tiña lugar o furacán e a con-
secuencia diso milleiros de per-
soas morrerían. Até as autorida-
des, empurradas por un pesimis-
mo transmitido polos medios,
realizaron unha estimación de
mortos moi elevada. O primeiro
de setembro alcalde de Nova
Orleáns, Ray Nagin, dixo, en re-
ferencia ás vítimas, que serían
“como mínimo centos, pero o
máis probábel é que sexan mi-
lleiros”. Cando a situación vol-
veu á normalidade, comprobou-
se que o número de vítimas fora
de só oitocentas.

As ameazas interesadas

O cambio climático é outra das
ameazas con consecuencias
imprevisíbeis que se ventilan
nos últimos tempos. Os meteo-

rólogos sinalan a importancia
de coñecer a evolución da cli-
matoloxía e os biólogos a nece-
sidade de preservar a diversi-
dade e de localizar as especies
en perigo de extinción. Fronte
a estas posturas, os economis-
tas alertan das consecuencias
da diminución das distintas
formas de xeración enerxética,
ao tempo que poñen encol da
mesa mecanismos de redución
de emisións de contaminación
baseados en mercados bursáli-
tes onde os operadores com-

pran e venden
dereitos de emi-
sión. Pero hai al-
go que une a me-
teorólogos, bió-
logos e econo-
mistas; eis a ren-
dibilidade da
ameaza, que
converte o seu
asesoramento
nunha necesida-
de de primeira
orde.

Na actuali-
dade, a investigación está a
apartarse da ciencia básica e
tende a centrarse na industria
militar e na alta tecnoloxía re-
lacionada coa biociencia e a
xestión da información. Para
disciplinas clásicas como a
bioloxía, a física ou a química
non se reservan recursos im-
portantes. En consecuencia,
moitos investigadores quedan
sen financiamento para os seus
traballos. A ameaza de catás-
trofes palía en parte esta de-
ficiencia porque, tras cada su-
ceso de importancia mundial,
un feixe de recursos públicos
van destinados a programas de
investigación que inciden nas
áreas afectadas pola catástrofe
que vén de producirse.

Mapa de riscos

Non é que na terra non haxa
riscos de catástrofes. Toda a
vida houbo e toda a vida habe-
rá, pero non existe un mapa
que sinale cales son os riscos
máis relevantes, os máis inme-

diatos e os máis evitábeis. Sen
iso, todas as catástrofes están
ao mesmo nivel e os esforzos
para evitalas non se racionali-
zan, senón que benefician a
sectores investigadores ou gru-
pos filantrópicos que actúan en
cada unha das catástrofes. O
resultado é que se dilapidan re-
cursos pero non se conseguen
resultados. Continúa a haber
catástrofes.

Unha análise dos datos re-
ais leva a contemplar outros
escenarios distintos das catás-
trofes futuras que agoiran. En-
fermidades como a poliomieli-
te ou a malaria fan estragos sen
que ninguén levante a voz de
alarma sobre os seus efectos.

Mentres a OMS alertaba
sobre a inminencia dunha pan-
demia de gripe aviar, omitía
que o ano 2000 era a data ofi-
cial da Asemblea Mundial da
Saúde para a erradicación da
polio. Para loitar contra esta
enfermidade, a OMS lembrou
que só afecta a humanos (non
hai un reservorio animal), exis-
te unha vacina eficaz, segura e
barata, a inmunización é para
toda a vida, non hai portadores
a longo prazo e o virus só so-
brevive no ambiente un curto
espazo de tempo. Porén, en
2005 a polio é unha enfermida-
de que continúa vixente nos
países da África subsahariana,
cando vacinar a un rapaz custa
un céntimo de euro. É dicir, re-
matar dunha vez con este mal
custaría uns millóns de euros.

Unha das razóns para non
poder rematar coa polio é que
nos países do sur do Sahara
existe a sospeita das autoridades
sobre a vacina e sobre a entida-
de encargada de subministralas,
a Organización Mundial da Sa-
úde. Nestes países consideran
que coas vacinas intentan exter-
minar á súa poboación. Nada
máis lonxe da realidade, mais as
posicións da OMS sobre a gripe
aviar e as críticas dalgúns Go-
bernos europeos como o espa-
ñol permiten entender que os
gobernos africanos poñan en
cuestión a súa fiabilidade.♦

A variante humana
da gripe aviar
aínda non existe e
non se sabe
se será letal.

O negocio da axuda internacional

O tsunami que asolou Asia a finais de decembro de 2004 serviu para axitar a pantasma das catástrofes.     PACO VILABARROS

A conta
do tsunami en Asia
a cruz Vermella
recadou nun mes
930 millóns
de euros.



Acender a radio ás seis e dez da tarde
para escoitar a “barra libre” de Eduar-
do Haro Tecglen.

Abrir a última páxina do xornal, para me-
terlle o dente á reflexión de “vista/ouvido”,
na columna sobre radio e televisión.

Agora xa non; un baleiro, un silencio, un
espazo en branco.

Haro Tecglen conseguiu o que case nin-
guén. Foi irmán; irmán dos que como el, vi-
ron derrubar a República  e sentiron caer as
bombas fascistas.

Compañeiro; compañeiro da xeración
que loitou e, dos que desgraciadamente, fo-
ron asasinados.

E avó; avó entrañábel dunha xeración, a
dos que medramos na liberdade dunha socie-
dade democrática pero que esqueceu. Foi o
avó que nos ensinou esa memoria e ese pe-
daciño da historia; desa historia sempre allea
aos libros de texto, da historia máis dura e
agochada.

Dende a súa ollada transparente soubo
ver a realidade, poñendo un trazo diferente
a esa visión “monocorde” á que nos teñen
tan acostumados os medios de comunica-
ción.

Escribindo, deixaba mostras da súa lu-
cidez a diario, no xornal. E aí é onde o co-
ñecimos e o seguimos moitos dos lectores
máis novos, facendo  da súa reflexión do
día, un pequeno recuncho dende o que bo-
tar unha ollada á outra cara da realidade, á
súa; sempre distinta e cargada de peso, de-
se peso que lle deu ter vivido a historia e a
vida...

Escribía de España, de Palestina, sobre
George Bush, Iasir Arafat ou o chapapote e
Manuel Fraga... e, queira o chou que fose
así ou non, hai dous anos, por estas mesmas
datas (un, tamén triste, 19 de outubro) es-
cribía unha “necroloxía indesexada” en ho-
menaxe ao seu amigo Manuel Vázquez
Montalbán.

Curiosamente, case nas mesmas datas pe-
ro cun tempo de intermezzo; o outono, a che-
gada da choiva, a caída das follas e o concer-
to de cores, nos arrebatan outra das mentes
lúcidas do xornalismo. Voa co vento outro
anaco da historia.

Falando, escoitabamos a súa voz tranqui-
la e sosegada; unha voz serena, sempre.

Falaba con paixón pero cunha paixón
que, se cadra, a vida lle ensinou a apaciguar,
sen exaltarse. Con respecto sempre.

Quedan agora na lembranza eses minu-
tos da “barra libre para Eduardo Haro Tec-
glen” que enchía polas tardes, ás seis e dez,
despois das noticias da SER, dando a súa
visión diferente; ofrecéndonos, mediante a
súa voz acougada, a súa ollada sobre os
acontecementos. Sempre tiña palabras para
denunciar a situación dos inmigrantes en
Melilla, ou para referirse ás “bocas negras”
do PP.

Non era comunista: “yo no soy comu-
nista: pero cuando oigo denunciar al co-

munismo, pienso: he aquí un
fascista”; non era feminista
porque consideraba que: “la di-
visión actual acentúa una ene-
mistad”; tampouco era na-
cionalista porque para el “uno
de los  rasgos más inteligentes
del poder fue la fragmentación
(...) , nos divide teniendo cui-
dado de que no fuese en clases,
sino en cuestiones adjetivas”.
Era republicano, rojo, raro...

Pero, e que?; para que eti-
quetar, encaixar, categorizar?
“sólo hay ricos y pobres” (es-
cribiu falando sobre un infor-
me da ONU) e aí, Haro, rei-
vindicou sempre a igualdade,
estivo do lado dos oprimidos,
dos perdedores, dos máis ne-
cesitados: “a veces se roba
pan por culpa del caviar de
los otros”. 

Quizais porque ese foi o pa-
pel que a el lle tocou vivir: a fin

de contas, foi o neno republica-
no.

Lembro que o vin en Vigo,
en Cangas: “estuve en Cangas
do Morrazo: entre una bandera
de la CNT, otra de la República
(...) tomé una mano, un brazo,
miré unos ojos y me sentí vivo”
e en Madrid. Coa súa estatura,
sempre impoñente. Pero movía
con calma, esa calma que dá a
idade, con xestos lentos e sorriso
bonachón; e unha ollada transpa-
rente, con ollos cor outono...

E ouvinlle dicir que lle gus-
taba o jazz. Se cadra, nalgún lu-
gar sona “Autumn leaves” de
Miles Davis. E o outono, coa
caída das follas e co vento leva
o irmán, o compañeiro, o avó
Haro, deixándonos no baleiro,
a cor dos seus artigos e o máis
fermoso, o moitísimo que nos
aprendeu.

Iso fica aí, sempre.♦
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‘Dende
a súa ollada
transparente
soubo ver

a realidade,
poñendo
un trazo
diferente

a esa visión
monocorde

á que nos teñen
tan acostumados

os medios de
comunicación”

Xosé Lois

Cartas Correo electrónico: info@anosaterra.com

Enquisas
Primeiro faise unha campaña
mediática enorme en todos os
medios, con maximalismos de
todo tipo: o Estatuto catalán é in-
solidario, este Estatuto divide
España, etc., o mesmo tempo ri-
diculízase con saña os líderes ca-
taláns: Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, Pasqual Maragall, etc., tamén
se acompaña isto con multitude
de aparicións e declaracións pú-
blicas dos personaxes do na-
cionalismo español máis rancio:
Ángel Acebes, Eduardo Zaplana,
José Bono, Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra, Francisco Vázquez,
este último afirmando que o Es-
tatuto catalán lle produce urtica-
ria, iso si, sen practicamente lelo.
Incluso pola internet se aprovei-
ta para mandar mensaxes de que

non se compren produtos cata-
láns, para presionar os empresa-
rios daquela comunidade, e a
continuación se lle pregunta aos
españois, sen exposicións neu-
trais do Estatuto, que opinan del.
Pois ben, con estas premisas, pa-
rece milagroso que non apareza
como o problema máis grave que
ten España, incluso por riba do
paro.♦

PILAR ALONSO
FONDODEVILA (PARADA DE SIL) 

Ovos e polo asado

Esta semana non puiden comer
nin polo nin ovos. E non foi por-
que teña colesterol ou me manda-
se o médico poñerme a réxime
baixo en proteínas. Non. O que

pasa é que na miña casa quen fai a
compra decidiu que hai que elimi-
nar da dieta ambos os deliciosos
produtos por tóxicos. “Acaso de-
tectaron algunha doenza dos polos
tolos?”, pregunteille á miña sogra,
quen é a que fai acopio de comida
para a semana. “A carne dos polos
e os ovos levan a gripe esa que
mata a xente”, contestoume.

Érache boa. O primeiro virus
da gripe que se pode cocer e se-
gue tan rampante. Por se acaso as
miñas ideas sobre este tipo de mi-
crobios estaban erradas consultei
a Enciclopedia Médica e até en-
trei en varios foros da internet pa-
ra asegurarme. En efecto, a coc-
ción –na pota ou na tixola– do po-
lo e dos ovos elimina calquera
posibilidade remota de que eses
produtos contivesen algún mal.

Así llo fun dici r á sogra para

a tranquilizar mais non valeu pa-
ra nada. Ela, teimosa, segue a de-
fender que na televisión dixeron
que non se podía comer polo e
que en menos de vinte anos mo-
rrerían 20 millóns de persoas. “E
logo pensa vivir máis de 20
anos?”, retruqueille para chuza-
la. “Ti segue a comer polo e xa
verás como me miras no teu en-
terro”. Despois dunha boa discu-
sión chea da retranca que mantén
viva a nosa relación, decateime
de que é imposíbel loitar contra a
superstición. Así que decidín ar-
marme de paciencia “asiática” e
esperar que esta pandemia lle
dea paso a outra. A ver se, cunha
pouca sorte, lles toca aos pemen-
tos, que non os trago.♦

RAMIRO ESTÉVEZ
(VIGO)

No outono voou Haro
MARÍA BRAÑAS COSTAS

O pasamento de Eduardo Haro Tecglen déixanos sen
a voz e a escrita dun dos xornalistas máis prestixio-
sos do Estado, crítico coa sociedade e coa política.

A vella non sabía
nada de política. Dicía
que nunca lle
interesara. Só falaba
de temas familiares e
próximos. O seu maior
pracer consistía en
cantar vellas cancións.
Pero, despois de estar
ela na casa, o televisor
sempre quedaba
sintonizado en Antena
3. Nunca fallaba.

Impostos
disimulados. Por que
un coche de catro anos
e 35 mil quilómetros
ten que pagar a ITV?

Foi a pasada
semana. Fraga
apareceu por Genova,
sede madrileña do PP,
e sentou no despacho
que desde sempre ten
adxudicado como
presidente honorario
pero que nunca
ocupara. Todos
entenderon o signo. O
mamut quere retirarse
na terra que máis lle
tirou de sempre:
Madrid (e no Senado
cun bo soldo).

Abel Caballero, novo
presidente do porto de
Vigo, propón un plano
para o aterrado de
Bouzas. O BNG dá a
súa opinión e fai as
súas críticas. Resposta
de Caballero: “que
calen e que me deixen
tranquilo”. Caballero
talvez esquece que o
seu posto págao o
erario público e que
nunha democracia os
partidos están para
opinar. Se quería vivir
tranquilo teríalle sido
mellor non aceptar o
cargo e seguir

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



Non sei se, mesmo en Catalunya, acaba-
mos de ser conscientes da trascenden-
cia da aprobación no parlament do pro-

xecto de Estatut. Espero ser quen de llelo ex-
plicar, nos termos que corresponde e tal como
vivín eu o proceso, ás persoas de Galiza, outra
nación histórica con inquedanzas paralelas. Na
miña contra teño a inmediatez dos propios fei-
tos, o curtopracismo ao que ás veces se encon-
tran abocadas a política catalá e a española, e a
estridencia dun barullo, provocado e dirixido,
que apaga a beleza do son. O vello sentimento
de derrota. De decadencia. O medo.

A favor, o espírito do 30 de setembro, día
da aprobación polo 90 por cento dos deputados
do parlamento. Un espírito que non morreu
porque vive en moita xente, consciente de vi-
vir un intre histórico. Xente sabia, que non se
deixa enganar polos que fan do derrotismo un-
ha profesión. Xente que sabe mirar máis alá, e
que nos di que o novo Estatut os ilusiona.

Aínda á espera do que pase co Estatut no
Congreso dos Deputados, o ocorrido en Cata-
lunya non ten marcha atrás. Vivimos e vivire-
mos días de vitoria para o catalanismo. Días nos
que comezou o catalanismo da ilusión, e nos
que acabou o catalanismo da derrota. Catalunya
necesita vitorias. Coa aprobación do Estatut ob-
tivemos unha. Dun novo catalanismo. Plural.
Amplo. Aberto. Moderno. Maior. Nacional. So-
cial. Con  máis posibilidades de vitorias.

O Estatut foi aprobado en Catalunya, que
non se esqueza, por unha máis ca ampla
maioría democrática, representativa de prac-
ticamente a meirande parte da poboación, e
grazas ao esforzo democrático e á xenerosi-
dade de todos os partidos políticos, todos, in-
cluso o que non acabou votando o proxecto,
e celebrado con emoción, orgullo e ilusión.
Unha ilusión que comparte o goberno cata-
lán, que impulsou a idea e o debate público.
Un debate que, como o espírito do texto, che-
goulle á cidadanía, que á súa vez lle fixo che-
gar ao govern a súa satisfacción. Unha satis-
facción a proba de vento e maré.

Unha satisfacción que ninguén, malia meter
ruído e furia, dos que falaba William Shakes-
peare, nos poderá arrincar, porque o pobo cata-
lán, coma o galego, vén de moi lonxe e vai
máis lonxe aínda. O mesmo proceso do Estatut
para algunhas persoas empezou o día seguinte

mesmo de aprobarse o Estatut do 1979, que xa
o consideraban insuficiente, en canto ao indis-
pensábel recoñecemento nacional, e a igualda-
de xurídica da nosa lingua, mais sobre todo,
respecto ao modelo de financiamento.

Máis de vinte anos de paréntese estatutario
e de laminación permanente das competencias
da Generalitat, coa aceleración da
etapa final aznarista, conducíro-
nos ao pacto chamado do Tinell,
pola sala medieval onde se asi-
nou, entre os tres partidos que for-
maron despois o novo goberno, o
Partit Socialista de Catalunya, Es-
querra Republicana de Catalunya
e Iniciativa per Catalunya-Els
Verds. Goberno que quixo cum-
prir a promesa electoral –neste ca-
so de catro formacións, contando
a Convergència i Unió– de dotar-
se cun estatuto como ferramenta
indispensábel para ter un país me-
llor. Con mellores políticas de sa-
úde, educación e formación das
persoas, do benestar da xente.
Mellores políticas para o territorio
e os territorios para o medio am-
biente. Políticas modernas e avan-
zadas para un país máis libre, pa-
ra a nosa xente, homes e mulleres
que queren vivir mellor e ser, ta-
mén, máis libres.

No proxecto de Estatut, Catalunya desexa
unha opción, un anceio, autoafirmarse como o
que é, unha nación. Eo, dígase o que se diga.
Érao hai 300 anos, érao durante o franquismo,
e érao hai dous anos, mais, por primeira vez, un
texto xurídico recoñéceo. Unha nación real, re-
alista, mais inédita na historia constitucional
moderna e contemporánea, na que se equipare
a lingua catalá á castelá en canto aos dereitos da
cidadanía do país, un país onde unha porcenta-
xe maior do 90 por cento entende o catalán.
Onde se recoñezan os dereitos nacionais e so-
ciais que representa a nosa propia historia, e se
estabeleza un novo modelo de financiamento.

Este non é un estatuto insolidario. Catalun-
ya non é insolidaria. Non o é con Galiza, non
o é con España. Non é un estatuto contra nin-
guén, senón a prol dun reparto máis equitativo,
que cree riqueza nun lugar que a xera, mais

non a recibe axeitadamente, un financiamento
solidario co millón de persoas que, en Cata-
lunya, sobreviven por debaixo do limiar da po-
breza. Si, esa tamén é a Catalunya “rica”.

Ese novo financiamento, máis xusto, que
non encorsete o crecemento económico, a
creación de emprego en Catalunya, reverterá

en máis ingresos para España. O
contrario, baleirar a caixa, o dé-
ame o que teña, é pan para hoxe
e fame para mañá.

En Galiza, vostedes coñecen
como condiciona o financiamen-
to a toma de decisións no Estado
das autonomías. Quen ten a xes-
tión administrativa non é quen ten
a decisión e o diñeiro. E quen de-
cide as políticas activas e ten o di-
ñeiro deixa o traballo que percibe
a cidadanía noutras mans. As dos
gobernos catalán ou galego. Quen
se debe encargar das prisións ma-
sificadas e das necesidades de
afrontar un plano de construción
de novas prisións? Mais quen de-
cide a política penal?

Quen debe responder ás de-
mandas escolares producidas po-
la nova inmigración e pola mobi-
lidade interna? Quen debe asegu-
rar máis recursos humanos e ma-
terial para unha mellor educa-

ción? Mais quen propón e dispón das leis edu-
cativas, os currículos escolares? Podería conti-
nuar: sanidade, benestar, universidades, aplica-
ción de directivas europeas ambientais… Ou
podería darlle a volta ao argumento: onde po-
de aplicar a ministra da Vivenda as políticas
que decide se non ten competencias de execu-
ción en ningún territorio do Estado? Cantas
gardarías, escolas de primaria e institutos de
secundaria xestiona o ministerio de Educa-
ción? Cantos centros de asistencia primaria e
hospitais, de titularidade estatal?

Mandar é doado, xestionar é complicado.
Xestionar sen poder decidir, complicada-
mente difícil. Para iso, para podermos deci-
dir, queriamos este Estatut.♦

JOSEP BARGALLÓ é o conseller primer da
Generalitat de Catalunya.
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Estatut de Catalunya:
a vitoria da ilusión

JOSEP BARGALLÓ

O próximo 2 de novembro, o Congreso dos Deputados debate a proposta de reforma do Es-
tatut catalán. Cales son as razóns deste novo texto? Por que Catalunya precisa superar o seu
teito lexislativo e poñer no tapete conceptos como nación ou corresponsabilidade fiscal?

‘Ese novo
financiamento,
máis xusto, que
non encorsete o

crecemento
económico, a
creación de
emprego en
Catalunya,
reverterá en

máis ingresos
para España”

escribindo novelas
históricas.

De facer un referendo
para ver o que a
cidadanía pensa do
estatuto catalán que
aproveiten para
preguntar tamén pola
desaparición da
españolísima peseta. A
xente está que bufa co
euro, pero sobre iso
non se fan inquéritos.

Un pequeno
empresario do téxtil
(traballa para outras
compañías) afirma:
antes cada prenda
pasaba tres controis de
calidade. Agora non
pasan ningún. Nin
sequera as grandes
marcas.

Hai anos a coca
aprehendida no sur de
Galiza queimábase no
vertedoiro do Zondal.
O gobernador
daquela, Xurxo Parada,
fotografouse alí entre
unha nube de
xornalistas. Os
paquetes de fariña
rolaban pola ladeira do
depósito de lixo hoxe
selado. Ninguén os
contaba. Agora a coca
quéimase discretamente
na celulosa de
Pontevedra. E a
pregunta é: o día que
trasladen a fábrica que
farán coa droga?

A mesma palabra
pode suscitar emocións
diferentes. Por
exemplo: a palabra
España en boca de
Bono ou dun pepeiro
soa agresiva, a
imposición. En troques,
na cantiga de Ana
Belén: “España, camisa
blanca de mi
esperanza” soa a vento
fresco e cálido.♦
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Pinter e
o Galeusca
X.L. Méndez Ferrín escri-
be en Faro de Vigo (21 de
outubro) sobre o recente no-
bel Harold Pinter. “O teatro
de Pinter foi publicado
principalmente (no Estado)
en Cataluña e en catalán
(...). Asimesmo viron a luz
dous textos de Pinter en ga-
lego (traducidos por Viei-
tes) en Edicións Xerais de
Galicia (...). Só se coñece
un volume en castelán de
Harold Pinter, mais, ai, pu-
blicado pola editorial vasca
Argitaletxe Hiru. Xa van
vendo as conexións hispáni-
cas de Pinter: Cataluña, Ga-
licia, Euskadi (...). Estando
dado que os comentaristas
da dereita apocalíptica non

len catalán nin galego e a
lectura da edición en caste-
lán feita en Euskadi podía-
lles producir un episodio de
Urticaria de Vázquez (va-
riedade histérica moi ben
descrita e sen antihistamíni-
co adecuado) e estando da-
do que os editores de Argi-
taletxe Hiru son Eva Forest
e Alfonso Sastre, madrileño
exilado, éste, nos territorios
da esquerda abertzale, só
nos resta supór que a idea
que os hespañolitos teñen de
Pinter procede da lectura di-
recta que deste autor fan en
inglés. Pro, certamente, non
creo tal e mesmo sospeito
que escriben e falan de Pin-
ter pola chuleta que lles pasa
Google. Harold Pinter, hoxe
por hoxe, é hóspede moi
querido dos espazos edito-
riais de Galeusca. Madrid
nin sabe del”.♦

O 28%
dos veteranos
de Irak sofre
taras físicas
ou mentais
O 28% dos veteranos esta-
dounidenses da guerra do
Irak precisan atención mé-
dica ou psicolóxica, segun-
do informou a pasada sema-
na o xornal USA Today.
Ademais do custoso trata-
mento ao que están someti-
dos os numerosos mutilados
por explosión de bombas e
emboscadas, existe unha
gran demanda de atención
psiquiátrica. Case 1700 mi-
litares que regresaron de
Irak durante o presente ano
admitiron albergar ideas au-
todestrutivas ou de suicidio.
Uns 20 mil dixeron sufrir
pesadelos a cotío e 3.700 te-
ñen medo de perder o con-
trol e facer dano a outras
persoas.♦

Tim Robbins:
‘Non é certo
que nos
EE UU
señamos
minoría’
Tim Robbins (El País, 20
de outubro) falou da súa
película Empotrados, unha
sátira sobre a guerra do
Irak e da situación política
nos Estados Unidos. “Eu
non son vítima de nada,
non me queixo, considéro-
me un privilexiado. Vivo
en Nova York e cando saio
á rúa non me sinto incómo-
do ou mal. Ao contrario.
Ese aire de marxinalidade,
de voz cantante dunha mi-
noría, é algo creado por
certas frontes mediáticas ás
que lle interesa crear esa
sensación. A miña última
película non se venderá en
ningunha cadea comercial,
non ten distribución. Só se
emitiu nalgunha televisión
e agora por internet. Tam-
pouco saiu unha soia críti-
ca sobre ela. Nada Silencio
absoluto. Tiven absoluta li-
berdade para facela. Non
hai censura explícita. Tam-
pouco existen listas negras.
Mais, o que é certo é que a
dereita leva anos desenvol-
vendo a súa eterna estrate-
xia: calar e illar os demais.
É a súa maneira de facer-
nos crer a todos que somos
unha minoría, que somos
uns poucos, cando o certo é
que a minoría, poderosa e
rica, pero minoría, son
eles. O resto somos a maio-
ría e sería imperdoábel dei-
xarse intimidar e permane-
cer inmóbeis”.♦
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A conselleira de Educación, Lau-
ra Piñón, salientou hai uns días,
en relación cun vello proxecto da
deputación provincial auspiciado
polo seu presidente, que o seu
departamento non tiña constan-
cia da posíbel creación da Uni-
versidade Virtual de Galicia con
sede en Lugo.

Francisco Cacharro Pardo
contestoulle presto á conselleira
apuntándolle que xa fora apro-
bada pola Xunta no 2002, que o
anterior conselleiro de Educa-
ción xa firmara o convenio para
achegar unha terceira parte do
capital social, e que mesmo en
marzo de 2003 fora declarada
de interés galego.

Todo é posíbel pero Lugo se-
gue agardando, sendo a única ca-
pital de provincia das galegas
que non conta cunha delegación
da universidade a distancia, o que
obriga os lucenses a terse que
desprazar a outras provincias pa-
ra facer os seus estudos universi-
tarios aínda que curiosamente
outras localidades luguesas como
é o caso de Viveiro, si conten con
delegación da Universidade a
Distancia nalgunhas carreiras.

Lugo, polo tanto, segue
agardando que, dun xeito virtual
ou polas vellas formas, se poda
estudar aquí moitas carreiras
que cursan outros galegos que
por diferentes razóns non poden
acudir diariamente ás aulas uni-
versitarias.

Xa hai algúns anos numero-
sos lucenses recorreran aos me-
dios de comunicación para lle
solicitar a Universidade a Dis-
tancia e mesmo se puxeron en

contacto coa universidade para
tentar que esta diferenciación ne-
gativa tivese unha solución.

Non houbo ren que facer pois
o PP seguiu coa teima iniciada
na deputación e na cidade amu-
rallada todo o que tivese que ver
co citado proxecto, soaba sempre
a promesas. Así, de cando en vez
saía Cacharro cunha novidade,
refugando sempre a Universida-
de a Distancia e referíndose con-
tinuamente á Universidade Vir-
tual. O caso é que posibelmente
a Xunta lle seguira o xogo a Ca-
charro, que recoñecera a Funda-
ción Universidade Virtual de in-
terese galego, que mesmo se au-
torizase á Consellaría de Educa-
ción, dirixida naquel entón por
outro lugués, a dar un terzo do
que sería o capital social pero o
caso é que até de agora, non se
viu nin un can para este proxec-
to, é dicir, foron tres anos de pro-
mesas, de sinaturas en documen-
tos que nunca se levaron a cabo e
de marear a perdiz. 

O máis lamentábel de todo é
que os lucenses seguen agar-
dando por unha delegación da
Universidade a Distancia, ou
pola Universidade Virtual por-
que os que cursan estudos uni-
versitarios na distancia están
fartos de ter que desprazarse a
visitar aos seus titores á Coru-
ña, gastar cartos en traslados e
ver como en Lugo se lles segue
a tomar o pelo. E aínda así, al-
gúns políticos teñen máis que
dicir, agora que están na oposi-
ción, cando permanecían mu-
dos na anterior Xunta na que
mandaban os seus.♦

Universidade virtual
ANTÓN GRANDE

A cidade segue a ser a única que non conta con uni-
versidade a distancia. A Xunta anunciou que non
existe ningún proxecto para remediar esta situación.

Lugo

Historia de Cangas

Iago Santos Castroviejo e Antonio Nores Soliño

As axitacións contemporáneas
da ribeira de pescadores.

A NOSA TERRA

(1900-1936)

Harold Pinter.

Tim Robbins.



Os obxectivos do Goberno son
cinco: a modernización econó-
mica, a creación de emprego es-
tábel e de calidade, a mellora da
sanidade, o compromiso social e
o equilibrio territorial. Para isto,
a Xunta aumenta en gran medida
os investimentos produtivos, es-
pecialmente nos capítulos de
I+D+I, nas políticas de creación
de emprego, de educación e for-
mación, infraestruturas e de
apoio ás empresas.

O Conselleiro de Economía,
Xosé Ramón Fernández Anto-
nio, definiu os orzamentos co-
mo “do cambio”, baseados na
“transparencia, o impulso ao
crecemento económico, a inno-
vación e a cultura emprendedo-
ra, o investimento en I+d+I e as
tecnoloxías da información e da
comunicación para incrementar

a produtividade, a competitivi-
dade e a converxencia. Ade-
mais, preténdese fomentar o
emprego, o esforzo investidor
en infraestruturas, educación,
sanidade, vivenda e equipamen-
to social, así como o equilibrio
territorial e a autonomía finan-
ceira local”.

En concreto, as partidas para
I+D aumentan un 39% con res-
pecto ao anterior ano, cun inves-
timento total de 123,35 millóns
de euros. A porcentaxe que re-
presenta sobre o total do orza-
mento é do 1,24%, unha cifra
que supera con moito a dos quin-
ce anos de Goberno de Manuel
Fraga, nas que a Investigación e
o Desenvolvemento sempre sig-
nificaban bastante menos do 1%.
Porén, a cifra actual segue estan-
do por debaixo do destinado po-

lo Goberno central (aínda que se
inclúen partidas de Defensa) e
das recomendacións da UE, que
son do 3% co fin de facer a eco-
nomía máis competitiva.

Para o obxectivo de moderni-
zación económica a Xunta desti-
nará 2.900,34 millóns de euros
en total, o que supón un 12,90%
máis que en anos anteriores. A fi-
nalidade, segundo o Goberno, é
medrar a maior velocidade para
converxer con España e Europa,
acelerando o ritmo de creación
de emprego. Non embargante, as
estimacións da Consellería para
este ano non permiten ser tan op-
timistas. Segundo os datos facili-
tados pola Xunta, Galicia medra-
rá un 3,4%, tres décimas máis
que o ano anterior. Con este rit-
mo, a converxencia real co Esta-
do non se produciría até pasados
cincuenta anos. 

Por outro lado, salienta ta-
mén as partidas destinadas, por
primeira vez, ao chamado ree-
quilibrio territorial. En total, a
Xunta pretende investir un total
de 150 millóns de euros para un
plano que aínda está sen concre-
tar nos seus contidos. A finalida-

de do mesmo, segundo adianta-
ron fontes do Goberno, é reducir
paulatinamente diferenzas entre
a franxa costeira e o rural e fixar
poboación no interior.

O economista Xesús Veiga
sinala que “hai que ver como po-
sitivo que seguramente se traten
de datos realistas por primeira
vez en moitos anos nos que se vi-
ña anunciando un crecemento
por riba da media española que
finalmente non se producía se-
gundo os datos do INE. Non obs-
tante, o nivel de diverxencia non
se reduciría con estas cifras, aín-
da que hai que entender que se
trata duns orzamentos feitos en
pouco tempo, con moitos obxec-
tivos comprometidos e polo tan-
to con pouca marxe de manobra
para ser o primeiro ano. O Go-
berno podería ter optado por pro-
rrogar os orzamentos, pero pre-
feriu comezar cambiando as ten-
dencias cuns presupostos que
deixan ver moitos cambios de
mentalidade e de tendencia”.

En semellantes termos se ma-
nifesta o economista Manuel
Cao, autor do libro A política
económica da Xunta de Galicia.
Segundo Cao, “hai que ver como
positivo que hai máis cartos para
innovación e emprego, é dicir,
para economía produtiva. Os in-
vestimentos en I+D permitirán
que a nosa economía sexa máis
competitiva. É certo que non se
produciu unha revolución total,
pero a Xunta aproveitou a marxe
de manobra que tiña, xa que ha-
bía moitas partidas comprometi-
das. Estes orzamentos amosan
un cambio de tendencia que vai
pola boa liña. O PP estivo quince
anos elaborando uns orzamentos
destinados tan só a manter o seu
enramado clientelar e burocráti-
co. Penso que estes presupostos
van polo camiño do desenvolve-
mento económico e están na liña
do pacto de Goberno asinado po-
lo PSdeG-PSOE e o BNG”.♦
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Latexos

Tráxica
saída
do Iraq
X.L. FRANCO GRANDE

No Pentágono seguen
sen entender nada de-
se país que se chama

Iraq. Porque, primeiro, non é
un país, senón dous, ao
menos, con moi diversas
confesións relixiosas e moi
diferentes circunstancias his-
tóricas. Seguen pensando co-
mo o vicerrei Paul Bremer:
nin maiorías kurdas nin
turcomás, nin calquera outra,
agora  teremos o pobo iraquí. 

Ou sexa, xusto o que nun-
ca houbo nese país, nin pode-
rá haber nunca. Porque é im-
posible. ¿A quen se lle pode
ocorrer que os kurdos, por
exemplo, poidan formar parte
desa entelequia que algúns
chaman pobo iraquí? É moita
a desinformación, realmente
ignorancia, do invasor  sobre
o país invadido.

O brillante columnista Bob
Herbert escribiu con acerto
que a invasión foi un “tráxico
exercicio de incompetencia
oficial. Os fundamentos eran
erróneos, as estimacións de re-
cursos militares e de custes in-
suficientes, o grao de
intelixencia cativo e as
conxecturas sobre a posible
reacción iraquí desacertadas”.
E así todo o que seguiu á
invasión ata o día de hoxe. Por
iso, agora o problema é a
saída, o que xa se vén
chamando operación salvar a
cara ou gardar as aparencias
(Operation Save Face). Unha
saída que a ignorancia, unha
vez máis, pon moi costa
arriba. A traxedia do Iraq, en
certa maneira, está empezando
aínda. 

A saída dos exércitos
invasores, dalgunha maneira,
podería ir producíndose des-
pois das eleccións de decem-
bro. E non unha saída
completa. Malo se ten lugar,
porque un país desfeito, sen
certa seguridade, non se
poderá endereitar por moitos
anos, e malo tamén se non se
produce, porque seguiremos
como estamos, pero a peor.
Os invasores vense collidos
na súa propia trapela.

O problema, pois, segue
sendo a maneira de saír do
Iraq, pois Bush non quere asu-
mir a derrota –a saída sen máis
que algúns lle aconsellan; mais
é de supoñer que tampouco es-
queza a saída do Vietnam e
aquelas présas por atopar un
lugar nos helicópteros que non
daban abasto para poñer a sal-
vo ao goberno de Saigón e ou-
tras autoridades –tanto
premían as forzas vietnamitas
na recuperación do territorio
invadido. A máis difícil é a que
suxiren os invasores: un
réxime democrático e un exér-
cito que o garanta. Pero isto,
na realidade actual, semella a
peor de todas as saídas, por
moi pouco realista. A cegueira
do invasor non é pouca.♦

ORZAMENTOS 2006

Os expertos observan un impulso á economía produtiva

Cambio de tendencia nos gastos
RUBÉN VALVERDE

9.911,73 millóns de euros, un 9,04% máis que no 2005. Estas son
as cifras dos primeiros orzamentos do Goberno bipartito elabo-
rados en tan só dous meses. O presuposto aumenta espectacular-
mente as súas partidas en investimentos produtivos e en gasto so-
cial. Entre as sombras, destaca un gasto en persoal que segue au-
mentando e unhas previsións económicas que melloran a de anos
anteriores, pero que seguen afastando a Galicia da converxencia.

A redución do paro é unha das
prioridades do novo Goberno.
Así queda de manifesto nos or-
zamentos, xa que se lle destina
un montante de 298,73 millóns
de euros, cun incremento do
18,74% con respecto ao 2005.
Destes, 79,5 millóns están des-
tinados directamente a fomento
do emprego, que é un 17%
máis do que investiu o PP este
ano. Para incremento de con-
tratación indefinida irán 40 mi-
llóns de euros, un 33% máis;
para integración sociolaboral

de persoas con discapacidade
10 millóns de euros (25% máis)
e para formación profesional de
desempregados 8,2 millóns de
euros (15,5% máis). Tamén au-
menta o destinado á mellora da
cualificación do traballo e as
partidas para reducir a sinestra-
bilidade laboral (67% máis que
no ano pasado).

Cómpre lembrar que nestes
momentos o desemprego supe-
ra o 11,5%, case dous puntos
máis que a media estatal. Histo-
ricamente o número de parados

foi inferior en Galicia que no
conxunto do Estado mais esta
tendencia inverteuse a partir de
1995 por mor do esfarelamento
de sectores como a agricultura,
a pesca ou o naval. Segundo
Manuel Cao “o obxectivo da
Xunta pódese cumprir coa re-
activación de certos sectores
económicos que foron esmore-
cendo nesta última década.
Ademais, considero positivo
que os Goberno se marquen ob-
xectivos concretos para poder
fiscalizalos”.♦

Reducir o paro a un 10%

O conselleiro de Economía, Xosé Ramón Fernández, entrégalle os primeiros orzamentos do bipartito á presidenta do Parlamento, Dolores Villarino.                  PEPE FERRÍN / AGN
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Outro dos obxectivos do bipartito
é impulsar o modelo social. O
conxunto das políticas sociais,
que inclúen os servizos sociais, o
apartado de vivenda e solo e a co-
operación para o desenvolve-
mento suman 435,15 millóns de
euros, 52,46 máis que no exer-
cicio anterior. A Vicepresidencia

da Xunta disporá de 242 millóns
de euros para asuntos sociais. O
seu titular, Anxo Quintana, decla-
rou que “se vai pasar do gasto
irracional da etapa anterior a un
investimento intelixente que se
plasma na creación de redes pro-
pias de escolas infantís, centros
de terceira idade, de menores ou

de discapacitados”. Neste senti-
do, Quintana anunciou a creación
de 2000 novas prazas en escolas
infantís, 900 en residencias de an-
ciáns, 560 en centros de día e 500
para persoas discapacitadas.

En canto á sanidade, terá un
incremento do 11,7% con res-
pecto ao 2005. En total destina-

ranse 3.157 millóns, dos que
destacan un aumento nas parti-
das para a extensión do modelo
de atención primaria e tamén pa-
ra a redución e transparencia das
listas de espera. Non embargan-
te, a maior parte do aumento se-
gue a estar no gasto farmacéuti-
co, que segue sendo excesivo.♦

A política social e a sanidade copan o 36%

Os sindicatos apoian, dende a
distancia, os novos orzamentos
aprobados pola Xunta. “Coinci-
dimos coas prioridades do novo
Goberno. Aumenta o gasto social
e o sanitario, mais cómpre lem-
brar que é polo acordo asinado
co Goberno central. Tamén é po-
sitivo que se destinen máis car-
tos para o emprego, pero con iso
só non abonda e haberá que sen-
tarse co Goberno para saber a
que se destinan esas partidas,
vendo que o modelo do PP de
subvencións foi un fracaso”, ex-
plica a responsábel de economía
de CC OO, Maica Bouza.

Pola súa banda, UGT pensa
que as súas prioridades coinciden
coas do Goberno. “Hai un esforzo
grande por parte do Goberno en
materia de I+D+I e tamén en ma-
teria de emprego. Tamén é salien-
tábel que o gasto en educación se-
xa superior ao que aumentou o to-

tal orzamentario. Hai que ter en
conta que o Goberno non tivo de-
masiado tempo para elaborar os
orzamentos e polo tanto hai que
velos como de transición, pero
cando menos pensamos que mar-
can un cambio de mentalidade”,
argumenta o secretario xeral de
UGT, Xosé Antonio Gómez.

Maica Gómez, non obstante,
sinala a preocupación de CC OO
en dous aspectos: “En primeiro
lugar consideramos excesivos os
ingresos que se acadan pola vía
dos impostos indirectos. Hai que
ter en conta que coa conxelación
salarial que é só equivalente ao
IPC, que non marca o custo real

da vida, os traballadores perden
poder adquisitivo. Con esa maior
presión fiscal indirecta pode des-
cender o consumo. En segundo
lugar, tamén vemos con intriga o
alto endebedamento da Comuni-
dade. Aínda que comprendemos
que é un legado do ano anterior,
pensamos que o novo gabinete
ten que ir poñéndolle freo”.

O PP, pola súa banda, criti-
cou o reparto dos cartos do novo
orzamento. Segundo o portavoz
adxunto, Xosé Manuel Barreiro,
“os orzamentos non contemplan
o benestar dos galegos, senón
criterios de carácter político. O
PSdeG cedeu ás pretensións do
BNG para manterse no Gober-
no”. Ademais, engadiu que o in-
cremento do 9,04% nas contas
públicas “desmente o que dicía
Emilio Pérez Touriño cando fala-
ba de que a situación financeira
era preocupante”.♦

Os sindicatos coinciden nos grandes obxectivos

Maica Bouza, responsábel de economía
de CC OO.                         CARME / AGN

Xosé Antonio Gómez, secretario Xeral de
UGT-Galicia.                         OTTO / AGN

O presidente da Xunta, Emilio Pé-
rez Touriño, sinalou que un dos
obxectivos do novo Goberno é a
transparencia. Ese obxectivo que-
da reflectido na supresión da fa-
mosa Lei de Acompañamento usa-
da polo anterior gabinete de xeito
discrecional. “Ate agora usábase a
Lei de acompañamento como un-

ha especie de caixón de xastre on-
de se recollían todo tipo de sub-
vencións e de convenios que non
saían á luz pública. É loábel que a
nova Xunta eliminase esa prácti-
ca”, argumenta Xesús Veiga. O
novo Goberno optou pola creación
dun rexistro público de axudas,
subvencións e convenios.♦

Os primeiros orzamentos
sen Lei de Acompañamento
para subvencións

A Consellería de Política Terri-
torial será unha das que máis
cartos xestione no vindeiro ano.
En total serán 497,4 millóns de
euros os que se destinen para
acometer unha gran cantidade
de proxectos que xa estaban
comprometidos na etapa de
Manuel Fraga. A autovía Fe-
rrol-Vilalba recibirá 19,8 mi-
llóns de euros e  o enlace entre
a autovía A-6 con Meirama 5,2
millóns de euros. Así mesmo,
tamén destinarán ao ferrocarril
13,7 millóns de euros para im-
pulsar o AVE do eixo Atlántico

e tamén 1,9 millóns para finan-
ciar liñas férreas deficitarias.

De todos os xeitos, a maior
dotación de infraestruturas vai
ser para a Cidade da Cultura, o
macroproxecto iniciado por
Manuel Fraga. En total, o com-
plexo de edificios levarase 48
millóns de euros no vindeiro
exercicio, facendo que Santia-
go sexa a cidade con maior in-
vestimento de toda Galicia. O
obxectivo é que a hemeroteca
estea rematada no 2006, sendo
o primeiro dos cinco edificios
en entrar en funcionamento.♦

As infraestruturas seguirán
o ritmo investidor
do anterior Goberno

O Goberno fixo efectivo o má-
ximo de endebedamento permi-
tido no acordo asinado no Plano
Económico Financeiro 2004-
2006. En total, o endebedamen-
to ascendeu a 140 millóns de
euros, unha cifra que pode re-
sultar preocupante tendo en
conta que Galicia xa é a terceira
comunidade autónoma máis en-
debedada por PIB, e a quinta en
valores absolutos. “Ese endebe-
damento pode chegar a ser peri-
goso se non se fai un plano de
actuacións futuro que prevea o
descenso de fondos europeos a
partir do 2007”, explica Xesús
Veiga.

Pola súa banda, Manuel Cao
sinala que “o importante dese
endebedamento é ver se as polí-
ticas de desenvolvemento econó-
mico planificadas pola Xunta
dan resultado. En si mesmo non
é negativo sempre e cando vaia
destinado á mellora da produtivi-
dade e ao desenvolvemento eco-
nómico. Deste xeito, co aumento
das rendas é facilmente recupe-
rábel. O que non tiña sentido era
o modelo do PP, que recorría ao
endebedamento para manter o
seu sistema de rede burocrática e
a gasto improdutivo”,.

Tamén chama a atención o
incremento no gasto de persoal,
que é dun 7% con respecto do

ano anterior, malia as prometi-
das políticas de austeridade pro-
metidas polo bipartito. “O que
ten que facer o Goberno durante
o 2006 é ir desfacendo a estrutu-
ra burocrática de organismos e
entidades paralelas que tiña
montado o anterior Goberno. De
non facelo, a burocracia vai se-
guir comendo gran parte dos no-
sos recursos, cousa perigosa ten-
do en conta que os ingresos van
descender nos vindeiros anos”,
argumenta Manuel Cao.♦

O endebedamento e o
aumento do gasto de persoal
principais puntos fracos

O economista Manuel Cao, autor do libro
A política económica da Xunta, de Edi-
cións A Nosa Terra.         PEPE FERRÍN / AGN

O vello
é fermoso
XOSÉ MANUEL SARILLE

Osábado 29 de outubro
terá lugar en Lugo a
primeira asemblea da

Asociación para a Dignifica-
ción das Vítimas do
Fascismo. Serán os directivos
da nova organización María
Xesús Souto, Xesús
Rodríguez Regueiro, Claudio
Rodríguez Fer e Carme Blan-
co. O presidente e principal
activista chámase Manuel Sa-
rille Lanceiro, de 82 anos de
idade. Permítanme pois que
me dirixa a el persoalmente.

Deberías saber que vives
nun país que envellece, que
non está para estas gaitas de
fundar e que todos vivimos
contentos se vai sostendo o
tipo cos fondos estruturais.
Ademais as aventuras só
deben facelas os máis novos,
é o correcto, existe un acordo
tácito baseado na pura barba-
rie e na idiotez segundo o cal
as persoas maiores deben fa-
cer sitio. É o tempo dos gais
e das mulleres e nesa cota
non entran os vellos, aos que
se lles pode sacudir máis ou
menos libremente. 

Xa me dirás! A que vén
agora tratar de cuestionar a
teoría da gravidade,
consistente en achantar co
politicamente correcto, que
neste caso consiste en retirar-
se de toda acción social can-
do se cumpre a idade que os
novos estabelecen? E
ademais rodeado na dirección
de persoas prestixiosas, de
verdadeiros merlos brancos. 

Agora a serio. Algúns
din que es un patrón
obsesionado co da Guerra
Civil. Depende como lles
vaia na danza para que apli-
quen para eles o concepto
de “intelixencia emocional”,
segundo a cal o traballo
intenso e constante é o
mellor para lograr metas, ou
que falen de exceso para os
demais. De calquera xeito
ten coidado, non sexas
demasiado enfático, porque
esas actitudes, aínda que
non pasen factura de
imediato, poden
lembrarchas dentro de vinte
ou trinta anos e convértense
nunha barreira para comezar
novos proxectos. Non te hi-
poteques, no mellor sentido
da palabra. Non gastes todas
as enerxías no choio.

Ten narices que sigan
con esas ladaíñas de que
pretendedes resucitar odios,
de que iso xa pasou. As
falsas curacións da ferida.
Non un traballo secundario
nin un entretemento de xubi-
lado, é un labor fundamental
nun país que tamén está
atrasado nisto. Alemaña e
Italia prohibiron toda propa-
ganda fascista, por ser aten-
tatoria contra a dignidade
das vítimas e a dos cidadáns
que terían que convivir ago-
ra con ese lixo. Desde esta
misantropía, cos desexos de
que teñades unha boa singra-
dura.♦



Vostede leva escribindo sobre a
guerra do 36 e da propia figu-
ra de Franco desde un tempo
en que a dificultade do investi-
gador era moi grande.

Empecei a ocuparme en 1979
cando só había sobre Galicia os
libros de Arrarás, Moure Mariño
e Silva Ferreiro. Partín de cero
aínda que non todos os datos de-
ses libros eran malos, cando non
se podía entrar en ningún arquivo
militar, porque consideraban que
tiñan documentos confidenciais
que só podían revisarse con auto-
rización do capitán xeral da re-
xión militar e mesmo dos familia-
res. Nos cementerios deixábanme
ver os rexistros ás veces. Lembro
que o enterrador de San Mauro en
Pontevedra díxome “caían como
coellos no 36”. Por iso a primeira
edición de El alzamiento de 1936
en Galicia en 1982 tiña 600 páxi-
nas, e a derradeira, de 2002, tiña
1.300. A meirande parte desa en-
gádega foi con testemuñas de fa-
miliares das vítimas, que a medi-
da que se publicaban novas edi-
cións escribíanme ou chamában-
me dándome informacións.

Pasados eses 20 anos de in-
vestigacións, cambiou a súa vi-
sión sobre o que sucedeu en
Galiza?

Non, non. Os mortos que se
produciron en Galiza nos poucos
días que durou o alzamento –do
20 ao 22 de xullo, agás o caso de
Tui que tardaron as tropas uns
días en chegar– foron escasa-

mente 20 ou 30. A represión pos-
terior foi enorme, porque só no
segundo semestre de 1936 co-
brouse máis de 2.000 mortos, fu-
silados e paseados. Son datos
que chaman a atención en con-
traste con outros lugares. 

A lóxica é de golpe militar
non de guerra, por que a re-
presión é tan extensa?

Non o sei, porque non tiña
sentido. Quizais porque militares
e falanxistas –o 18 de xullo eran
50 e ao final dese mes apuntá-
ranse 5.000– seguían un criterio
de deixar a retagarda limpa por-
que ían sair grande parte das tro-
pas cara Asturias.

Por que durou tanto o im-
pedimento de acceder á docu-
mentación, mesmo cando as
leis obrigaban a abrilos aos in-
vestigadores?

Como a transición española
foi tan peculiar, feita polos mes-
mos franquistas, eles non tiña
moitas ganas de ser collidos coas
mans na masa. Puxeron todos os
obstáculos para dilatar o acceso
até que xa non se podían manter
pechados por máis tempo.

E agora, quedan moitas lago-
as por encher na investigación?

Tanto no caso galego coma no
español, a desaparición dos arqui-
vos da Falanxe deixou moitos de-
talles por resolver. Adolfo Suárez
deu orde o 1 de Abril de 1977,
cando o Movimiento se disolveu
de queimar todos os arquivos. O
xornal El País deu o dato de que

nun forno industrial de Poble Nou
se queimaron 500 toneladas de
papel chegado da Xefatura do
Movimento de Barcelona. Estes
eran uns arquivos moi importan-
tes, porque á altura de 1946 xa
contaban con perto de cinco mi-
llóns de fichas de persoas. Todo
quedou destruido. Eu na edición
derradeira do meu libro fago unha
listas dos falanxistas da Coruña
en 1938 grazas aos avisos que a
Falanxe daba na Voz de Galicia
para recoller acreditacions.

E as fontes policiais?
O arquivo da Xefatura Supe-

rior de Policía trasladouse a Ma-
drid e aquí non quedou nin unha
triste fotocopia. O que queira sa-
ber da represión por eses arquivos
ten que ir á rúa Serrano en Ma-
drid. En Cataluña ou no País Vas-
co iso provocaría un escándalo.

Os libros de César Vidal e
Pío Moa teñen grande éxito,
que opina sobre o revisionismo
histórico da dereita?

Pío Moa é un novo San Paulo,
é un oportunista, porque se escre-
be sobre o seu tempo no Grapo e
cando mataban gardas civís a xen-
te de dereita non o vai mercar. Pe-
ro é moi útil á dereita que sexa el
o que xustifica esa idea de “o fran-
quismo non era tan malo”. El sabe
ben como se vai utilizar e os moi-
tos cartos que vai gañar. O libro
dos mitos da guerra civil non é
máis que a repetición do que dixo
Arrarás e ao seu lado Ricardo de
la Cierva é un liberal. Todo o que

están escribindo é darlle a volta ao
calendario e volver ás cantilenas
do ano 40: Cruzada, Guerra de Li-
beración, matanza de curas,... A
xente de dereitas é a que maiorita-
riamente merca libros e busca
cousas que lles reforcen as súas
teses e eses autores son ideais. 

Daquela esa dereita socioló-
xica é filofranquista?

Non o sei. De Aznar pódese di-
cir que ten unha identificación que
lle vén por vía familiar, o seu avó
foi o grande tiralevitas de Franco,
pero o avó de Raxoi presidiu a co-
misión que elaborou o Estatuto de
Autonomía de 1936. Non hai dú-
bida de que este revisionismo é pa-
ra dicir que en todo caso malos
houbo en todas partes, ou como
defende con ironía estúpida Pío
Moa, que Franco defendeu máis a
República que Azaña.

E como investigador que
xuízo lle merecen eses libros?

Son libros burdos que repiten
tópicos. Agora Pío Moa vai publi-
car unha haxiografía de Franco,
que son 190 páxinas que preparou
en menos de tres meses, sen notas
a pé de páxina e que é, como os de
César Vidal, un simple refrito de
propaganda franquista. Pero non
se dan conta de algo que discutín
na TVG con Gonzalo Fernández
de la Mora; cando falei da repre-
sión en Galiza, de Gernika, de Ba-
daxoz ou de Málaga, retrucábame
coas chekas. Pareino e díxenlle “se
sodes os bos non podedes dicir
que fixéstedes o mesmo”, De la

Mora calou. Ademais a represión
foi feroz e continuada até que re-
mata a II Guerra Mundial. Só des-
pois minguou un pouco, pero nun-
ca se rematou durante a Ditadura.

O seu último libro é sobre
Franco, que retrato fai do per-
sonaxe.

As tres características de Fran-
co eran a astucia, a frialdade e a
desconfianza. Cando sae de Cana-
rias a Marrocos para sumarse ao
golpe leva un documento oficial
dicindo que vai porse a disposición
da República e o seu axudante
Franco Salgado leva un documen-
to conforme vai en “comisión de
servizo”. Procura aterrizar de día e
só despois de dar unhas voltas ao
aeródromo de Tetuán decide aterri-
zar porque ve a Saez de Buruaga.
Que distinto de Goded que despois
de sublevar Mallorca vai a Barce-
lona, como combinara cos outros
sublevados, e aínda que se decata
que seguen as bandeiras republica-
nas e da CNT ondeando, aterriza, é
detido e posteriormente fusilado. 

Vostede distingue frialdade
de crueldade.

Sirve a anécdota tráxica que se
conta do soldado que non lle gus-
taba o rancho e botou as lentellas
ao chan, e que Franco, sen alterar-
se, deu orden de fusilalo. Frialdade
como a daqueles nazis que estaban
seguros de que facían o que debí-
an, e mesmo filmaban as súas atro-
cidades. Esas características úsoas
para definir a súa psicoloxía. Ca-
banellas, cando se reunen en Sala-
manca para elexir xefe do goberno
do Estado, di “ustedes no saben lo
que han hecho. Yo, que lo tuve a
mis órdenes en el ejército de Áfri-
ca, sé que si le dan ahora el mando
va a creerse que España es suya y
no dejará que le sustituyan ni en la
guerra ni después de ella hasta la
muerte”. Foi unha profecía. 

2006 vai ser o Ano da Memo-
ria e a Xunta quere promover
tamén na illa de San Simón un
centro específico para manter
viva a lembranza e a homenaxe.

Creo que esas iniciativas son
necesarias. Todo o que sexa reco-
pilación de documentos e recolli-
da de testemuñas é moi impor-
tante, sobretodo daqueles que pa-
deceron a guerra. Non embargan-
te a revisión, aínda que sexa sim-
bólica, de procesos, non me pare-
ce tan necesaria, porque é darlle
importancia a uns consellos de
guerra que eran todos eles un
fraude, porque se repetían como
modelo os fallos, acusando ás ví-
timas de “rebelión militar” cando
eran os defensores da legalidade.
Todos os consellos son nulos. 

Estando na Coruña e falan-
do de revisións, que lle parece
que o hospital principal leve o
nome de Juan Canalejo?

É un cambio que había que fa-
cer xa ao principio da Transición.
Que Canalejo, fundador da Falan-
xe coruñesa, dea nome a un hospi-
tal é algo arrepiante. Que lle poñan
O Burgo, onde está, ou o dun mé-
dico senlleiro como Novoa San-
tos. O que ten que facer o cambio
é o SERGAS, e penso que se non
o fai é por non dar o brazo a torcer.
Isto pasa polo especial que foi a
Transición. En Alemaña sería in-
concebíbel que o ministro de pro-
paganda do nazismo e o xefe das
xuventudes hitlerianas, fixesen a
Constitución de Adenauer, a da
Alemaña libre. Aquí sucedeu que
os cargos equivalentes, Manuel
Fraga e Gabriel Cisneros, foron
dous dos pais da constitución.♦
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Carlos Fernández
‘Os libros de Pío Moa e César Vidal

son refritos de propaganda franquista’
XAN CARBALLA

Desde a súa casa da Coruña, literalmente tapizada de libros, Carlos Fernández (A Coruña, 1944) leva máis de vintecin-
co anos publicando as súas investigacións sobre o 36 e o franquismo. Agora publica unha nova edición do seu libro so-
bre Francisco Franco e completa unha vizosa bibliografía que tamén se ocupa da historia do xornalismo ou do fútbol
galego. Redactor de La Voz de Galicia, Carlos Fernández foi tamén mariño mercante e documentalista cinematográfico.

X. CARBALLA



XAN CARBALLA
Un ronsel de persoas chegadas
de todo o país felicitaron a
Francisco Carballo na xornada
de homenaxe que viviu en Ma-
rín o pasado  día 22. Un acto na
biblioteca da cidade foi  o pre-
ludio da cea-mitin  coa que con-
cluiu a xornada. Un emociona-
do Carballo púxose a disposi-
ción, “para calquer traballo no
que me poidades necesitar”.

Ás seis da tarde xa comezou a
xuntarse a xente á porta da Bi-
blioteca de Marín. Co seu pasiño
obrigadamente curto, Xosé Chao
Rego foi un dos tempraneiros, e
despois, sobre a marcha, convida-
do a deixar testemuña da súa
amistade con Carballo. A lista das
case duascentas persoas que des-
bordaron o local até ficar na rúa,
seguiu atentamente o percorrido
que nfixeron os convidados a fa-
lar no acto de diferentes aspectos
da persoalidade e as múltiples ac-
tividades de Francisco Carballo.

Rubén Aramburu, párroco de
Santo Tomé de Piñeiro en Marín,
foi o espléndido animador de to-
da a xornada, aberta por Santiago
Prol cun sentido percorrido bio-
gráfico que abriu traendo a men-
saxe dos viciños de Maceda a es-
ta homenaxe “ao noso fillo máis
sobranceiro”, tamén estaban pre-
sentes o ex-alcalde de Maceda e
hoxe director xeral de Acción So-
cial, Bieito Seara e a concelleira
de cultura Rosa Carrera. Prol
adiantou as múltiples facetas que
se habían abordar, “Francisco
Carballo fixo o reencontro con
Galiza –dende Vigo– cunha in-
mesión global na sociedade: no
sindicalismo docente (UTEG), no
eido político (Bloque), no xorna-
lismo (A Nosa Terra), na edición
(Promocións Culturais Galegas),
no asociacionismo cultural (Cul-
tural  de Vigo), na investigación
(colección Historia de Galiza, es-
cola de historiadores) na relixión
(Irimia, Encrucillada,...)”.

Detalláronse despois as múlti-
ples facetas dese compromiso. En-
gracia Vidal e Vitorino Pérez Prie-

to deron o retrato do entendemen-
to do compromiso cristián de Car-
ballo. Fixérono en parte tomando
as propias afirmacións de Carba-
llo, ben nas súas memorias priva-
das ou no libro Conversas con
Francisco Carballo, “na Biblia,
no Antigo Testamento, hai unha
longa evolución na experiencia re-
lixiosa dun Deus dos exércitos, a
un Deus de paz, pero que exixe
responsabilidades. Nisto irrompe
Xesús de Nazaret; expresa coa súa
vida e na súa predicación un Deus
amor, abbá (papá), un Deus que
nos espera e aposta por todos, que
rexeita a discriminación: ven sal-
var a quen é maltratado e sofre fa-
me, enfermidade, desprezo, etc.
Xesús é a suprema realización hu-
mana. É digno de fe. Con el con-
segue o cumio a experiencia reli-
xiosa, por iso creo que a súa teste-
muña é aceitábel: preséntame un
Deus criador que continúa presen-
te na súa obra. Deus crea, non só
creou; segue esa obra á que somos
invitados a colaborar. Crer no
Deus de Xesús é concrear un mun-
do de paz, de igualdade, de res-
pecto de todo e de todos. Xesu-
cristo só afirma que se exclúen os
que non colaboran co seu proxec-
to. Exclúense os que non socorren
os famentos, sedentes, maltrata-
dos... os que non loitan pola xusti-
za e contra a pobreza”.

Un historiador novedoso

Anselmo López Carreira lembrou

a súa primeira colaboración con
Carballo, “cando editamos aquela
Historia de Galicia do Frente
Cultural da AN-PG, fixen un tex-
to do que quizais hoxe me distan-
ciaría, pero supuxo unha resposta
á fame de saber dunha xeneración
que quería coñecer a historia do
seu país. Alí estivemos xuntos Fe-
lipe Senén, Xosé Ramón Barreiro,
Carballo e eu mesmo. E lembro
como me impresionou aquela pre-
cisión cuantitivista de Carballo, ca
escola dos que dicían que docu-
mentos e calculadora eran os ins-
trumentos do historiador. Despois
xa foron anos de trato e outras ex-
periencias en común”.

Tamén interviu o director de
A Nosa Terra, Afonso Eiré, que
asegurou que “sen Francisco Car-
ballo A Nosa Terra non existiría
(...) sendo presidente de Promo-
cións Culturais Galegas impli-
couse totalmente no día a dia, dei-
xando tarefas e vontades propias
para traballar nun proxecto colec-
tivo con media ducia de mozos
con máis alento que experiencia.
Experiencia que poñía Carballo,
quer como editorialista, quer par-
ticipando nas reunións semanais
da redacción, quer discutindo e
asesorando. Carballo era un com-
pañeiro máis, que ademais fun-
cionaba a xeito de interrruptor, de
cortalumes das presións externas,
deixando sempre claro que o pe-
riódico, como proxecto común,
non podía ser usado en batallas
ou intereses persoais, aínda que

estes fosen lexítimos ou intereses
políticos que non fosen claramen-
te colectivos”.

Pilar García Negro fixo un
canto ao compromiso de Carba-
llo e lembrou o difícil episodio
que se viviu co libro citado por
Anselmo López Carreira, “can-
do se refería á morte de Xosé
Ramón Reboiras, e aparecía es-
crito que fora asesinado, por cer-
to un texto que non era directa-
mente de Carballo senón dos
editores. Mesmo sabéndoo, Car-
ballo cargou coa responsabilida-
de e afrontou un proceso xudi-
cial que o puido levar ao cárce-
re”. A profesora luguesa recor-
dou a súa intervención no xuízo
como especialista filolóxica.

O acto pechouno o deputado
Francisco Rodríguez, que ade-
mais de perfilar a importancia do
compromiso político de Carba-
llo, recoñeceuse desmemoriado
para moitos feitos concretos da-
queles anos da transición, “pero
teño entre as miñas lembranzas
cando Carballo, sempre compro-
metido politicamente co naciona-
lismo en tempos en que arrecia-
ban as dificultades –ás eleccións
de 1977 non puidemos apresen-
tarnos porque non estabamos le-
galizados– accedeu a ir de candi-
dato ao Senado, e mesmo nos ad-
vertiu que tivéramos coidado cun
importante escritor que íamos in-
cluír nas candidaturas, porque
nos había deixar en evidencia e
abandonarnos na metade do ca-

miño. Fixémoslle caso e real-
mente que ben encamiñado ía!”.

Cea-mitin

A xornada de homenaxe, no ano
do seu oitenta cumpreanos, conti-
nuou no pavillón do Colexio Pú-
blico da Laxe, cunha cea que aca-
bou por converterse nun mitin,
quentado polas intervencións mi-
litantes de Rubén Aramburu, que
xunto á concelleira do BNG en
Marín, Pilar Blanco, leron diver-
sas adesións ao acto chegadas e
presentaron a Alfredo Suárez Ca-
nal, Conselleiro de Medio Rural,
que foi o encargado de facer a
ofrenda da homenaxe. Lembrou
Suárez Canal a súa relación con
Carballo “débolle un dos meus
primeiros traballos, cando xunto
a Xaquín Méndez Anta, fixéron-
nos un contrato no Colexio dos
Paúles en Maceda. Carballo non
estaba alí fisicamente pero vin
que a súa maneira de entender as
cousas estaba na boca de todos.
Aquel era un lugar onde a liber-
dade e Galiza tiñan unha presen-
za cotián. Despois, cando coordi-
nei a primeira campaña electoral
do BN-PG, fumos xuntos a moi-
tos mitins. O primeiro deles en
Allariz causou tal impacto, polo
que se dixo e por como o dixo
Carballo, que por esixencia vici-
ñal tivemos que repetilo aos pou-
cos días. Para min que aquelo que
pasou en xuño de 1977 tivo moi-
to que ver con todo o que adian-
tamos nos anos seguintes”.

Un pequeno  video realizado
por Xoán Carlos Garrido Cou-
ceiro remitiu aos presentes a
aquela época, amosándose ima-
xes dun dos mítines nos que in-
terviu Francisco Carballo, que
despois dirixu un vibrante men-
saxe aos presentes, renovando o
compromiso con toda a súa tra-
xectoria e ofrecéndose a traballar
mentres a saúde o acompañe.
Antes das actuacións de Tonhito
de Poi, de dous membros da Co-
ral de Bueu e de Tino Baz, Iria
Aboy fíxoselle entrega a Carba-
llo dun carné de Galiza Nova.♦
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Centos de persoas abarrotan a Biblioteca de Marín e a cea-mitin

Francisco Carballo,
homenaxe a unha vida de compromiso

Francisco Carballo pechou o acto da Biblioteca. Á direita, asinando exemplares dos seus libros. Abaixo, as intervencións de Xosé Chao Rego e, á dereita, Tonhito de Poi.                         Reportaxe Gráfica: XAN CARBALLA
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Segue a ofensiva contra o alcal-
de de Ourense, Manuel Cabezas.
Logo das informacións realiza-
das polo xornal La Región sobre
a “mansión” que constrúe en Pi-
ñor de Cea, e nas que insinuaba
posíbeis irregularidades na con-
tratación das obras e mesmo no
uso de pedras moi semellantes ás
dunha praza pública remodelada
na lexislatura anterior, agora son
as contas do propio Concello as
que serven para acusar o grupo
de Goberno que preside Cabezas
de prevaricación.

Deste xeito, unha vez máis,
unha noticia do poderoso xornal
provincial da familia Outeiriño
marca a vida política municipal
do Concello. A fonte é un informe
do interventor, Gonzalo Alonso,
que sinala o cobro irregular de 10
millóns de euros en impostos por-
quen despois non se aprobou a li-
quidación correspondente; recibiu
diñeiro de contribuíntes sen iden-
tificar e case todos os seus depar-
tamentos, en particular a Oficina
de compras, fraccionaron contra-
tos para eludir os concursos públi-
cos, conculcando “os principios
de publicidade, concorrencia e
obxectividade”. En todos os ca-
sos, o documento refírese ao exer-
cicio do ano 2004.

O grupo de Manuel Cabezas
saíu en defensa da súa xestión
para responderlle ao BNG, que
anunciou de inmediato a solicitu-
de dun pleno extrrdinario que
aclare o que semellan ser “indi-
cios de delitos de prevaricación”,
segundo o seu portavoz, Alexan-
dre Sánchez Vidal e un novo ca-
pítulo de como se xestiona o Fes-

tival de Cine e adxudican contra-
tos a un socio dun concelleiro,
como se perde o diñeiro nun
campo de hoquei que se adxudi-
ca a dedo, ou como se lle perdoa
o 10% s empresarios da constru-
ción que teñen que ceder obriga-
toriamente esa porcentaxe.

Opinións nas que en parte
coincide o PSdeG a través de
Francisco Rodríguez, estimar

que o interventor confirma a “fri-
volidade” coa que o alcalde actúa
no control do diñeiro público.

A versión do grupo de Gober-
no do PP é ben diferente. Consi-
deran que as contas de 2004 re-
flecten bos resultados econó-
micos que o informe da interven-
ción “empaña”. Discrepan en ca-
se todo, mais din que hai infor-
mes municipais que tampouco

dan por bo o que indica o inter-
ventor. A concelleira de Econo-
mía, Helena Rivo, di descoñecer
as posíbeis irregularidades por-
que “o interventor non facía fis-
calización previa dos contratos,
senón posterior”. Segundo a edil,
“ningunha factura” é tramitada
pola Concellaría de Facenda “se-
nón que leva a sinatura do xefe
de servizo correspondente, con-

celleiro correspondente, máis a
do interventor municipal”, polo
que “hai garantía de legalidade”
nos procedementos de contrata-
ción e tramitación de facturas.

Así as cousas, estas novas in-
formacións afondan nunha polé-
mica que Manuel Cabezas consi-
dera unha vendetta porque non
aceptou presións de La Región que
non precisou, pero que moi proba-
belmente teñen relación co finan-
ciamento da empresa, en crise eco-
nómica permanente e que vai so-
brevivindo grazas ao apoio do PP,
particularmente de Xosé Luis Bal-
tar, desde institucións públicas e
entidades como Caixanova.

Neste sentido, e coñecida a po-
derosa influencia do xornal na opi-
nión pública ourensá (tamén ten
unha canle de televisión local), non
é estraño que PSdeG-PSOE e
BNG acepten facer oposición ao
ditado do medio dun medio de co-
municación  que se atribúe capaci-
dade para pór e quitar alcaldes, co-
mo no seu día demostrou co socia-
lista Manuel Veiga Pombo cunha
campaña nunha liña semellante a
actual, denunciando, naquel caso,
o enriquecimento dos concelleiros
socialistas con fotografías das súas
casas, polo demais perfectamente
normais. Non é o caso de Cabezas,
que ten un patrimonio considerá-
bel, mais que desenvolve unha ac-
tividade empresarial na que xustifi-
ca os seus ingresos. En caquera ca-
so, é significativo que logo dun
tempo máis que prudencial desde
que o alcalde anunciara a presenta-
ción dunha denuncia xudicial con-
tra La Región, aínda non presentou
demanda de ningunha clase.♦

Outro ataque contra Cabezas
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Logo da polémica da casa do alcalde en Piñor de Cea, La Región publica que o Concello incurriu
en diversas irregularidades contábeis e na adxudicación de obras. Outro escándalo que pon de ma-
nifesto a guerra de intereses que vive o PP tras a Era Fraga.

Ourense

Éo
LOIS DIÉGUEZ

É delincuente quen cometeu falta ou delicto. Quen reiteradamente foi condenado polos tribunais por vio-
lar a lei. Cando o deputado Bieito Lobeira lle chama ao alcalde da Coruña delincuente nen insulta nen men-
te. Está a dicir a verdade. Poderíase, en todo caso, aprezar se sería conveniente ou non que pronunciase esa
palabra, mais despois das burlas repetidas, insistentes, cara ao noso idioma e cara á Xustiza nas que D.
Francisco se está a especializar, parécennos mesmo tímidas as palabras do deputado. Unha nación non po-
de sufrir as afrontas fanáticas dun señor que se agacha nun cargo público para exultalas. Non é isto máis
grave? Non é grave tamén agachar a súa ideoloxía reaccionaria baixo uns enormes metros de bandeira “ro-
jaygualda”? Non tiña a obriga, en todo caso, de colocar á súa beira e nas mesmas condicións a de aquí, a
galega, como manda o protocolo? Vamos, ho, que ao sir ese vaille o baile. Por iso, meu querido Ismael Re-
go, non se pode andar a estas alturas co conto aquel do criado e do señorito. Cando se embebedaba o pri-
meiro seica era un perdido, un animaliño. Pero cando o facía o señorito non resultaba tal, senón que lle
ía mal, ao pobriño. Se sir Francisco segue empoleirado no monte da reacción máis negra (fanatismo) así
hai que admitilo e obrar en consecuencia. Ou é que o propio partido pensa coma el? Morno, morno...♦

Subliñado

Un coñecido home do periodismo lugués debuxábao con
verdade: É locuaz, de expresión culta e elegante, cal es-
tilete de cirurxián.

Falar de don Antonio Figueroa, do meu amigo e mes-
tre Antón Figueroa, tería de ser ben doado para calquera
(eu mesmo o fixen sempre por me gabar coa súa amiza-
de), pro hoxe non o é. Sinto estes momentos pouco pro-
picios ás florituras verbais ou literarias: cómpreme deixar
espido, sen máis, o caravel sanguento do corazón. E se a
miña voz falla ou treme, se eu calase, “as pedras berrarán
o seu nome”, porque as pedras teñen a afouteza e a me-
moria fiel e porque nas pedras áchase a paciencia do
mundo, madurada despacio; elas non se trabucarán. Di-
rán o seu nome as pedras da súa praza Maior, as pedras
da Soidade, e as da Muralla, e as humildosas pedras do
Regueiro dos Hortos, e as bélicas pedras da Frouseira, e
as pedras dos nosos avós de Viladonga e Santa Tegra, e
as tráxicas pedras da Costa da Morte e as pedras-rochas
novoneyranas do Caurel amigo...

Porque o atributo máis visiíbel da verdadeira nobre-
za, o que non é posible agochar, a xenerosidade, é o que
fai das outras grandes cuestións da vida –a Verdade e a
Xustiza– auténticas virtudes a prol do Ben. A xenerosi-
dade… Aínda cando é acoitelada (xeralmente a traizón)
dáse en verter polas feridas en máis e maís borbollóns da
súa propia esencia galana, reborda con tal forza que mes-
mo afoga os ananos de espírito pezoñento que a feriron.
Érguense nun lugar do antergo reino de Navarra unhas
verbas de outro Antonio xeneroso, de don Antonio Ma-
chado: “Hai pobos que non morren inda que sexan asasi-
nados”. Así acredito eu: hai persoas que perduran por
sempre no recendo perpetuo, case físico e palpable, da
xenerosidade.

Antón Figueroa, don Antonio, non fixo crítica aceda
das persoas inda que tivese ben máis evidentes motivos
que os que lla fixeron a el: eis a Xenerosidade dos autén-
ticos. Si fixo crítica fonda, aristotélica e heideggeriana,
das ideas e das ideoloxías comenenciúdas e sectarias,

porque arelaba que o ser humano pasase, dunha vez e pa-
ra sempre, de “ente” simplemente cuantificable a SER
rotundamente razoábel, por ben que non puidese evitar
afastar o espiñento camiño da anguria. Perguntéille unha
vez se tiña sido iso o que o levou a facerse médico can-
do xa tiña una solvente profesión de farmacéutico, e co-
mo eu teño a teima xa vedraña de andar co meu caderni-
ño de notas no bolso, podo relembrar a desposta: “Pode
ser. Como dicía outro médico, “temos un cerebro para
pensar, un corazón para sentir e unhas mans para servir o
cerebro e o corazón”. O exis-
tencialismo transcendente, o
que ha servir a quen veña tras
de nós, ten de arrancar os pro-
blemas da xente e da terra que
mellor coñecemos, para des-
pois irmos axudar os que non
coñecemos. Non soamente
somos química pro tamén so-
mos química e estamos suxei-
tos ás leis físicas. O ser hu-
mano, sobre todo os homes,
venden a dignidade por un
chirimbolo cheo de botóns e
luceciñas, e non saben nin co-
mo nacen as patacas, canto aman as plantas ou que al-
gunha vez han perder a memoria e con ela perderano to-
do agás a dignidade que un día…”

A memoria… Sabía que el podería perdela. ¿Lém-
braste (agora si, ben certo), Antón Figueroa, a derradeira
vez que paseamos xuntos? Tentei que dixeras o meu no-
me: non che era xa posible. Pero os teus ollos de neno
traste sorríanme e até parecíame que estabas a retrousar,
e asemade a me acougar, coa ollada limpa e perpetua-
mente alertada. E a ollada rifábame como me rifaría a de
meu pai: “Pro, ¿non te decatas que os nomes xa non me
importan, que tanto me ten que te chamen Xerardo, ou
salgueiro, ou pardal, ou mapoula, ou gabián, ou rocha, ou

regato…? ¿Que me abonda con ollar para os meus para
ser felíz? ¿Non sentes que sei que es, sinxelamente e pa-
ra sempre, un bo amigo con quen paseo ao solciño que
aluma a nosa tribo, e que agora mesmo camiño repousa-
do no teu brazo entre estas pedras que eu quero e sei que
me queren…?”

Iso me dicías, ti, que xa lle tiñas feito ao teu país o ga-
lano das Mocedades Galeguistas da man do teu inesque-
cíbel Ramón Piñeiro, e que che pagaron, nunca era me-
doñenta pra os máis, prohibíndoche o exercicio da medi-

cina (coa nobreza non pudie-
ron) ao tempo que na túa re-
botica lles dabas acubillo a
Ánxel Fole, a Luís Pimentel,
a Aquilino Iglesia Alvariño, a
López Pardo, a Del Riego, a
Celestino Fernández de la Ve-
ga, a uns mozos Uxío Novo-
neyra e Manuel María…, na-
mentres ofrecías quentor e
mantenza a represaliados e
exiliados, ou expoñías na
mesma rebotica a primeira
mostra dun Tino Grandío.

¿Como che habemos pa-
gar todo iso, don Antonio Figueroa, a ti, que nunca en-
tendiches de prezos e si de valores, os que mantiñas afer-
voada e elegantemente (porque non hai estética sen ética)
nos fiadeiros nutricios do Hotel Méndez, do Sifán Bar, do
Café Madrid…?

Din que o señor Pedro garda as portas dunha Outra
Dimensión. Se eu pedise paso, habíalle dicir: “Mire, ben
lle sei que os meus méritos son cativos abondo, máis de-
vezo por parrafear con don Antón Figueroa”. O dito se-
ñor consultaríase co seu consello de galegos, no que abo-
fé estarían Prisciliano, Quiroga Palacios, Castelao e os
outros, e  transixirían: “A escusa non é mala; que pase,
home, que pase”.♦

Na memoria de Antón Figueroa
XERARDO PARDO DE VERA

‘Na túa rebotica dabas acubillo
a Fole, Pimentel, Aquilino Iglesia

Alvariño, López Pardo, Del Riego,
Celestino Fernández de la Vega,

a uns mozos Novoneyra e
Manuel María…”
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Encrucillada
XESÚS VEIGA

Oprazo dos cen días é
unha regra non escri-
ta utilizada en moitos

sistemas democráticos para
xulgar os primeiros pasos
dun novo goberno.
Nalgunhas ocasións, este
prazo actúa tamén como
período de proba do labor da
oposición. Moito mais se,
como é o caso, estamos ante
un partido que vén de ocupar
durante 16 anos case todos
os espazos do poder político.

O PP galego está no
comezo da travesía do deserto
da oposición e ten varias deci-
sións pendentes. A máis atrac-
tiva mediaticamente
–substituir a Manuel Fraga no
liderado oficial do partido–
non é a única nin, talvez, a
máis decisiva para o seu futu-
ro. Certamente, a escolla dun-
ha ou doutra persoa pode
constituír unha ameaza máis
ca unha oportunidade, provo-
cando un efecto desestabiliza-
dor no complicado xogo de
equilibrios internos e neutrali-
zando as hipotéticas vantaxes
derivadas de ter resolto
formalmente a vella cuestión
pendente. Pero é que,
ademais, o PPdeG deberá cla-
rexar o modelo de oposición
que vai practicar ante o novo
goberno bipartito e acertar na
elección dos equipos humanos
que van procurar recuperar a
credibilidade social perdida.

Cal vai ser a liña de
actuación a partir de agora:
reivindicar as catro lexislatu-
ras de Fraga como exemplo
do que queren facer no futu-
ro ou demandar accións e ta-
lantes que non practicaron
durante eses anos? E quen
vai protagonizar a emisión
das mensaxes do “novo “
PPdeG: os mesmos que tive-
ron un papel relevante na an-
daina fraguiana ou caras me-
nos comprometidas no labor
gobernamental?

A elaboración do novo Es-
tatuto é, sen dubida, un dos ele-
mentos fulcrais na resolución
desta encrucillada. A relación
de forzas actualmente vixente
outórgalle ao PP galego a cha-
ve fundamental no desenlace
do proceso. O dilema está ser-
vido: ou acepta ao pé da letra o
guión escrito na rúa de Xenova
–e cuxo primeiro capítulo xa se
está escenificando coa campa-
ña mediática contra o Estatut
aprobado no Parlament de Ca-
talunya– ou actúa cun criterio
propio e permite unha
discusión aberta na reforma
estatutaria que permita
mellorar substantivamente o
nivel de autogoberno das insti-
tucións galegas. Se opta polo
primeiro, o novo Estatuto terá
que agardar tempos mellores.
Ben é certo que alguén podería
suscitar unha pregunta
pertinente: que fará Mariano
Raxoi ao dia seguinte dun
hipotético acordo final entre
José Luis Rodríguez Zapatero,
o tripartito que goberna na Ge-
neralitat e CiU? Comezará a
reconquista de España dende a
súa “rexión”?♦

Xosé Cuíña Crespo deixou que
corresen os rumores e continuou
coa súa campaña comida a comi-
da. Quería ter os apoios ben ama-
rrados, sabedor de que ían tratar
de birlarllos con unhas ou outras
artimañas. Pero a forza das acusa-
cións obrigárono a mudar de es-
tratexia e anunciar publicamente
a súa candidatura antes de que o
faga Alberto Núñez Feixóo.

Desmentirá que estea prepa-
rando unha rebelión no PPdeG pa-
ra, se non gaña, formar un novo
partido e ofreceralles aos militan-
tes, non só “regaleguizar” o parti-
do, senón volver ás orixes, cando
Fraga se presentaba invicto en
Compostela. Cuíña como verda-
deiro sucesor de Fraga, con peso e
autonomía fronte a Madrid. Aquel
Cuíña que situaba o PPdeG na
“fronteira da autodeterminación”.

O sector máis dereitista do PP
analizou que Cuíña era un perigo
para o partido. Un PPdeG con
Cuíña negociaría a reforma do
Estatuto galego e racharía a polí-
tica de enfrontamento coas outras

forzas que propician Ángel Ace-
bes e Eduardo Zaplana, como de-
legados de José María Aznar.

Así que, persoas que colabo-
ran estreitamente co político de
Lalín, non dubidan en afirmar que
foi Acebes quen puxo en marcha
esa “mentira” de que Cuíña anda-
ba a formar outro partido. Afirman
que foi a prensa de Madrid quen
lanzou a nova e, seguidamente foi
recollida por case toda a prensa
galega, que lle dá carta de lexiti-
midade a todo o que vén da corte.

Cuíña axudou co seu mutis-
mo e esta propagación, que, afir-
man os seus próximos, até che-
gou a “intoxicar” o propio Fraga.
Tanto é así que saíron na defensa
de Cuíña tanto Xosé Luís Baltar,
como o seu futuro contrincante
(tamén futuro aliado) Xosé Ma-
nuel Barreiro.

Pero esta “maledicencia”
sobre Cuíña só é unha navalla-
da máis da que se están a dar no
PP. E aínda quedan case tres
meses para o congreso de subs-
titución de Fraga.♦

Trata de impedir que consiga os avais para presentarse

Campaña de Ángel Acebes
contra Xosé Cuíña

Nas últimas semanas, e en calidade
de peón, tocoume máis dunha vez
respostar a esta pregunta –ou se-
mellantes. Ferrol está a converterse
na capital dos furados, os valados e
as rúas cortadas. No casco históri-
co, as obras de reurbanización. O
soterramento de colectores e ou-
tros servizos diversos. Unha gran
parte das súas vías, de sentido úni-
co, están cortadas ao tráfico. E así
non resulta de estrañar que os visi-
tantes pregunten o xeito de saír de
semellante labirinto, que presenta
cada vez menos saídas. Hai obras
en Canido –case a perpetuidade–,
na avenida do Rei, na estrada de
Castela... e como non, a praza de
España. Agora anúnciase, polo vis-
to para o día 30, o peche ao tráfico
da metade da avenida de Vigo, un-
ha das poucas saídas que nos que-
daban. Será durante un período in-
definido, xa que non reabrirá á cir-
culación até que conclúa a constru-
ción dun túnel que una a devandita
praza co barrio da Magdalena. Di-
to iso, podemos irnos esquecendo
de que existe. Por se fose pouco, as

ordenanzas fiscais para o 2006
conteñen sorpresas como o incre-
mento dun 42% para o servizo de
guindastre da Policía Local. Aopo-
sición bota as mans á cabeza, aten-
dendo ao devandito caos circulato-
rio, e o goberno municipal defende
a medida como elemento de disua-
sión fronte aos condutores que in-
terrompan o tráfico. Así, disuade
calquera. Pode entenderse que o
progreso implica ás veces inconve-
nientes. Até aí, imos ben. Pero que
pasa coa información ao respecto?
O BNG difundía estes días unha
nota de prensa na que reclamaba a
necesidade de que o Concello poña
en marcha un plano de circulación.
Algo que permita coñecer canto
durará todo isto e que rúas xa non
terán mañá o mesmo sentido de
circulación que hoxe. Non estaría
de máis, que poidamos obter de al-
gures esta información. Cando me-
nos na web municipal, na que a úl-
tima nova neste eido data do 6 de
xuño... Doutro xeito chegará o día
en que ninguén saiba respostar á
pregunta inicial.♦

‘E de aquí,
por onde se sae?’

MARTINA F. BAÑOBRE

A cidade está convertida nun labirinto de obras e rú-
as cortadas que case ninguén sabe cando van rematar.

Ferrol A vaca escoxada de
Francisco Vázquez

A. EIRÉ

“Se bourean, ou teñen gana de lería ou tratan de distraerte da
cuestión principal”. Analizando o rebumbio mediatico que ar-
mou a intervención do deputado Bieito Lobeira no Parlamento,
non sei por que se me viñeron ao maxín estas verbas do meu avó,
referidas aos tratantes.

O deputado nacionalista cualificou ao alcalde da Coruña,
Francisco Vázquez, de “delincuente” por ter sido condenado
media ducia de veces por usar oficialmente o topónimo La Co-
ruña. É un cualificativo totalmente conforme a dereito (foi
condenado por delinquir) e, sobre todo,  politicamente necesa-
rio para o BNG (necesita marcar distancias co PSOE neste
apartado).

Pero todos aqueles que non son capaces de pronunciarse
contra a ilegalidade de Francisco Vázquez e a súa política an-
tigalega, mostráronse espaventosamente farrucos para con-
denar a Lobeira. Como antes o fixeran con María Pilar Gar-
cía Negro ou Francisco Rodríguez, que utilizaran en sede
parlamentaria o mesmo epíteto para referirse ao rexedor co-
ruñés.

Pero esta vez a algarada foi maior. É sabido que a unha liña
do PSOE lle causa sarapullido o galego e que foi un dos aspec-
tos máis difíciles na negociación do acordo de goberno. Tanto é
así que a política normalizadora significou a primeira topeñada
seria entre ambos os socios.

Por que do que tratan os encirradores é de que o nacionalis-
mo, instalado na Xunta, claudique nos seus sinais de identidade.
O principal, sen dúbida, é a defensa do idioma.

Menos mal que o BNG defende unicamente que se acata a
legalidade vixente! Por certo, imposta pola maioría do PP.
Atreveríase calquera dos que defende con fachenda que non se
cumpra o Estatuto e a Lei de Normalización Lingüística a afir-
mar o mesmo para calquera outra lei?

“O problema non é que a vaca teña o teto escoxado, que non
o ten (“Vázquez delincuente”), senón que queren levar a vaca
medio regalada” (rebaixa na defensa normalizadora), ilustraría-
me o meu avó se vivise.♦

Xosé Cuíña.                                                                                                  AGN

A. EIRÉ
“Se non gaña, Xosé Cuíña abandona o PP”. A sentenza comezou
a correr a golpe de tinta polas páxinas dos xornais e a xeito de
cantiga de cego nas radios e televisións. O mesmo Manuel Fra-
ga usouna, sen citar o nome, para descualificar o candidato.



Como foi a participación da dele-
gación galega en Burkina Faso?

Estivemos presentes en todas
as actividades organizadas ao re-
dor da carta, dende o recibimen-
to do documento que traían as
compañeiras de Mali até nos
grupos de debate. A manifesta-
ción, coa que esixíamos a posta
en práctica dos valores da Mar-
cha, foi un dos puntos centrais,
con máis de cinco mil mulleres
mobilizadas. Dada a situación en
África, e tendo en conta que só

participaban mulleres é unha ci-
fra a ter en conta.

Que valoración tira a Mar-
cha das Mulleres de Galiza dos
actos de Burkina Faso?

Moi positiva en canto a poder
representar unha unidade de ac-
ción mundial, integrada por mu-
lleres de distintos continentes,
con importantes diferenzas cultu-
rais mais con obxectivos comúns. 

Por que unha Carta das
Mulleres para a Humanidade?

A pesar de que existen docu-
mentos de declaración de dereitos,
moitos deles non recollen a es-
pecificidade da muller e non cues-
tionan o sistema económico. Son
declaracións de principios que non
van ao fondo do problema. Dende
o principio as loitas da Marcha fo-
ron a pobreza e a violencia, dúas
eivas que teñen as súas bases no
sistema económico e político. Na
declaración pre-
tendíamos recoller
tanto as reivindica-
cións das mulleres
como presentar un
novo modelo so-
cial que permita
evitar a discrimi-
nación e a femini-
zación da pobreza.

Cales son esas
reivindicacións?

A carta está ar-
tellada ao redor de
cinco principios: o da igualdade, li-
berdade, solidariedade, xustiza e
paz. O que intentamos dende a
Marcha foi chegar a un acordo en-
tre as distintas realidades, xa que o
que no primeiro mundo é impor-
tante, para as mulleres de países
africanos e asiáticos non o é tanto,
porque a loita pola supervivencia é
primordial. Do acordo entre todas,
saíu a carta.

Do mesmo xeito que outros
documentos, non pode quedar
a Carta en papel mollado?

É unha declaración de princi-
pios nun horizonte utópico. Sabe-
mos que o cambio de sistema
económico non é posíbel nestes
momentos, pero pensamos que
supón  un elemento didáctico de
cara onde queremos camiñar. No
ano 2000 xa se recolleron máis de
cinco millóns de sinaturas para
presentar ante a ONU e o Banco
Mundial esixindo unha serie de
medidas que sabemos que non fo-
ron escoitadas. Mais iso non sig-
nifica que non sigamos loitando.

Esta Carta é resposta ao in-
cumprimento dos Obxectivos da
Declaración do Milenio, asinados
polos xefes de estado de case 200
países no ano 2000?

Vai ligado, aínda que a carta
é específica das mulleres. Está
clarísimo que os obxectivos mar-
cados na Declaración do Milenio
non se cumpren e pensamos que
é importante denuncialo, sobre
todo nos países africanos onde a
situación estar a ser dramática.

Que repercusión agardan
que teña este documento?

A nivel práctico é difícil que se
consiga. De todas formas é impor-
tante o esforzo de sensibilización
sobre estes valores e o feito de le-
var á sociedade e as institucións
políticas as nosas demandas. En
concreto, en Burkina entregámos-
lle a Carta a Ministra de Igualdade
e no acto previo participou o seu
homónimo de Mali. A acollida en-
tre os poderes políticos está a ser
boa. Todos están pola paz, pola
igualdade, pola xustiza... despois,
cando se fala de non privatizar cer-
tos servizos a situación cambia ,
mesmo países que se denominan
democráticos vulneran dereitos
fundamentais como o de residen-
cia. Penso que hai certa intención
de avanzar nos dereitos das mulle-
res, pero moitas veces chocan cos
principios económicos.

A marcha, como rede mun-
dial, leva cinco anos traballando
baixo a máxima da erradicación
da pobreza e da violencia. Póde-
se dicir que neste tempo mello-

rou a situación
das mulleres?

Non sei se ten
mellorado. A ni-
vel organizativo
deuse un paso en
países onde non
había organiza-
ción ou onde o
nivel de sensibili-
zación era menor.
As organizacións
non gobernamen-
tais que se adican

a proxectos de desenvolvemento
ou a ONU constatan que as mu-
lleres son prioritarias á hora de
conseguir o avance dun país. A
partir de aí, tense fomentado e
conseguido certo grao de organi-
zación, aínda pequeno pero im-
portante, sobre todo tendo en
conta que os problemas das mu-
lleres son graves. Aquí falamos
de violencia, pero alá ademais
cómpre referirse aos matrimo-
nios forzados, a ablación e a ou-
tros temas sangrantes.

E con respecto ás máximas
da Marcha?

Penso que a pobreza se agudi-
za. As políticas económicas son
cada vez máis desfavorábeis para
un intercambio xusto. Temos a
idea de África como un continen-
te incapaz de producir e moitas
veces fálase de axuda interna-
cional, cando se houbese un tipo
de comercio máis equitativo, cun
mínimo de control en canto á ex-
pansión de multinacionais a situa-
ción sería diferente. Con respecto
á violencia, si que se deron pasos
en materia de sensibilización e ta-
mén a nivel lexislativo. Pero son
precisos recursos e mentalización
social para facelo posíbel.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

Vitoria Iglesias
‘Hai intención de avanzar nos dereitos das
mulleres, pero moitas veces bate coa economía’

M.B.
Foi unha das mulleres que representou a Marcha Mundial de
Galiza en Burkina Faso o pasado 17 de outubro, día interna-
cional contra a pobreza e día no que concluía o relevo da Carta
Mundial das Mulleres para a humanidade. O texto, aprobado en
Kigali en decembro de 2004, propón un modelo social e econó-
mico alternativo para erradicar a violencia e a pobreza, princi-
pais reivindicacións desta rede mundial. Burkina Faso, un dos
países máis pobres do mundo, onde a violencia contra as mulle-
res é un problema sangrante, con índices de alfabetización femi-
nina é do 8% e onde unha de cada 17 mulleres morre no parto,
foi o lugar escollido como novo punto de encontro da Marcha.
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‘O que
no primeiro mundo
é importante
en África
non é tanto”



PERFECTO CONDE
A rede que, supostamente, te-
ceu Xosé Rodríguez Casal, Pe-
pe, o do Pastor para se apro-
piar de varios millóns de euros
aínda está ben ensarillada. De
aquí a febreiro do 2006, fisca-
lía e acusación particular espe-
ran encontrar probas de delito
na actuación do ex bancario.

Comenzou hai mes e medio na
Sección Sexta da Audiencia Pro-
vincial da Coruña, que ten a súa
sede en Santiago, e está previsto
que teña unha duración total de
medio ano. Non será o caso do sé-
culo, pero o xuízo contra Xosé
Rodríguez Casal, Pepe o do Pas-
tor, antigo director da surcursal
número 1 do citado banco en
Compostela, e contra o seu su-
posto cómplice Xoán Manuel
Pintos Sanmartín, vai camiño de
converterse nun sonado caso da
xurisprudencia sentada en Galiza.

Aínda á espera das conclusións
finais que poidan tirar a fiscalía e a
acusación particular, o tribunal terá
previsibelmente que xulgalos por
un delito continuado de apropia-
ción indebida de perto de oito mi-
llóns de euros e varios de falsidade
en documento público. Os feitos
polos que agora son xulgados oco-
rreron hai máis de catorce anos, e o
seu xulgamento constitúe un caso
representativo da lentitude coa que
se vén desenvolvendo, ás veces, a
aplicación da xustiza.

Sen seren importantes en nú-
mero, si o son no tocante a prexuí-
zos económicos supostamente pa-
decidos polos afectados, que lle re-
claman cantidades millonarias ao
Banco Pastor e non a Xosé Rodrí-
guez Casal, partindo do suposto de
que a entidade financeira era coñe-
cedora das prácticas irregulares
que se detectaron na sucursal que
dirixía o acusado. Esencialmente,
consistían en recoller imposicións
monetarias e tráfico de activos que
eran remunerados con intereses ex-
tremadamente superiores aos que
daquela impoñía o mercado banca-
rio vixente e que, nalgún caso, sig-
nificaban o pago dun 17 por cento
de interese, algo que como dixo un
directivo do Pastor “nin sequera
era admitido polo software empre-
gado nos ordenadores”, o que su-
poñía que Rodríguez Casal o que
mantiña era unha contabilidade pa-
ralela que exercía polo método an-
tigo da libreta de apuntes.

Clientes millonarios

Varios destes clientes, entre os
que está Xoán Manuel Pintos San-
martín, sentado tamén no banqui-
ño da Audiencia, afirman agora
que Rodríguez Casal era a única
persoa coa que trataron para ope-
rar no Banco Pastor. Polo contra-
rio, outros máis, como Xosé Brei
Castro e María Luísa Candedo,
declararon xa no xuízo que outros
directores de surcursal do Banco
Pastor sabían que Casal pagaba
intereses moi superiores aos que
eran ofrecidos pola competencia.

Segundo testificou Ignacio
Fernández, inspector de Facenda,
Pintos, copropietario de varios ne-
gocios en Santiago, chegou a ama-

sar unha importante fortuna que
incrementou notabelmente a tra-
vés do cobro de intereses que lle
ofrecía Casal mediante movemen-
tos bancarios multimillonarios.
Entre 1988 e 1995, Pintos foi
transferindo a unha conta aberta en
Londres a nome dunha empregada
súa, Margarita Xiadás, cantidades
de máis de dez millóns de pesetas
daqueles tempos de cada vez, e
que impediroron que Facenda lle
descubrise os importantes benefi-
cios que non foron declarados.
Pintos chegou a transferir 900.000
dólares a Caixa Galicia, dende ou-
tra conta súa en Londres, sen que
se puidese determinar a súa orixe.

O ex director de sucursal do
Pastor utlizou na súa contabilidade
paralela varios nomes de persoas
falecidas. Como caso curioso ta-
mén se dá o de Alfredo García
Iglesias, que lle reclama ao Pastor
fondos que, segundo el, figuraban
a nome do seu pai e do seu avó que
nin sequera chegou a coñecer en
vida. Segundo di, foi o seu pai
quen lle indicou, a raíz dun acci-
dente sufrido pouco antes de que se
descubrira a suposta estafa, que ha-
bía unha certa cantidade de diñeiro
na sucursal implicada. A sorpresa
atopouna ao saber que os cartos ta-

mén estaban a nome do seu avó,
falecido varias décadas antes.

Fátima López Otero, filla dou-
tra afectada falecida, Dolores Ote-
ro Chouza, que rexentaba un nego-
cio de exportación de marisco que
estaba no soto que había debaixo
da oficina do Pastor na rúa com-
postelá República do Salvador, re-
clámalle ao banco capital intereses
que non só non lle recoñecen se-
nón que consideran o seu caso co-
mo un dos implicados nas irregula-
ridades contábeis supostamente le-
vadas a cabo por Rodríguez Casal
mediante a falsificación de firmas
e documentos mercantís.

Firmas falsas

Sobre este punto, o acusado foi
identificado polo calígrafo Ricar-
do Salinas Portugal, outro dos xa
falecidos que forman parte desta
historia, como autor das firmas
falsificadas dicindo que “son fal-
sas e nin sequera se intentaron imi-
tar, son letra e firma de Rodríguez
Casal”. Porén, a seguridade apa-
rente deste experto vese posta en
dúbida polas opinións de dous co-
legas seus, os tamén calígrafos
Nadia Peláez e Xurxo González,
que deron por seguro diante do tri-

bunal que, coa documentación que
foi analizada tanto por eles como
por Salinas, non se pode afirmar
tallantemente que Casal fora o fal-
sificador. Pola contra, estes dous
calígrafos cualifican, sen lugar a
dúbidas, como falsas as firmas que
se atoparon en documentos de
Balbino Pose, Delfín Cordeiro,
Xosé María Lois, Ricardo Pintos,
Gustavo Nieto e Xosé Ameixeiras.

Outra calígrafa que declarou
no que vai desenvolvido do xuí-
zo, Rosa García Portugal, recoñe-
ceu como auténtica a firma dun
dos recibís de Antonio García
Iglesias, por valor de 100.000 pe-
setas, e deu por falsa a que apare-
ce noutro por valor de 600.000.
Tanto ela como os dous anteriores
coincidiron en opinar que “non se
lle pode atribuír a firma a Casal”
e que lles sería preciso contar cun
“corpo de escritura” do acusado
para eliminar a dúbidas.

Por outra parte, o informe pe-
ricial que foi encargado pola fis-
calía, en 1994, para esclarecer as
actuacións remata coa conclusión
de que existíu unha banca parale-
la que estaba fóra da contabilida-
de do Banco Pastor e que Casal
ocultou as súas actuacións me-
diante o que se chama un “corte

de caixa”. Segundo esta fonte,
Casal retiraba diñeiro en efectivo
por caixa e ingresábao noutras
contas, o que lle permitía eliminar
rastros na contabilidade do ban-
co. Estas operacións ficaban fóra
do control da caixeira da surcur-
sal debido a que o daquela direc-
tor da mesma facía arqueos de
caixa antes de que a caixeira fixe-
ra o propio para evitar que queda-
ran cantidades sen xustificar.

Porén, Xosé Santiago e Rafael
Pardo, avogados respectivamente
dos acusados Xosé Rodríguez Ca-
sal e Xoán Manuel Pintos San-
martín, afirman que o tal informe
pericial foi elaborado só coa utili-
zación de datos facilitados polo
Banco Pastor en 1994 e mesmo
“traballando exclusivamente co ti-
po de metodoloxía do banco”. Po-
lo tanto, poñen en dúbida o infor-
me até o punto de dicir que contén
“numerosas lagoas”.

Non sabía nada o Pastor?

A pregunta que planea en case to-
das a sesións deste prolongadísimo
xuízo é a de se no Pastor non había
ninguén, por riba ou por baixo do
ex director, que coñecera o que es-
tivo a pasar durante moito tempo,
co escandalosa fin que tivo este
asunto. Segundo os responsábeis
bancarios que até agora circularon
pola sala, ninguén sabía nada. Por
exemplo, Xaime Aller, daquela di-
rector de zona do Pastor, “nunca
xamais” gardou a mínima sospeita
sobre a posíbel deslealdade do seu
subordinado. Contoulle ao tribunal
que tiña con el relacións normais,
até o punto de tomar café xuntos
algunha vez, e dixo que só coñeceu
o que pasaba cando o acusado lle
mandou unha carta confesando as
irregularidades. “Até dei un golpe
contra a parede –dixo Aller– pen-
sando no dano que me facía a min,
aos compañeiros e ao banco”.

Tampouco souberon nada a
tempo o director rexional, Anto-
nio Sánchez Suárez, nin o inter-
ventor da sucursal, Xesús Gonzá-
lez Deaño. O primeiro dixo que o
soubo cando o informou Xaime
Aller do acontecido. Deaño, que
foi despedido polo banco meses
máis tarde, tamén di que tivo co-
ñecemento do asunto por esta vía.

En fin, tampouco as inspec-
cións internas do Pastor detectaron
as irregularidades durante os anos
en que se viñeron cometendo. O
xefe da inspección realizada en
1989, Lucas Jiménez Matías, cua-
lificou de normal o funcionamento
da surcursal que dirixía Casal, aín-
da que estivese soportando riscos
por valor de 284 millóns de pese-
tas. Lourenzo Menéndez, respon-
sábel da inspección que foi feita en
1989, afirma categoricamente que
non viu nada anormal aínda que
engada que “cousas anormais po-
de habelas e non seren detecta-
das”. Sobre esta última inspec-
ción, circula pola sala a sospeita de
que podían faltar as follas comple-
mentarias da inspección no infor-
me que foi remitido ao xulgado.

O caso continúa, e non remata-
rá até ben entrado o ano que vén.
Pepe o do Pastor podía dar lugar a
unha serie televisiva de misterio.♦
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O xuízo contra o ex bancario aínda se demorará até febreiro, como mínimo

As substanciosas contas de Pepe, o do Pastor



A candidatura do Patrimonio Oral Gale-
go-Portugués ten moitas posibilidades de
ser proclamada o vindeiro 25 de novem-
bro Obra-Mestra da Humanidade, na liña
bianual de protección do “Patrimonio
Oral e Inmaterial” da UNESCO. Unha
candidatura transnacional que nace da so-
ciedade civil, defendendo unha cultura
común viva e en grave perigo de extin-
ción, cunha mostra de excelencia cultural
con fortes pegadas na tradición e na di-
versidade, requisitos todos esixidos pola
organización internacional. 

“Corren maior perigo as culturas e os
saberes conservados polas persoas, do
que os monumentos ou as paisaxes” 

A UNESCO abre neste sentido en 1999
unha nova liña de protección do Patrimonio
e as primeiras proclamacións nacionais e
multinacionais teñen lugar en 2001. A Aso-
ciación pedagóxica e cultural “Ponte...Nas
Ondas!”, na que participam, alén das Esco-
las Asociadas á UNESCO outras escolas de
Galiza e de Portugal, viña integrando dende
1995 os proxectos deste organismo nas suas
actividades de aula, radio e a internet. Ava-
liouse, entón, a importancia que podería ter
para a cultura tradicional galego-portugue-
sa o recoñecemento internacional que tería
a proclamación como Obra Mestra da Hu-
manidade pola UNESCO dun patrimonio
oral inmaterial común aos galegos e aos
portugueses integrado pola literatura de tra-
dición oral, as tradicións orais ligadas ás ac-
tividades agrarias, marítimas e fluviais, aos
saberes e ofícios tradicionais e ao mundo
das festividades e do lecer. 

Entretanto, a UNESCO aproba a Con-
vención Internacional sobre o Patrimonio
Inmaterial en 2003, na que se lle outorga á
educación un papel destacado na preserva-
ción e transmisión deste patrimonio. A can-
didatura galego-portuguesa, primeira no
mundo a ser promovida a partir do ámbito
da educación, coa participación de escolas
asociadas á própria UNESCO, gañou aínda
mais interese dentro desta nova perspectiva.

■ O PROCESO:
UN LONGO PERCORRIDO EN SOLITARIO

AAsociación “Ponte... Nas Ondas!”, que até
entón tiña realizado unha serie de contactos
con persoas, institucións e asociacións do
mundo da cultura, inicia xestións coas admi-
nistracións, no sentido de obter a partici-
pación das mesmas na elaboración do dos-
sier que debería ser entregado na UNESCO
polos gobernos español e portugués. Despois
de meses durante os que se tenta conseguir o
compromiso institucional con esta iniciativa,
explicándolles as enormes potencialidades
deste proceso iniciado a partir da base da so-
ciedade, non se asume un compromiso defi-
nitivo. Mostra evidente deste desinterese é o
sucedido na reunión do Consello de Patri-
monio do Estado Español, celebrada o 18 de
xuño de 2004 en Santiago de Compostela,
para seleccionar a Candidatura Nacional que
España presentaría. A Consellaría de Cultu-
ra, anfitrioa da reunión, desaproveitou a
oportunidade de dar a coñecer a existencia
desta candidatura multinacional adicional,
cousa que, por outro lado, fixo o Ministerio
de Cultura coa candidatura, tamén multina-
cional, do Flamengo, omitindo dar informa-
ción sobre a candidatura galego-portuguesa,
malia o compromiso previo existente en pro-
por a candidatura. A partir desta reunión do
Consello de Patrimonio, o Ministerio de
Cultura anuncia a apresentación, polo Esta-
do Español, da Candidatura da Festa “Patum
de Berga” (Barcelona) como candidatura na-
cional, e do Flamengo como multinacional.
Perante esta situación, a División de Patri-
monio Imaterial da UNESCO esclarécelles
aos promotores que non existe ningún impe-
dimento para que Portugal propoña e Espa-

ña o acompañe na apresentación dunha can-
didatura multinacional adicional. Entón, o
Ministerio da Cultura de Lisboa confirma a
súa intención de apresentar a candidatura ga-
lego-portuguesa.

Apenas poucos recursos e escaso com-
promiso do goberno galego anterior, para
a elaboración do proxecto. Foron as con-
tribucións dalgunhas –que non todas– en-
tidades culturais, e o traballo desinteresa-
do de profesores, prestixiosos antropólo-
gos e fotógrafos galegos e portugueses,
que posibilitaron apresentar un dossier só-
lido e fundamentado. Mentras o goberno
galego escapaba deste tema que conside-
raba meramente culturalista, a sociedade
civil continuaba a lle transmitir apoios á
candidatura, incluíndo o parlamento gale-
go, baixo iniciativa do BNG-PSdeG, dun-
ha proposta de apoio á candidatura en se-
tembro de 2004. Este proceso culmina coa
entrega da candidatura na sede da UNES-
CO en París, por unha delegación de pro-
fesores e de diplomáticos españois e por-
tugueses hai agora un ano en París. 

Despois dun rigoroso exame da candi-
datura, a UNESCO envía os promotores al-
gunhas recomendacións de orientación do
proxecto, e unha vez máis os promotores
atópanse en absoluta soidade, tendo que re-
alizar un inmenso traballo documental en
poucas semanas, para evitar que a iniciativa
se extinguise. A UNESCO comunica no
mes de xullo, a través da Delegación Per-
manente de Portugal, que o dossier da Can-
didatura de Patrimonio Inmaterial Galego-
portugués superara o proceso de avaliación
administrativa, sendo cualificado de “pro-
fundamente documentado e completo en to-
das as súas partes”. A candidatura entra,
así, na fase final da proclamación, sendo re-
metida ao xuri internacional para o seu ve-
redito definitivo o 25 de novembro.

Constatado o feito que na fase de im-
pulso de preparación da candidatura o go-
berno do PP non se empregou con soltura,
senón con indeferenza, pois nin sequera os
promotores foron recibidos polo consellei-
ro de Cultura, é importante lembrar que
non se aproveitou esta oportunidade para
dinamizar a Comisión de Traballo Galiza-
Norte de Portugal, co fin de empurrar de
forma innovadora á eurorrexión e aprovei-
tar este proxecto para o que podería ter si-

do unha macroproxecto cultural, turístico,
educativo, económico, agroalimentario, ar-
tesanal, etc, de cooperación transfronteiri-
za, susceptíbel de recibir fondos comunita-
rios da Iniciativa INTERREG II A. 

■ A CHEGADA DO VERÁN

Houbo que esperar ao cambio no goberno
galego para que esta candidatura reciba o
pulo definitivo de promoción e difusión a
nivel institucional. Os promotores empezan
no mes de setembro unha incesábel axenda
de contactos institucionais con membros do
goberno da Xunta de Galiza e con cargos
con responsabilidades relacionadas con es-
ta. A aprobación dunha proposición non de
lei do BNG no Congreso dos Deputados,
pedindo o apoio explícito e o pulo do Esta-
do á candidatura. Empezan tamén os cam-
bios na difusión: na última semana de man-
dato do ex-director da CRTVG asínase un
convenio de colaboración de difusión na
candidatura, que vai empezar nos vindeiras
semanas a difundirse. Continúan os actos e
adhesións en todo o país. Iníciase tamén un-
ha fase de diplomacia cultural de promo-
ción exterior, promovida pola Dirección
Xeral de Creación e Difusión Cultural da
Consellaría de Cultura e Deporte, que em-
peza en Barcelona, en colaboración co Fo-
ro Cívico Galego de Barcelona e co Institu-
to Camões, en Bruxelas, coa axenda institu-
cional desenvolvida no parlamento europeo
e na Comisión, e o acto público na Livraria
Orfeu, como na celebración do acto de pre-
sentación pública no Círculo de Belas Artes
de Madrid, así como os futuros actos de Vi-
go e o Porto coa apresentación do cd-libro
“Meninos cantores” e de Lisboa. Continúan
en París os contactos diplomáticos con di-
ferentes Embaixadas, coas colectividades
galega e portuguesa da diáspora e intelec-
tuais como Ramón Chao e Vidal-Beneyto,
co fin de sumar máis e máis apoios.

■ A CANDIDATURA DAS PERSOAS E
DA COMUNIDADE COMÚN

Defínese o Patrimonio Inmaterial como
“as prácticas, as representacións e ex-
presións, os coñecimentos e as técnicas
que lles proporcionan ás comunidades,
aos grupos e aos indivíduos un senti-

mento de identidade e de continuidade”.
A cultura tradicional galego-portuguesa

constitúe un claro exemplo de transmisión
de saberes, baseada na componente oral
mantida ao longo da historia a través dos
portadores, cada unha das persoas anónimas
que consciente ou incoscientemente fai que a
tradición oral perviva. Por esta razón, resulta
evidente que a proclamación da candidatura
como obra mestra da Humanidade, pode
abrir portas a novas maneiras de facer en
moitos terreos, a dignificar a nosa cultura
anónima, a eliminar o concepto de fronteira,
para que as iniciativas da sociedade civil dun
e doutro lado teñan apoio institucional, ta-
mén a superar conflitos, prexuízos, a unir os
territorios da comunidade galego-portugue-
sa, o interior –incomunicado salvo a existen-
cia de certos proxectos illados e case sempre
nacidos da sociedade civil– e o exterior, xa
que tanto a diáspora galega como a portu-
guesa non están apenas relacionadas e pro-
xectos como este poden facer atallos de co-
municación na emigración. Atallos e pontes,
pontes e atallos para unir a mesma realidade. 

A proclamación da candidatura pode,
sobre todo, ademais de potenciar proxec-
tos comúns, universalizar o patrimonio in-
material doutras realidades do mundo nos
que existe esta cultura e tradicións co-
múns, dende o Brasil a Angola e Goa. A
proclamación e o apoio institucional a un
plano de actuación poden traer a esperan-
za de pervivencia e a transmisión nas es-
colas desta realidade diversa. Por iso, a
esperada proclamación terá que ser adica-
da aos meniños, aos cativos, ás crianzas,
aos pícaros… das beiras das ondas. Ta-
mén ás persoas concretas, os promotores
infatigábeis como Santiago Veloso, Lour-
des Carita e Xabier Prado, xunto ao inter-
minábel número de  voluntarios que coo-
peraron. A un mes vista da decisión da
UNESCO, precísanse máis apoios indivi-
diuais e colectivos para a candidatura, que
vaian máis alá das emocións internas, que
fagan un acto expresivo de difusión e co-
operación.♦

ANA MIRANDA é responsábel da oficina do BNG
no Parlamento Europeo.

Máis información:
www.opatrimonio.org.
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O triunfo da cultura anónima
ANA MIRANDA

O patrimonio oral galego-portugués podería converterse en ‘obra mestra da Humani-
dade’ durante a xuntanza que a UNESCO ten prevista para o 25 de novembro. De ter
éxito, o mérito ha ser, por primeira vez nunha iniciativa deste tipo, da sociedade civil.

Membros da delegación galega que presentou en Bruxelas a proposta para a Unesco.
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XOSÉ GARCÍA
O SLG foi o único sindicato ga-
lego que participa activamente
nunha campaña contra os dese-
xos da OMC de liberalizar as
exportacións de produtos agra-
rios. Esta medida prexudicaría
moito a actividade labrega.

Baixo o lema “Por un prezo mí-
nimo para o leite en Europa:
OMC fóra da agricultura”, un
milleiro de labregos, convocados
polo Sindicato Labrego Galego
(SLG), esixiron o 19 de outubro
na Coruña un prezo mínimo para
o leite que cubra uns custos de
produción en escalada constante,
e que remunere dun xeito digno
o traballo nas explotacións. Ese
mesmo día, organizacións agra-
rias de toda Europa demandaban
idénticas reivindicacións en ca-
danseu país.

A data elixida para esta mo-
bilización do sector lácteo euro-
peo non foi azarosa. Fíxose coin-
cidir coas negociacións da Orga-
nización Mundial do Comercio
(OMC) que se estaban a desen-
volver eses días en Xenebra
(Suíza), co obxectivo de acadar
un acordo no cumio de decem-
bro en Hong Kong que permita
liberalizar, entre outros, os mer-
cados agrarios internacionais.
Para as organizacións que inte-
gran a Vía Campesina e a Coor-
dinadora Labrega Europea
(CPE), entre as que se atopa o
SLG, acadar o devandito acordo
podería supor a ruína para mi-
llóns de familias labregas en to-
do o mundo.  

Dende unha perspectiva lo-
cal, o Sindicato Labrego denun-
ciaba na manifestación da Coru-
ña as fortes agresións sufridas
polo sector lácteo galego nos úl-
timos meses:  as perdas como
consecuencia da folga de trans-
portes, a supertaxa, a nova bai-

xada de prezos imposta polas in-
dustrias, a negativa do Ministe-
rio de Agricultura a crear un ga-
sóleo agrícola profesional libre
dos abusivos impostos que gra-
van os carburantes, ou a falla de
apoios ante as perdas da seca e as
xeadas pola teima do goberno
central en excluír a Galiza das
axudas para paliar estes danos. 

No plano global, o SLG en-
viou o 14 de outubro unha comi-
tiva a Xenebra integrada polo
seu secretario de organización,
Xoán Monasterio, e polo mem-
bro da Executiva da CPE, Xosé
Ramón Cendán. Previamente,
nun comunicado de prensa, a or-
ganización agraria manifestaba
que “os acordos da OMC son un-
ha grave ameaza que pode levar
á destrución dun sector lácteo
galego que, ademais das cons-
tantes agresións, segue a sufrir
unha reconversión brutal por
mor das políticas agrarias impos-
tas dende a Unión Europea”. 

Apoio ao G-90 e tentativa
de amordazar a Vía Campesina

Tras as xuntanzas de Cartigny, as
organizacións da CPE e da Vía
Campesina, que representan máis
de 200 millóns de persoas, deci-
diron ofrecerlles o seu apoio aos
países pobres do chamado G-90
(grupo que integra, fundamen-
talmente, países de África e das
áreas xeográficas do Caribe e do
Pacífico) para facer fracasar de
novo as negociacións da OMC,
tal e como acontecera anterior-
mente en Seattle e Cancún. 

A decisión de apoiar o G-90
tomouse despois de constatar
que o coñecido como G-20, en-
cabezado polo Brasil e a India,
van aceptar os acordos de Hong
Kong. Tras unha entrevista co
embaixador do Brasil, este dei-
xou claro que o seu país ía ceder

diante da OMC para poder colo-
car no mercado mundial as súas
exportacións de produtos agra-
rios, totalmente controladas por
multinacionais. Outro tanto vai
facer a India a cambio de poder
“exportar” aos seus traballadores
máis cualificados.

Finalmente, cómpre salientar
un feito que ilustra a maneira de
actuar da OMC. O 17 de outu-
bro, nun encontro entre o direc-
tor xeral da OMC, Pascal Lamy,
e organizacións sociais e am-
bientais, negóuselle a entrada ao
representante da Vía Campesina,
Young Soo Lee, “por motivos de
seguridade”. O argumento para
esta censura foi que nin o seu no-
me, nin o do seu tradutor, esta-
ban na lista de participantes. Os
representantes das ONGs rexei-
taron solidarizarse con Vía Cam-
pesina, e asistiron igualmente á
reunión. Ao final, no encontro
non houbo ningún labrego, a pe-
sar de que nas negociacións da
OMC a agricultura vai ser un te-
ma fundamental. Tampouco se
deixou entrar os representantes
do sector pesqueiro. 

Polo de agora, as nego-
ciacións na OMC semella que o
teñen difícil. Á parte do previsí-
bel rexeitamento dos países do
G-90 a converterse nunha am-
pliación de mercado para os paí-
ses ricos, na UE tampouco se po-
ñen de acordo, aínda que por
motivos ben distintos. No caso
dos 25, Francia denunciou que o
comisario de Comercio, Peter
Mandelson, estaba a pasarse nas
concesións ante a OMC. Así as
cousas, Francia esixiu que un co-
mité de expertos vixíe as nego-
ciacións que está a levar a cabo a
Comisión Europea dentro da
OMC, e foi apoiada nesta de-
manda por Grecia, Italia, Chipre,
España, Portugal, Hungría, Polo-
nia e Lituania.♦

A politica orzamentaria
da Xunta

MANUEL CAO

A elaboración dos Orzamentos da Comunidade Autónoma de
Galicia para o 2006 vén condicionada polo cambio de goberno
e pola necesidade de plasmar en cifras as preferencias goberna-
mentais detalladas no acordo entre o PSdeG-PSOE e o BNG do
23 de xullo deste ano. A premura de tempo e a situación real da
facenda autonómica á chegada do goberno bipartito determina a
elaboración duns orzamentos de transición  que, dalgún xeito,
han de incluír cambios visíbeis nas prioridades de goberno.

Á parte dos condicionantes derivados da inercia orzamenta-
ria faremos referencia a algúns outros relacionados coas restri-
cións institucionais presentes e coas perspectivas de cambio de-
rivadas da aprobación do Estatuto catalán e das Perspectivas fi-
nanceiras 2007-2013 da UE. Por agora, segue vixente a Lei de
Estabilidade Orzamentaria que limitaba o recurso ao déficit á ho-
ra de aprobar os orzamentos autonómicos. De todas as formas, o
goberno socialista deixou sen efecto o límite fundamentalista do
déficit cero e permite que os gobernos autonómicos poidan ex-
cederse en función de factores derivados do exercicio das súas
competencias e da evolución do ciclo. O nivel da débeda acu-
mulada pola Xunta permite recorrer a un moderado endebeda-
mento, no curto prazo, pero no futuro será necesario aumentar o
aforro público e limitar os déficits en función do posíbel aumen-
to dos tipos de interese e de menores taxas de crecemento. 

A partir do 2007, hai que ter en conta dous factores impor-
tantes que condicionarán a política orzamentaria da Xunta.
Dunha banda, a aprobación do Estatuto catalán terá un efecto
directo nas aportacións que Catalunya realiza ao Estado e é pre-
visíbel que o sistema de financiamento futuro aumente o nivel
de autonomía financeira das autonomías en xeral, de xeito que
serán os recursos autoxerados e recadados na propia comuni-
dade os que nutrirán o gasto do goberno autonómico e a im-
plementación das políticas públicas. Os fondos de nivelación
para políticas de benestar social ou para obxectivos finalistas
terán límites temporais e estarán sometidos a controis e avalia-
cións polos organismos correspondentes. Doutra banda, a inde-
finición sobre a aprobación das Perspectivas financeiras 2007-
2013 non impide aventurar con certeza unha diminución im-
portante dos fondos comunitarios para Galicia debido á redu-
ción dos recursos achegados polos países contribuíntes, á en-
trada de novos países á hora de repartir e ao convencemento de
que é necesario reorientar as prioridades do gasto comunitario
cara a políticas de innovación e tecnoloxía, infraestruturas e
formación do capital humano para manter a competitividade
europea nun contorno globalizado e preservar o modelo social
europeo. A enorme cantidade de fondos que chegou a Galicia
nestes últimos anos foi desaproveitada no sentido de inducir un
proceso de modernización e dinamización da economía e foi
utilizada, principalmente, para políticas de gasto no mante-
mento da rede clientelar e para incrementar a burocracia.

Con estes antecedentes, o goberno bipartito está a presentar
uns orzamentos nos que son perceptíbeis cambios de orienta-
ción significativos pero que han de verificarse á hora da apro-
bación definitiva e da avaliación das políticas implementadas.
As liñas básicas dos orzamentos para o 2006 manteñen inercias
nos gastos de persoal e burocracia herdada pero incorporan un
pulo especial ás políticas de I+D+i, modernización empresa-
rial, fomento do emprego, servizos sociais e infraestruturas.
Máis, será na implementación das medidas específicas e na se-
lección dos proxectos prioritarios onde se xogará o éxito da po-
lítica orzamentaria. Certas propostas localistas non son un bon
punto de partida á hora de deseñar e aplicar políticas públicas
axeitadas aos retos da economía global.♦

‘As liñas básicas dos orzamentos
para o 2006 incorporan un pulo especial

ás políticas de I+D+i, modernización
empresarial, fomento do emprego,
servizos sociais e infraestruturas”
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Presentación dos orzamentos.                                                            AGN

O SLG participa nunha campaña a prol
do mercado regulado de produtos agrícolas 

Os labregos esixen que non
se liberalice o prezo do leite

Manifestación na Coruña.



Cales son as causas do conflito
pesqueiro en Galiza?

O aumento enorme do prezo
do combustíbel. O gasoil subiu
un 80 por cento en nove meses e
xa este custo é inasumíbel polos
profesionais. A día de hoxe o
carburante supón o 30 por cento
dos gastos de cada embarcación.
Se non se remedia esta situación,
a pesca de baixura acábase.

En Galiza houbo unha fol-
ga, que agora rematou, aínda
que segue no Mediterráneo.

Hai que pensar que o paro do

transporte por estrada tamén nos
afectou, polo que estivemos 12 dí-
as parados. É moito tempo sen fa-
enar e os barcos precisaban volver
ao mar para subsistir. A maioría
dos barcos que pararan pertencen
a autónomos sen capacidade para
resistir unha folga tan prolongada.

Que demanda o sector?
Queremos que se aprobe un

programa de axudas e un fondo de
garantía. Cómpre que o prezo do
combustíbel se fixe nos 30 cénti-
mos por litro. Se se aproba este
valor fixo en todos os surtidores

dos portos, rapidamente remata o
problema. E isto non é ningunha
novidade. En Francia pactouse un
acordo nesa liña. Sen medidas de
choque que supoñan exencións
fiscais, beneficios no pagamento
das taxas portuarias e demais.

Que ofrece a Administración?
Agora mesmo, axudas que

lles chamamos de mínimos e
empréstitos que máis tarde se te-
rán que devolver. Pero confia-
mos en que na negociación que
manteremos esta mesma semana
coa ministra de Pesca, Helena

Espinosa, avancemos cara a un
acordo. Iso é o que nos mantén
esperanzados, que as portas do
goberno central seguen abertas.

E a Xunta?
A conselleira do ramo, Carme

Gallego, ofreceuse para mediar
en Madrid e arroupounos en todo
o momento. É bo contar con ese
amparo de cara á negociación.

E se se pechasen, finalmen-
te, as portas?

Esperemos que iso non suceda
porque daquela teriamos que vol-
ver á presión. Talvez teñamos que
bloquear os portos, como están a
facer en Catalunya e Levante.

Outro problema que acucia
o sector é o aumento dos pre-
zos do peixe nas peixarías, un-
ha suba que non beneficiou os
pescadores.

Exacto. A diferenza entre o
que se paga nas
lonxas e o que se
paga nas peixarí-
as pode chegar ao
300 por cento. Is-
to parece ilóxico.
Vivimos nun sis-
tema de liberali-
zación de prezos
que hai que corri-
xir en casos coma
este para que non
se produzan abu-
sos. Non é posí-
bel que a parte do
sector que máis
arrisca estea des-
protexida. A Ad-
ministración de-
be tomar medidas
que nos permitan saír ao mar con
garantías.

En que medida lle afecta á
flota galega o paro biolóxico
que se prevé desde a UE?

Vai castigar especialmente os
pescadores de cigala das rías bai-
xas, xa moi prexudicados por ou-
tras vedas marcadas estritamente
por cuestións políticas. Entre as
medidas gobernamentais que es-
peramos está, xustamente, a de
crear un marco regulamentado
que impida que a cada paro bio-
lóxico que se decrete, caiamos
na inseguranza.

A pesca é un sector estraté-
xico pouco valorado?

É. Cómpre que os políticos
se decaten da importancia do
sector extractivo. Facilitaría
moito as cousas que se nos dese
participación na comerciali-
zación dos produtos que pesca-

mos. Iso faría a pesca rendíbel e
dignificaría esta profesión.

O 13 de novembro fanse
tres anos do naufraxio do Pres-
tige. Segue a pesca afectada
por aquela maré negra?

Hai especies, como o rodaba-
llo, a cigala ou o peixe sapo que
diminuíron a súa presenza nas
nosas augas. Pero o certo é que
as estatísticas xa falaban de per-
da de exemplares antes da maré
negra. Habería que facer estudos
científicos que demostrasen a
incidencia do petróleo na degra-
dación destes recursos marinos,
mais este tema aquí non se trata.
O caso é que noutros lugares on-
de si se analizou, a relación entre
unha cousa e outra era directa.

Se mañá naufragase outro
petroleiro nas costas galegas,
hai medios para impedir unha

catástrofe?
Non. Segura-

mente, cambiaría
a estratexia políti-
ca e as decisións
serían mellores
que hai tres anos,
simplemente por-
que daquela fíxo-
se todo dun xeito
pésimo. Mais no
plano material,
seguimos como
estabamos. Non
hai ningún remol-
cador para gran-
des buques con
sede en Galiza,
non se compraron
barreiras anticon-

taminación e nin sequera hai un
protocolo do que se debe facer
cando hai unha emerxencia deste
tipo.

Vostede foi unha das voces
máis activas do movemento
Nunca Máis. Moitos dos seus
compañeiros na plataforma
ocupan agora cargos no gober-
no galego. Espera da nova
Xunta cambios neste sentido?

Por suposto. Sei que é unha
prioridade do novo gabinete. Se-
guramente, nos próximos orza-
mentos consignarase o esforzo
neste sentido e espero que os no-
vos responsábeis políticos saiban
esixir do goberno central com-
promisos serios co noso litoral.
Hai quen di que os custos para a
prevención son elevados de
máis. O certo é que os custos
doutra maré negra son inasumí-
beis pola sociedade galega.♦
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H.V.
O mércores 26 aínda quedaba
por solucionar o conflito entre
unha cementeira e os transportis-
tas, o resto do sector na Coruña e
Lugo foi desconvocando o paro
tras asumir que as tarifas subirán
o mesmo que no resto de Galiza
e do Estado. De todos xeitos, pa-
ra o día 29 aínda hai convocadas
algunhas asembleas que poderí-
an tomar novas decisións.

De momento, para tomar os
mesmos acordos aos que chegou
o transporte no resto do país e do
Estado, a prolongación do paro na

Coruña e Lugo durante unha se-
mana máis, non serviu para me-
llorar as condicións coas que se
prestará o servizo. Iso si, puxo de
manifesto a forte pugna que hai
entre a gran patronal e as peque-
nas empresas, que en Galiza teñen
un peso superior ao de España.

É a existencia de moitas pe-
quenas empresas o que levou a
prolongar o paro, sobre todo na-
quelas dedicadas ao transporte
do cemento. En Galiza, a compa-
ñía de produción de cemento
maioritaria é Corporación Noro-
este, que ten máis de corenta

plantas en todo o país. Os trans-
portistas non foron quen de ne-
gociar conxuntamente coa direc-
ción de Corporación Noroeste e
remataron facéndoo aos poucos.
O resultado foi que abandonaron
o paro a pingas, segundo foron
conseguindo acordos similares
aos que se chegou no resto do
Estado a pasada semana. Cóm-
pre ter en conta que na Galiza hai
uns 1.400 autónomos dedicados
ao transporte de cemento.

En calquera caso, o acordo
consiste en síntese nunha suba das
tarifas que os transportistas lles co-

bran aos seus clientes do 14,5%
–que absorbe as subas do combus-
tíbel no último ano e medio– e o
compromiso de revisión trimestral
de prezos para adaptalos aos cam-
bios nos prezos dos carburantes.

As dúas patronais galegas re-
coñecidas pola Confederación de
Empresarios Galegos, Aetran e
Ascentra, sinalaron que un dos
principais problemas é o prezo
do combustíbel e admitiron que a
esta cuestión non poden facerlle
fronte. Ademais deste obstáculo,
a atomización do sector implica
que non só teñan que enfrontarse

á competencia das grandes em-
presas –que fan de intermediarias
e impoñen uns prezos moi infe-
riores aos que reciben–, senón
que tamén leva consigo a exis-
tencia de diferenzas internas e
competencia desleal entre os pe-
quenos transportistas. Isto dálle
unha marxe de manobra aos seus
clientes e permítelles negociar
cunha posición de forza. De fei-
to, aínda que paulatinamente fo-
ron chegando a acordos, non está
garantido que remate o conflito
interno e que nun prazo breve de
tempo haxa houbo paro similar.♦

A suba de tarifas en Galiza é igual que en España

O paro do transporte prolongouse unha semana
pero os acordos foron os mesmos

Torcuato Teixeira
‘A diferenza entre o prezo da lonxa e
o da peixaría chega ao 300 por cento’

CÉSAR LORENZO GIL

Torcuato Teixeira é o patrón maior da confraría de pescadores da Coruña. Nesta entrevista analiza o con-
flito do sector, ameazado pola suba do combustíbel e as diferenzas de prezos entre a lonxa e as peixarías.

‘Hai quen di que
os custos para
a prevención son
elevados de máis.
O certo é que
os custos doutra
maré negra son
inasumíbeis pola
sociedade galega’.

PACO VILABARROS
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Nº 1.010 ● Do 26 de

O BNG anunciaba a semana pasa-
da que estaba pactando co PSOE
o aumento das partidas orzamen-
tarias para certos tramos e a redis-
tribución dos fondos adicados ao
AVE entre Santiago e Ourense e
destinalos ao Eixo Atlántico para
que estivese a liña finalizada no
tempo previsto. Finalmente, al-
gunhas das reivindicacións dos
nacionalistas foron cumpridas e
outras non puideron concretarse,
mais o BNG non enmendará a to-
talidade dos orzamentos e votou
en contra nas mocións presenta-
das polo PP, CIU e EA. 

“Son os mellores orzamentos
para Galicia malia a súa insu-
ficiencia. Danse nun contexto no
que é posíbel o diálogo (co Go-
berno central) e prodúcense nun
momento político de fustigamen-
to do presidente Rodríguez Zapa-
tero polo simple feito de admitir
a trámite e posibilitar o debate
sobre o Estatuto catalán”, sinalou
o deputado do BNG, Francisco
Rodríguez. En concreto, as insu-
ficiencias das que falan os na-
cionalistas concrétanse en que os
cartos destinados a Galicia repre-
sentan un 5,83% do investimento
total do Estado, mentres que a
poboación galega é o 6,6%. A
media estatal por habitante sitúa-

se en 564 euros, mentres que en
Galicia é de 516 euros.

Por outro lado, Francisco Ro-
dríguez pediu que se executen a
totalidade dos orzamentos que se
aproban. “Non se pode seguir coa
táctica de desconsideración insti-
tucional. O que se vota no Parla-
mento hai que cumprilo”, resaltou
o portavoz do BNG en clara re-
ferencia a que en ningunha lexis-
latura se executa a totalidade do
orzamento que se compromete. 

No capítulo de infraestruturas
Galicia verá aumentadas consi-
derablemente as súas partidas
con respecto a anteriores anos.
Porén, malia os investimentos, o
Eixo Atlántico verá retrasada a
súa execución até o 2010, a pesar
de estar prevista para o 2007. As
negociacións entre o BNG e o
PSOE deron como resultado un
incremento na partida do tramo
ferroviario do Atlántico de 11 mi-
llóns, pasando dos 139 iniciais a
150, co cal a obra podería estar
executada, cun ritmo semellante
de investimento, no 2009.

Así mesmo, co acordo tamén
se incluíu a conexión ferroviaria
entre Ferrol e A Coruña, que non
tiñan dotación prevista. Farase
un estudo no vindeiro ano, por
un importe de un millón de eu-

ros. En canto ao tramo do AVE
entre Ourense e Lubián, para po-
der ter conexión coa península,
definitivamente aumentará a súa
partida pasando dos 225.000 eu-
ros a 2,225 millóns. De todos os
xeitos resultará difícil conseguir
que estea rematado no 2010. 

En canto aos investimentos
entre Santiago e Ourense, que
sorprendentemente o Goberno
central priorizou sobre os do Eixo
Atlántico, ao fina foi imposíbel
modificalos. Finalmente serán
397 millóns de euros que non se
puideron pasar para a liña que
vertebra o sur e o norte de Galicia

pola costa xa que a modificación
implicaría trasladar cartos da so-
ciedade pública ADIF a Renfe,
polo que eses cartos contabilizarí-
an como défice. Cómpre lembrar
que a Renfe está endebedada. O
BNG presentará enmendas par-
ciais para intentar sacar adiante os
tramos de autoestrada entre Vigo
e O Porriño, Cabreiros e Vilalba e
Barreiros e San Cibrao.

Os sindicatos CC OO e UGT
valoran positivamente as partidas
que vai recibir Galicia. “Preocúpa-
nos, non obstante, que haxa pro-
xectos que non saian adiante ou
que non cumpran os prazos previs-

tos, como no caso do Eixo Atlánti-
co”, sinalou a responsábel de
asuntos económicos de CC OO,
Maica Bouza. Esa mesma inquie-
tude é compartida polo secretario
xeral da UGT, Xosé Antonio Ló-
pez. Pola súa banda, a Confedera-
ción de Empresarios de Galicia
criticou os orzamentos e lamenta-
ron que “non haxa unha aposta de-
cidida polas infraestruturas”. Nes-
te sentido, os empresarios lembra-
ron que “a proposta do Goberno
non acada o 4% do volume total
presupostado”. O PP tamén criti-
cou estas “carencias investidoras”
e esixen un maior esforzo.♦
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Estes días comeza a dar a impre-
sión de que esa soñada mesa de
diálogo político en Euskadi, con
todos os partidos, incluídos os
que non están na legalidade, está
máis perto ca nunca. Non embar-
gante, a violencia da ETA conti-
núa. E ése é impedimento funda-
mental para que comece a traba-
llar. Esta semana o PNV fixo pú-
blico o seu documento para o
diálogo e a pacificación nun acto
solemne. O Euskadi Buru Batzar
aprobouno por unanimidade
nunha reunión que tiña por ob-
xectivo desterrar toda sombra de
enfrontamento entre os dous sec-
tores do partido, que representan
Joseba Egibar e máis Josu Jon
Imaz, o presidente da executiva.

Nese texto, o PNV fai seus os
postulados do chamado Plano
Ibarretxe. Con eles irá á famosa
mesa de partidos que o lehenda-
kari quere conformar nesta lexis-
latura. Mais introduce elementos
que non adiotaban estar na súa
linguaxe desde hai varios anos.
O partido hexemónico en Euska-
di desde a volta da democracia
márcase como meta que o novo
marco político que acorden entre
todos deberá ter máis apoio do
que no seu día tivo o Estatuto de
Gernika, en vigor actualmente.

O martes, 25 de outubro, cum-
priu 26 anos, e aínda lle quedan,
por certo, 37 competencias por
ceder desde Madrid. Este Estatu-
to votouno afirmativamente o
90% dos votantes, pero só foi
votar o 53% do censo de Álava,
Biscaia e Guipúscoa. Naquel
lonxano 1979 Herri Batasuna e a
extinta Alianza Popular foron
quen ficaron fóra do acordo.

Nestes momentos ninguén
concibe que o PP puidese acordar
reforma algunha, pero si se cre
que a esquerda abertzale podería
entrar en novos acordos. Desde a
Declaración de Anoeta avoga
porque abertzales e españolistas
poidan acordar un marco común.
Estando a esquerda abertzale, o

consenso xa sería maior que o do
ano 79. O PNV, polo tanto, fixa
unha meta difícil de acadar. O
documento dos de Imaz (e Egi-
bar) marca varias condicións: a
primeira, que a sociedade vasca
debe ter dereito a decidir o seu
futuro, e esa decisión deberá ser
aceptada en España. O exemplo
catalán non é moi alentador para
iso. Esta mesma semana o presi-
dente do Senado, Javier Rojo
(PSE), dixo que a vasca é unha
comunidade autónoma dentro de
España e iso non mudará.

Este documento do PNV,
xunto con outro que EA amosará
nos vindeiros días, indican que
os cimentos da mesa de partidos
deben estar xa ben postos. Non

ten sentido facer propostas para
algo que non se vai conformar. A
semana pasada, tanto Arnaldo
Otegi como Rafael Díez Usabia-
ga (secretario xeral do sindicato
LAB) fixeron declaracións moi
optimistas sobre a situación vas-
ca: disque as interlocucións es-
tán abertas e que estamos a pi-
ques de entrar na fase de acordos
mínimos entre todos. Eran qui-
zais palabras para animar a mili-
tancia abertzale, que mira de es-
guello o proceso ao non observar
avance ningún nos asuntos que
máis lle preocupan: presos, auto-
determinación, etc.

Pero a ETA semella que pasa
por riba até dos seus interlocuto-
res na política: eles din que a

cousa vai ben, a ETA pon catro
bombas en xulgados vascos. Uns
din que o proceso vai entrar na
fase de acordos, e a ETA publica
un comunicado no que afirma
que non aceptará unha segunda
fase autonómica á catalá. Van da
man os políticos e os das pisto-
las? Están os das pistolas nervio-
sos ao ver que o goberno socia-
lista non dá pasos? Son pregun-
tas que ninguén atina a respostar.
Só sabemos que a disposición da
esquerda abertzale é boa, que es-
tá por chegar a acordos con to-
dos, pero que os ‘’de arriba’’ non
lles dan nin tempo nin posibili-
dades. No contorno da Moncloa
as cousas non avanzan: ou hai
cesamento da violencia ou non
haberá máis pasos.

E así o campo de xogo dos
políticos redúcese. Tanto para
Batasuna como para os máis. O
PNV puxo na mesa un documen-
to interesante e xeneroso. O PSE
segue á expectativa, e este fin de
semana celebrará o seu congreso
tratando de reforzar a súa postu-
ra de alternativa ao tripartito,
cuns relatorios que supoñen un
avance no vasquismo. O proceso
vai a marchas forzadas e a espe-
ranza non decae. Pero de espe-
ranzas só non se vive.♦

A ETA pon bombas
ante o optimismo dos políticos

DANI ÁLVAREZ

O PNV apresenta o seu documento para a normalización
e a pacificación, asumindo o consenso como necesario.

Bilbao

Malia o incremento o AVE do Atlántico non se rematará no prazo previsto

O BNG chega a un acordo co Goberno
para aumentar as dotacións de Galicia

RUBÉN VALVERDE
O PSOE chegou finalmente a un acordo co BNG para orzamentar
1.511 millóns de euros para Galicia, dos 1.479 que tiña previsto ini-
cialmente. A cifra supón o maior desembolso da historia para a no-
sa comunidade, malia que non cobre o total dos compromisos ad-
quiridos polo Goberno central. Na tramitación dos Presupostos Xe-
rais do Estado foron rexeitadas as enmendas á totalidade presenta-
das polo PP, CiU e EA. O BNG presentará algunha emenda parcial.

Francisco Rodríguez, deputado do BNG no Parlamento español e o Presidente do goberno José L. Rodríguez Zapatero. P. VILABARROS



Néstor Kirchner apostou forte
nas lexislativas e gañou. Diante
do electorado, non só escolleu
a súa esposa –Cristina Fernán-
dez– como candidata no distri-
to de Buenos Aires, o máis im-
portante, senón que lles pediu
aos arxentinos que votasen ta-
mén a favor ou en contra da súa
política.

O éxito foi maior do espera-
do e o presidente da República
terá ano e medio por diante para
poder formar unha alianza de
forzas de centro-esquerda que lle
permitan revalidar o mandato.
Hai que lembrar que Kirchner
chegou á presidencia logo de que
Carlos Menem se retirase antes
de se celebrar a segunda volta,
polo que para o seu triunfo da-
quela só precisara o 22 por cento
dos sufraxios.

Kirchner, desde o poder, li-
brouse do seu mentor, Eduardo
Duhalde (cuxa esposa perdeu
diante da do discípulo) e apos-

tou por un novo peronismo (o
Partido Justicialista une a mei-
rande parte dos candidatos en
diferentes alianzas, desde a de-
reita neoliberal de Menem até
propostas socialdemócratas ou
populistas) máis apegado á
tendencia progresista que cir-
cula por Sudamérica desde hai
anos.

Para calibrar as súas posibi-
lidades de éxito, hai que contar
cos movementos da alternativa
de centro-dereita, que xa pro-
cura un único candidato que lle
devolva a credibilidade, des-
pois dos fracasos de Menem. O
escollido podería ser Mauricio
Macri, empresario e presidente
do mítico club de fútbol Boca
Juniors. Aproveitando a súa so-
na e o que significan os xenei-
zes no tecido social rioplatense,
este novo deputado podería
crear un equipo capaz de xo-
garlle a Kirchner a maioría do
2007.♦
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A guerra
dos polos
GUSTAVO LUCA

Lembran a disputa sobre os
polos belgas a final dos
90? Nun medio

sensacionalista aparecera a no-
ticia de que na carne de polo
procedente de Bélxica había
restos de dioxina, o subprodu-
to industrial da industria
química (tamén das celulosas)
considerado o canceríxeno
máis perigoso que existe. A
dioxina é o compoñente básico
do axente laranxa, o defoliante
máis usado pola aviación dos
EE UU na guerra do Vietnam.
Vinte e catro horas despois to-
dos os medios da UE informa-
ban do asunto e pouco impor-
taba que o fixesen en termos
tranquilizadores porque xa nin-
guén quería comprar carne de
polo.

Unha semana despois, o
Ministerio de Sanidade belga
encontraba nun supermercado
unha partida de Coca-Cola
contaminada. A información
corría ao dia seguinte e o con-
sumo do refresco emblema
norteamericano caía en todo o
mundo, sobre todo na UE.

As dúas noticias apenas
apareceron relacionadas pero
eran parte dunha mesma gue-
rra: a UE recusaba a carne de
vacún hormonada dos EE UU
e os norteamericanos dispara-
ban contra a carne de polo.
Os belgas cargaban contra os
da Chispa da Vida.

Ora, terán os polos asiáticos
que nos ocupan estes días algún
parente en Bélxica? AAdminis-
tración norteamericana avisa
dunha gripe de destrución
masiva con case dous millóns
de mortos e máis de oito
millóns de hospitalizados. Non
hai no mundo Estado Malfeitor
(a definición é da Casa Branca)
que poida causar unha
hecatombe semellante. Lendo
con atención, aparece un condi-
cionante: o virus H5NI das
aves tería previamente de
humanizarse. E logo, pregunta-
mos, por que razón outras pes-
tes que viaxan en virus e se ce-
ban cos animais domésticos e
salvaxes non saltan de especie?
Dende varios lugares do
mundo, e non só na China,
ponse en dúbida que a transmi-
sión do H5NI siga as rotas das
aves ventureiras. 

A gripe aviar ten cen anos,
apareceu en Italia, non na Chi-
na, e o episodio recente máis
perigoso deste mal deuse
tamén en Holanda, no 2003,
onde despacharon no cremato-
rio vinte millóns de polos. O
petróleo chinés son os polos
que fornecen a proteína diaria
para 1.300 millóns. A guerra
comercial perdida contra a
China na OMC viviría outra
oportunidade por mor da fame.
Non é preciso que o andazo se
manifeste porque abondará coa
alarma. As consecuencias serí-
an moito peores que a gripe
apocalíptica que anuncia Bush:
a China ten que crear 15
millóns de traballos ao ano, o
que só se atinxe cun crecemen-
to do PIB superior ao 8%.♦

Na busca dunha solución á problemática te-
rrorista de Irlanda do Norte, a comisión de
seguimento que promove a paz e a estabili-
dade na zona –a Independent Monitoring
Commission (IMC)–, emitiu un informe fa-
vorábel, previo ao que se fará público en xa-
neiro, no tocante ao comportamento e aos ni-
veis de violencia atribuídos ao IRA nos seis
meses previos a agosto 2005. Os resultados
son francamente esperanzadores, e poñen de
manifesto a capacidade do IRA de someter a
conduta dos seus membros ao liderado da
organización, e de comprometerse co proce-
so de paz, o que vai en detrimento da imaxe
dos paramilitares unionistas. Alén diso, o in-
forme veu acompañado do comunicado do
28 de xullo, no que o  IRA propoñíase o
abandono de toda forma de violencia, que se
cumpriu efectivamente até o momento.

Non obstante, o máis preocupante do in-
forme do IMC non ten a ver coa actuación dos
republicanos do IRA, senón, indirectamente,
coa denuncia de que a violencia exercida pro-
vén dos paramilitares unionistas probritáni-
cos, que cargan ás súas costas co 90 % dos
asasinatos dos últimos seis meses, dobrando
en actos violentos os paramilitares republica-
nos no que vai de ano (25 contra 50). Polo vis-
to, os paramilitares unionistas son os máis
propensos a cometeren actos violentos e van-
dálicos, ademais de accións de contrabando e
narcotráfico. Segundo a CIA, os golpes ases-
tados por unionistas incrementáronse nun
38%, mentres que a violencia organizada po-
los republicanos descendeu un 40% nestes
meses. O Ulster Volunteer Force (UVF), a
forza unionista máis sanguinaria, e a Loyalist

Volunteer Force, nacida da anterior, pretenden
controlar  as comunidades e o tráfico de dro-
gas, e o Ulster Defence Association e o UVF
están acusados de provocaren as liortas do se-
tembro último. Obvia-
mente, a acollida deste
informe por parte dos
unionistas foi franca-
mente fría. O IRA cum-
priu co acordado en xu-
llo e propón un esperan-
zador panorama, danan-
do a imaxe dos unionis-
tas e forzando os seus
dirixentes a achegárense
ao compromiso pola paz
e a estabilidade.

O IMC afirma cen-
trarse por igual nas ac-
tuacións de unionistas e
republicanos, aínda que
iso non parece de todo
certo. O informe céntrase primordialmente na
actividade do IRA, e só a disciplina desta or-
ganización aténdose á liña marcada no comu-
nicado do 28 de xullo, pon en evidencia os nú-
meros que denuncian os actos violentos que
veñen do outro bando. Non embargante, o
IMC é quen de identificar correctamente a ra-
íz do problema. O crime organizado está de-
trás de toda esta parafernalia. Mentres as or-
ganizacións paramilitares sexan capaces de
recadar fondos a partir de actividades ilícitas,
e autofinanciarse desta maneira, as comunida-
des seguirán intimidadas, recortándose as po-
sibilidades de crecemento e estabelecemento
da paz. E, por tanto, persistirá o conflito. As

actividades ilícitas sobre as que se fundamen-
tan as organizacións paramilitares son, basica-
mente, o tráfico de drogas e de tabaco. E aquí,
son os corpos de seguridade os que xogan un

rol esencial. Se os fon-
dos económicos que
promoven a violencia
desaparecen, e se a acti-
vidade do IRA cesa,
crearase un clima de
confianza que dificulta-
rá a resposta negativa
das organizacións e po-
líticos unionistas, na súa
teima de oporse ao diá-
logo cos republicanos.

Peter Hain, o secre-
tario norirlandés, e o
ministro de Asuntos
Exteriores irlandés,
Dermot Ahern, teñen
previsto un conxunto

de xuntanzas coas partes para endereitaren
as diferenzas políticas que os dividen, e
avógase ademais, por restaurar a Asemblea
e o Executivo compartido que dirixía o des-
tino de Irlanda do Norte. O Sinn Féin debe
formar parte do equipo de goberno norir-
landés como resposta ao compromiso pola
paz. Agora, despois da reacción positiva por
parte do IRA, todo parece depender da efi-
cacia policial no desmantelamento das re-
des tecidas polos paramilitares unionistas, e
do compromiso coa paz dos políticos e or-
ganizacións leais a Londres.♦

XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS é analista do IGADI

O reto norirlandés
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS

Aquí fóra

‘Os unionistas
probritánicos cargan

ás súas costas co 90 %
dos asasinatos dos últimos

seis meses, dobrando
en actos violentos os

paramilitares republicanos
no que vai de ano”

O presidente pretende impulsar
unha fronte de centro-esquerda que supere o peronismo

Kirchner sae fortalecido para continuar
as reformas na Arxentina

CÉSAR LORENZO GIL
A vitoria das candidaturas de Néstor Kirchner nas eleccións
lexislativas parciais do 23 de outubro facilita a creación dun-
ha forza de centro-esquerda capaz de gañar as presidenciais
do 2007. O centro-dereita busca líder. O presidente do club
de fútbol Boca Juniors, Mauricio Macri, parte con vantaxe.

Cristina Fernández, deputa electa, co seu home, o presidente Néstor Kirchner.



CÉSAR LORENZO GIL
O Breogán de Lugo conseguiu o
pasado 26 de outubro a súa ter-
ceira vitoria consecutiva na
ACB. Despois de catro xorna-
das, os galegos asinan o mellor
inicio de campionato da historia.

O Breogán conseguiu crear un
equipo moi compenetrado para se
enfrontar ao reto de non só man-
terse na ACB senón lograr, por
fin, un posto nas eliminatorias po-
lo título ao final da tempada
2005-2006. A pesar das moitas
caras novas, os lucenses empeza-
ron brillantemente a competición,
grazas ao esforzo colectivo e ao
traballo táctico do seu adestrador,
Moncho López, que tomou moi
en serio esta tempada, unha das
máis competidas, con até cinco
equipos loitando cóbado con có-
bado, e con moitos cartos no peto,
polo título: Madrid, Barcelona,
Girona, Vitoria e Valencia.

Os de López non empezaran
nada ben a presente liga. En Valen-
cia perderon e deron unha pésima
imaxe, nun duelo moi interesante

porque, entre os xogadores rivais,
estaba Rubén Garcés, un gran ba-
loncestista panameño que o ano
pasado vestía a camisola celeste.
Mais os erros do pavillón de La
Fuente de San Luís non foron en
balde e o equipo mellorou desde
entón. Na casa contra Estudiantes
de Madrid e Caja San Fernando de
Sevilla e fóra contra o Granada, os
galegos demostraron unha gran ca-
pacidade de reacción, un perfecto
dominio do ataque e da defensa e
un compromiso leal co espectácu-
lo, con 301 puntos a favor en catro
encontros (unha media de máis de
75 puntos por partido).

Cales son os puntos a favor
que López segue a explotar? Fá-
cil. A versatilidade dos seus xo-
gadores, a capacidade de moitos
deles de asumir as responsabili-
dades do partido e converterse
na “estrela”. As circunstancias
económicas do Breogán fixeron
necesaria unha profunda renova-
ción. A Lugo chegaron o base
malagueño David Gil, o arxenti-
no Juan Sartorelli –por certo moi
criticado por Xesús Lence, o pre-

sidente do club, antes de empe-
zar a tempada–, o navarro Txemi
Urtasún, os estadounidenses Pe-
te Mickeal, Tyrone Grant e Jo-
seph McNaull e o serbio Neboj-
sa Bogavac. Todos eles conse-
guiron adaptarse moi ben á disci-
plina de López e axeitar a súa ca-
lidade ás necesidades do equipo.

Neste inicio de competición,
destacaron os estadounidenses e o
balcánico, o que significa que o pe-
ríodo de adaptación que hai un ano
tanto prexudicara o Breogán, este
ano acurtouse milagrosamente.

O Breogán segue a contar cos
servizos do porriñés Xabier Ro-
dríguez, que cumpre en Lugo a
súa terceira tempada. O galego
conta con despuntar este ano e re-
cuperar as ganas de volver ser in-
ternacional, aínda que se lesionou.

Lence marcha

Non se sabe se pola boa marcha
do equipo ou pola incomodidade
que sente Xesús Lence diante
dalgúns xogadores, caso de Al-
fonso Reyes, o caso é que o aín-

da presidente do club decidiu
marchar en decembro, cando se
celebrarán eleccións na entidade.
Lence, propietario da empresa
patrocinadora do Breogán, che-
gou ao club hai dous anos e con-
seguiu mantelo na elite e atraer a
Moncho López ao banco técnico,

posto polo que renunciou a diri-
xir a selección española.

De momento, é moi cedo pa-
ra saber quen será o substituto.
Por certo, no acto no que anun-
ciou a súa despedida, gabou a
Sartorelli. “Trabuqueime. Mon-
cho López volveu acertar”.♦
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Imos comezar unha pequena se-
rie que ten como obxectivo infor-
mar acerca dos problemas inhe-
rentes á obesidade e o papel que
pode xogar o exercicio físico e o
deporte para a súa prevención e
tratamento. Primeiramente, abor-
daremos os datos relativos á obe-
sidade, como por exemplo esta-
tísticas; tamén facilitaremos in-
formación referente a investiga-
cións e ás repercusións deste pro-
blema no ámbito da saúde públi-
ca. E finalmente describiremos o
papel que pode desempeñar o
exercicio físico e o deporte.

A obesidade é un problema de
saúde pública que lle afecta a un-
ha porcentaxe cada vez maior da
poboación. Nos últimos quince
anos triplicouse o índice de obe-
sos entre a poboación infantil.
Mil douscentos millóns de perso-
as padecen obesidade no planeta.

Xa no 2003 un informe da
Sociedade Americana do Can-
cro, publicado no The New En-
gland Journal of Medicine, su-
bliñaba que unha significativa
proporción de mortes por cancro
era debida ao sobrepeso e á obe-
sidade.. Concretamente, respon-
sabilizaban o exceso de peso do
14% das mortes por cancro de
varóns e do 20% entre as mulle-
res, datos que na poboación esta-
dounidense significaban 90.000
falecementos anuais.

Os autores relacionan a obe-
sidade coa maioría de tipos de tu-
mores A investigación, de 16
anos de duración, consistiu no
seguimento de máis de 900.000
adultos estadounidenses que non
tiñan cancro no 1982, ao inicio
do estudo. Comparadas coas per-
soas de peso normal, compro-

baron que aquelas que presenta-
ban un índice de masa corporal
(IMC) elevado posuían un risco
significativamente superior de
morrer a causa do cancro. En am-
bos os dous sexos, a obesidade e
o sobrepeso, segundo os resulta-
dos, incrementan o risco de mor-
te por cancro de esófago, colo-
rrectal, de fígado, vesícula biliar,
páncreas, riles, linfoma non
hodgkiniano e mieloma múltiplo.

Referente a unha análise com-
parativa, os países que amosaban
cifras de prevalencia de obesida-
de relativamente baixas, mostran
agora a mesma tendencia de au-
mento epidémico que outros paí-
ses. En países en vías de desen-
volvemento ou de “economías
emerxentes” presentouse tamén
esta epidemia, alcanzando en
moitos casos unha frecuencia su-
perior á desnutrición e constituín-
dose entón na principal enfermi-
dade nutricional neses lugares.

A prevalencia da obesidade
en España é maior que en países
dó norte de Europa como Dina-
marca, Suecia, os Países Baixos
ou Francia, pero menor que nos
EE UU, o Canadá ou o Reino
Unido. O Xapón presenta as ta-
xas de prevalencia de obesidade
máis baixas entre os países de-
senvolvidos cun 1,84% nos va-
róns e un 2,87% nas mulleres.

Nun estudo auspiciado pola
Sociedade Española para o Estu-
dio da Obesidade publicado no
2000 e baseado nas enquisas nu-
tricionais realizadas no País Vasco
(1989-1990), na Comunidade de
Madrid (1992-1993), en Catalun-
ya (1992-1993) e na Comunidade
Valenciana (1994); recolléronse
datos relativos a prevalencia da

obesidade no Estado español
De acordo con estes datos, a

distribución do IMC da poboa-
ción adulta española (25-60 años)
era a que aparece nas táboas 2 e 3.

Non existen dúbidas acerca

de que a obesidade, cando é im-
portante, acurta a esperanza de
vida. E o caso da obesidade
mórbida ou de tipo IV, é dicir a
que se caracteriza por un IMC
maior ca 40. Non embargante,

existe certa controversia sobre
as implicacións patolóxicas da-
queles estados de obesidade de
grao lixeiro ou moderado.

En datos recentes, concreta-
mente deste mes, compróbase
que o índice de obesidade na po-
boación adulta é xa do 14,5%, ca-
se que un punto máis que os datos
recollidos pola Enquisa Nacional
de Saúde do 2003, segundo afir-
mou o 24 de outubro o secretario
xeral de Sanidade, José Martínez
Olmos. Ademais, hai que sumar-
lle o 38,5% que padece sobrepe-
so, deducíndose por tanto que
máis da metade da poboación pe-
sa máis do aconsellado. A pers-
pectiva de futuro é aínda peor.
Entre os 6 e os 12 anos o 16,1%
sofre obesidade. Se se toma un
rango entre 2 e 24 anos, a obesi-
dade é do 13,9%, máis un 26,3%
que ten problemas de sobrepeso.

O chamado plan NAOS
(Nutrición, Actividade física,
prevención da Obesidade e loita
contra o Sedentarismo) que se
anunciara xa hai un ano polo
Ministerio de Sanidade, non
consegue frear o aumento dos
problemas de peso entre a pobo-
ación. De acordo con novos da-
tos do Centro Nacional de Epi-
demioloxía, os obesos son xa o
14,5% da poboación (hai dous
anos eran o 13,6%), e as perso-
as con sobrepeso, o 38,5% (hai
dous anos eran o 36,8%).

Como podemos ver, as ci-
fras son significativas e o go-
berno acaba de principiar unha
campaña de publicidade cun
presuposto de 1,2 millóns de eu-
ros que veremos no próximo ar-
tigo cómo podían investirse de
forma máis eficaz e razoábel.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                XURXO LEDO

A obesidade (1)
Distribución do IMC da poboación adulta española

IMC (kg/m2) Varóns (%) Mulleres (%) Total (%)

<20 2,7 7,6 5,2

20-24,9 38,3 46,5 41,9

25-26,9 24,1 16,2 20,2

27-29,9 23,4 15,4 19,3

>30 11,5 15,3 13,4

Distribución do IMC na poboación adulta española por idade e sexo

IMC (kg/m2) 25-34 anos (%) 35-44 anos (%) 45-54 anos (%) 55-60 anos (%)

VARÓNS MULLERES VARÓNS MULLERES VARÓNS MULLERES VARÓNS MULLERES

<20  5 16 1,3 5,4 2,2 1,9 0,8 0,7

20-24,9 52,4 60,7 37,7 52,3 26,9 28,8 22,2 22,4

25-26,9 19,4 10,8 25,8 17,6 24,5 20,8 32,3 19,2

27-29,9 17,2 8 24,3 14,2 29,8 22,6 26,3 23,9

>30 6 4,5 10,9 10,6 16,6 25,9 18,4 33,8

Datos da Sociedade Española para o Estudo da Obesidade (SEEDO) 2000

Táboas do IMC segundo a SEEDO

IMC Grao de obesidade

<18,5 Peso insuficiente

18,5-24,9 Peso Normal

25-26,9 Sobrepeso grao I

27-29,9 Sobrepeso grao II (preobesidade)

30-34,9 Obesidade de tipo I

35-39,9 Obesidade de tipo II

40-49,9 Obesidade de tipo III (mórbida)

>50 Obesidade de tipo IV (extrema)

Nestes datos fálase do IMC que é unha fórmula na que se divide o peso corporal entre a
altura o cadrado: IMC=peso/talla2 (kg/m2). Poremos un exemplo: Unha persoa que pesa
80 kg e mide 1,75 cm. Para calcular o IMC debe facer o seguinte: Peso = 80. Altura =
1,75 x 1,75 = 3.0625. 80/3,0625 = 26,1224 IMC

O equipo lucense asina a súa terceira vitoria consecutiva tras catro partidos de ACB

O mellor Breogán



Cento cinco nenos
escoitarán
a Pexegueiro
Cento cinco nenos de Ribadumia escoi-
tarán, o 28 de outubro, ao poeta Alfonso
Pexegueiro recitar versos do seu libro O
lago das garzas azuis (Xerais). Na pre-
sentación deste volume, que fora edita-
do en castelán por Lumen en 1994, par-
ticiparán Manuel Bragado e os músicos
Anxo Pintos e Quico Comesaña. Os ne-
nos, de entre 10 e 11 anos, do CPI Julia
Becerra Malvar, foron, coas súas pre-
guntas ao autor, o pasado ano, “os ver-
dadeiros animadores desta edición”.♦

Sesenta exposicións
no Outono
Fotográfico
O luns 24 de outubro deu comezo a XXII
edición do Outono Fotográfico que amosa-
rá, até mediados de novembro, perto de se-
senta exposicións, individuais e colectivas,
en quince concellos do país. Promovido
pola Casa da Xuventude de Ourense, esta
cita coa fotografía bota unha ollada a obra
de artistas como Fran Herbello, Xoaquín
Rosales, Xoán Piñón, e Ricardo Rodríguez
Yáñez.  O programa inclúe toda unha serie
de exposicións colectivas como Foto-
pres’05 ou Mulleres vistas por mulleres.♦

Editorial virtual
para autores
noveis 
AAsociación de Escritores en Lingua Ga-
lega creará unha editorial virtual para au-
tores novos ou inéditos. Con iniciativa
quérese abrir unha canle para que os escri-
tores poidan facer públicas as súas obras e
darlle visibilidade aos noveis, así como
ofrecer ao lector novidades que van máis
alá da edición tradicional. A editora, que
estará ligada á páxina web da AELG, na-
cerá con vontade difusora e sen afán econó-
mico. Non se cobrará pola descarga dos tex-
tos e a propiedade será sempre do autor.♦

Louzao e Quiroga,
premios
Carvalho Calero
Miguel Louzao Ocampo e Carlos Quiro-
ga gañaron a XIV edición dos Premios
Carvalho Calero, convocados polo conce-
llo de Ferrol, nas modalidades de ensaio e
narrativa. Poesía galega última foi a obra
que fixo merecedor a Louzao Ocampo
do premio, na que investiga a obra dos
autores que deron orixe á colección Le-
tras de Cal. Quiroga foi premiado pola
obra Inxalá. Ademais no acto, presentou-
se a edición realizada por Laiovento dos
traballos gañadores da edición pasada.♦

Nº 1.195
Do 27 de outubro ao 2 de novembro
do 2005
Ano XXVIII

as Filipinas, o escritor Fran Alonso fala de
viaxes e de literatura. Convidado pola sede do
Instituto Cervantes no arquipélago asiático, o

autor de Tráiler reflexiona, xunto con outros literatos,
sobre as fronteiras entre ficción e reportaxe cando se
novelan as viaxes. Algo máis perto de aquí, José
Saramago xa adiantou o argumento da súa próxima nove-
la, As intermitências da morte, que verá a luz en poucos
días na editorial Caminho. Seguindo coa súa tendencia de

crear situacións irreais para a sociedade, desta vez, o
nobel portugués lévanos a un país sen nome que un día
descobre que venceu a morte. A pregunta do autor é,
serve para algo a inmortalidade? E sen saír das letras,
hai que saudar o nacemento dun novo narrador. Rafael
Laso vén de gañar o Premio ‘Pura e Dora Vázquez’ de
relato xuvenil que outorga a Deputación de Ourense. A
obra Por que Baldomero Quintáns pertence ao xénero
detectivesco. A trama non se descobre até a páxina final.♦
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Curtidores na fábrica de Rumbao en Allariz nunha fotografía de Xaquín Lourenzo en 1950. A imaxe forma parte da mostra Galicia industrial, que a Fundación Barrié inaugura o venres 28 en Vigo.



A.N.T.
Que ningún editor descubriu
a fórmula máxica que o infor-
me de que obra se pode con-
verter nun éxito de vendas é
xa un tópico, mais a última
tempada de novidades en cas-
telán mostra unha lista de
fracasos poucas veces vista.
Pódese afirmar que a maio-
ría das últimas novelas pro-
mocionadas como best-seller
están a obter un resultado ca-
se que ruinoso nas librarías.

A última novela de Tom Wolfe,
Soy Charlotte Simmons, che-
gou precedida dunha rotunda
campaña publicitaria en diarios
e revistas, con reportaxes a cor,
acompañadas de xenerosas
conversas co escritor nortea-
mericano. Pouco despois as
principais librarías colocaban
en primeira liña, fronte ao pú-
blico, un cartelón de máis de
un metro cadrado de superficie
anunciando a feliz novidade.
Pero os resultados non foron os
previstos. “Chegáronnos cen
exemplares e vendemos dous”,
di un tradicional libreiro vi-
gués, seis meses despois de
aparecida a obra, e con poucas
esperanzas de vender máis. 

Noutra libraría, a de maior
superficie de Galiza, os empre-
gados fixeron durante dous días
verdadeiros malabarismos para
manter en equilibrio un muro
de libros en forma de “Z”. Tra-
tábase de promocionar a obra
homónima de Isabel Allende. A
promoción acabou en sonoro
fracaso, o libro non tira. 

Empezara ben, non embar-
gante, Memoria de mis putas
tristes, inspirado, segundo al-
gúns críticos, en La casa de las
bellas durmientes do nobel xa-
ponés Yasunari Kawabata. O li-
bro de García Márquez creou
expectativas no sector. Algúns
vendedores quedaron sen
exemplares a primeira semana,
pero á seguinte as peticións de-
rrubáronse. O boca a boca fun-
cionara, pero en contra do libro.

Éxito e azar

O contrario, un tremendo boca
a boca favorábel, é o que lle
ocorreu e lle segue a ocorrer a
La sombra del viento de Carlos
Ruíz Zafón, case o único best-
seller en vigor que mereza tal
nome. Máis unha vez, demós-
trase que o éxito é, máis veces
do que quixeran os grandes
consorcios editoriais, unha con-
secuencia imprevista. Ruíz Za-
fón era até o 2001 un autor de
boas vendas, aínda que no libro
xuvenil. Esta primeira novela,
destinada ao público xeral, apa-
receu no 2001, sen apenas pro-
moción; de feito o seu tirón co-
mezou en Alemaña, cando o
ministro de Exteriores daquel

país, Joschka Fischer, a reco-
mendou nun programa de tele-
visión. Desde ese día comezou
a bater marcas. O éxito rebotou
en España. Hoxe está traducida
ou camiño de traducirse a boa
parte dos idiomas
do mundo. Leva
vendidos millóns
de exemplares.
En España vén de
publicarse a súa
51 edición. E o fi-
lón aínda non está
esgotado, o que
significa que o
best-seller do mo-
mento segue a ser,
sorprendentemen-
te, un libro de hai
catro anos. Al-
gúns profesores
comezan a acon-
sellar a obra entre
os alumnos de secundaria, pola
súa doada lectura. 

Outro éxito do boca a boca,
pero a pequena escala, é o do
último Premio Nacional, Al-
berto Méndez, autor de Los gi-
rasoles ciegos que vai pola sé-
tima edición, con quince mil
exemplares vendidos.

Un dos que mellor coñecen
o éxito e o fracaso é Javier Cer-
cas. Os seus primeiros libros ti-
veran unhas vendas máis que

discretas, pero con Soldados de
salamina, e grazas tamén á pu-
blicidade espontánea dos lecto-
res, logrou vender varios centos
de miles de exemplares en Es-
paña e tamén ducias de miles

nas súas tradu-
cións a outros
idiomas. O éxito
durou meses e a
obra foi levada
ao cine. A nova
obra de Cercas,
La velocidad de
la luz, ocupou
andeis de privile-
xio durante as
primeiras sema-
nas, pero en cam-
bio apenas foi
solicitada polos
lectores. Os li-
breiros están a
comezar agora a

súa devolución. “O curioso, co-
menta un deles, é que probabel-
mente non é mellor nin peor
que Soldados de salamina, pero
daquela unha serie de circus-
tancias, a ausencia doutras
obras de interese, o tema, etc.
contribuíron a lanzala, cues-
tións que agora non conco-
rren”. Este comentario, como
se ve, resulta necesariamente
etéreo, porque ninguén sabe re-
almente porque se vende tanto

un libro e non outro moi seme-
llante. E todos insisten en que
as razóns non sempre, nin moi-
to menos, hai que procuralas na
promoción comercial. 

Quen si conseguiu recuncar
foi Dan Brown, o autor de O
código da Vinci. O seu seguin-
te libro, Anxos e demos, así co-
mo La Conspiración (un dos
primeiros libros do autor, agora

recuperado) están a conseguir
unha venda máis que respectá-
bel. Aínda que o verdadeiro
éxito de Brown segue a ser O
código da Vinci, demostración,
igual que no caso de Ruíz Za-
fón, de que os libros máis ven-
didos hoxe son os éxitos de ca-
tro e cinco anos atrás, un fenó-
meno estraño nestes tempos de
gran rotación de títulos.♦
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Best-sellers ou Ruína-sellers
Moitas das últimas novelas máis promocionadas
están a recoller un sonoro fracaso

A literatura galega dificilmente
coñece o best-seller. Se de gran
número de vendas se trata hai
que referirse necesariamente a
Rivas e De Toro, que non teñen
novela recente, e que polo tan-
to non poden incluírse nesta
lista. Ambos os autores adoitan
superar os dez mil exemplares
de venda de cada un dos seus
libros. A este respecto, Suso de
Toro confesáballe ao crítico de
La Vanguardia, Sergio Vila-

Sanjuán, para unha obra sobre
o mundo da edición desde a
morte de Franco a hoxe, que el
vendía mil exemplares, durante
o primeiro ano, e o resto máis
tarde, como libro recomendado
nos centros escolares.  

A anormalidade na que vi-
ve o libro galego leva a que al-
gúns “éxitos” de venda poden
resultar ser libros de ensaio.
Este sería o caso, por exemplo,
da remozada Historia de Gali-

cia, de Ramón Villares, que en
pouco máis de un ano mereceu
dúas edicións.

Un éxito do boca a boca, en
certa medida comparábel ao de
Los girasoles ciegos, podería ser
o de Memoria de ferro, do re-
centemente finado Antón Patiño
Regueira, dous libros que ade-
mais comparten un claro fondo
temático e de punto de vista.

Nun campo de por si refrac-
tario ao éxito numérico, como

é o da poesía, cabería agardar
un repunte das vendas de Ma-
nuel María, actualmente ob-
xecto de varias homenaxes. A
súa obra completa, unha edi-
ción moi coidada, vendera, no
primeiro ano de saída ao públi-
co, 45 exemplares, o que ofre-
ce unha idea da distancia entre
prestixio e venda, algo máis re-
chamante por tratarse dun poe-
ta accesíbel e tradicionalmente
ben acollido polos lectores.♦

O best-seller escolar en Galiza

Tom Wolfe, Gabriel García Márquez e, abaixo, Isabel Allende.

‘Da última
novela
de Tom Wolfe
chegáronnos
cen exemplares e
vendemos dous”,
di un libreiro.
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A.N.T.
“En rigor, eu non son nin fun
nunca propiamente un políti-
co, senón un intelectual que
non se furtou de combater en
política”, sinalou Xosé Ma-
nuel Beiras, o 22 de outubro
en Láncara, no discurso de
recepción do IV premio Ra-
món Piñeiro Facer País. Nas
tres edicións anteriores o galar-
dón recaera en Isaac Díaz Par-
do, Luís Tosar e Milladoiro.

X.M. Beiras vinculou o non ser
en orixe un político de vocación
co feito de resultar ás veces “di-
sonante”. “Mais tamén por iso,
engadiu, encaixo na tradición e
na cultura política do nacionalis-
mo galego e estaría fora de lugar
en calquera das outras”. O líder
nacionalista dixo tamén recoñe-
cerse nos devanceiros do na-
cionalismo “que sempre se mo-
veron por valores e nunca acei-
taron postergalos nin eludilos,
nin aínda menos sacrificalos,
cando entreban en conflito ou
estorbo cos obxectivos inmedia-
tos ou as esixencias instrumen-
tais da acción política”. 

Falando da actualidade,
Beiras criticou “a caverna es-
pañola”, afirmando que “só o
combate pola nosa autoder-
minación como pobo, orienta-
da cara a independencia, só
ese camiño poderá chegar a
algures”.

Ao acto asistiron o alcalde de
Láncara, Eladio Capón; os con-
selleiros do BNG Ánxela Buga-
llo, Fernando Blanco e Alfredo
Suárez Canal; os delegados pro-

vinciais de Igualdade e Cultura,
Branca R. Pazos e Xoán Xosé
Molina; o senador socialista La-
go Laxe, o ex presidente provin-
cial do PP Xosé Luís Iravedra e
outros cargos das tres forzas po-
líticas galegas. Tamén estiveron
presentes, entre outros, Basilio
Losada, Antonio Díaz Fuentes,
Miguel Barros, Xerardo Pardo
de Vera, Marica Campo, Bernar-
dino Graña, Valentín Arias, Su-
sana Seivane, Xosé Manuel Ve-
ga, Xosé Luís Barreiro Rivas e o
poeta Xosé María Álvarez Các-
camo.

Este último, na súa inter-
vención, fixo lembranza dal-
gúns dos distintos Beiras, o
“Beiras no alto da Quintana
dos Mortos ou nun recanto fa-
miliar do areal da Mourisca,
Beiras en fermosa carta manus-
crita ou no espléndido discurso
televisado, Beiras en lostregan-
te recado telefónico ou na ter-
tulia polisémica e feliz”.

Álvarez Cáccamo contrapu-
xo tamén dúas imaxes, a de
dous candidatos á presidencia
da Xunta, nunha xornada de re-
flexión: “Un tocaba o piano na
súa casa de Brión; o outro xoga-
ba ao dominó en Perbes. As xe-
mas dos dedos de catro mans,
en dous pares ben diferencia-
dos, agarimaban pezas de seme-
llante formato, material e cor,
marfíl en branco e negro. Unhas
producían música de Mozart.
As outras procuraban o seis do-
bre. As eleccións do día seguin-
te gañounas o de Perbes. Pero o
futuro era unha sinfonía que na-
cía das mans do de Brión”.♦

Beiras recibe en Láncara
o IV premio Ramón Piñeiro Facer País

Encontros
na terceira
fase
RAMIRO FONTE

Leo poemas na Residencia
de Estudiantes. Desde o
ano 92 que non actuaba

en público nese espazo no que
aínda se sente a presencia dos
amigables fantasmas dos mes-
tres. O piano cuberto, as
setenta cadeiras ocupadas por
un público entendido, a
atmosfera acolledora; todas as
pequenas circunstancias
cooperan para sentirse a
gusto. O poeta, cando le, debe
ter algo de cantante de tangos
ou de fados, de saxofonista de
jazz. Dicir ben os versos
propios implica padecer esa
especial enfermidade do oído
á que se refería Auden. Para
que a a nosa palabra non caia
no terreo do poder e dos dita-
dores, é preferible o ámbito da
música de cámara e non o dos
auditorios. Levo apenas sete
horas na residencia e, como
nos vellos tempos, síntome ro-
deado de camaradería, de
complicidade poética… Ese
sentimento de admiración mu-
tua é un porto de abrigo que
un poeta, seino agora, xamais
cambiaría polas grandes cifras
de vendas dos narradores de
éxito. 

Comigo na mesa sentan
Vicente Valero, un ibicenco
que fai profesión de fe román-
tica, Mohammed Bennis, un
marroquí que leva na cabeza
toda a tradición da poesía oc-
cidental, Eugenio Montejo,
con quen compartín a fermosa
imprudencia de andar polas
noites quentes de Caracas, e
Henrik Nordbrandt, un danés
que baña os seus versos no
Mediterráneo. 

Son o segundo en ler.
Intento aplicar as regras ante-
ditas e nesta ocasión síntome
seguro, cousa que non sucede
sempre. Remato. Recibo con
pudor un bater de palmas… E,
con absoluta satisfacción,
comprobo que un dos que
máis aplauden é José Emilio
Pacheco, o gran poeta mexica-
no, se cadra un dos maiores
poetas da lingua castelá nos
días de hoxe. Había anos que
non o lía. Os poetas coma el
sempre nos están agardando.
Non importa cara a que
territorios vitais ou
xeográficos nos dirixamos.
Sempre están aí. 

Boto todo o fin de semana
lendo Tarde o temprano, a
obra poética de José Emilio,
sen saltar unha páxina. Fala
desas cousas que aparecen nos
xornais todos os días, cousas
xa referidas na Biblia, na Odi-
sea, na Comedia. Gustaríame
pertencer á familia poética de
Pacheco. Leo ata me arderen
os ollos. Con orgullo, leo as
maiúsculas autógrafas. É
como se a un lle puxese Ezra
Pound unha cariñosa
dedicatoria na páxina de
respecto de The Cantos. Aínda
mellor. Con certeza.♦

El Progreso



Título: Kalendas / Do Faro ao Miño / Poe-
mas pornofálicos.
Autor: Xosé Lois García.
Edita: Xerais / Frouseira / Pangeia.

Recibiu Xosé Lois García, este
pasado agosto, unha merecida,
xusta e sentida
homenaxe no
congreso que,
con este moti-
vo se celebrou
en Chantada,
congreso orga-
nizado a dúas
bandas, por
Portugal e a
Galiza, e que
reuniu na vila
do Asma a es-
tudosos de ca-
se toda a luso-
fonía, ademais
de galegos,
que analizaron
a obra deste
autor singular. 

Xosé Lois
García é mal
coñecido na Galiza malia posuir
unha dilatada e variada obra
(como articulista, ensaísta, críti-
co literario e de arte, dramatur-
go e poeta con máis de vinte tí-
tulos publicados), e tampouco
suficientemente valorado. Nas
liñas que seguen, a partir dos
tres últimos títulos publicados,
os tres do presente ano, tentare-
mos achegarnos á poesía (e, se
cadra, a algún aspecto colateral)
deste autor, afincado en Catalu-
ña, grande divulgador e estudo-
so da lusofonía e embaixador
nela da Galiza, poeta que nunca
se deixou asimilar por ningunha
corrente ou moda e que, en boa
parte por iso, posúe unha das
voces máis orixinais no panora-
ma poético galego.

A do Xosé Lois é unha poe-
sía audazmente serena, contida,
constantemente reflexiva, moi
descritivista e frecuentemente
obxectual. Nace sempre dunha
interiorización da mensaxe moi
fonda, oposta á poesía repenti-
na, ao estoupido instantáneo
que plasma en letras sobre o pa-
pel a fervura de dentro. Actitude
do eu lírico que facilmente se
pode entender pusilánime.
Mais, Xosé Lois non renuncia á
pulsión, nin moito menos, e o
lector constante teña a seguran-
za de que a achará, o que lle se-
rá máis doado en canto se habi-
túe á técnica poética do autor,
quen interioriza o feito poético,
a mensaxe que verterá no dis-
curso, para labralo, para traba-
llalo e devolvérnolo despois
dunha intensa elaboración téc-
nica, respectando con fidelidade
extrema o real, a orixe. Poderá
gustar máis ou menos, mais é
así, e desde logo, non deixa de
ser curioso que a poesía do
chantadino fose obxecto dunha
monografía fóra das nosas fron-

teiras (A letra e o ar: palavra-li-
berdade na poesia de Xosé Lois
García. Universitária: Lisboa,
2004. Autoria do poeta e tradu-
tor Andytas Soares de Moura).
Cando os poetas das últimas xe-
racións (comeza publicando na
colección Val de Lemos, da his-
tórica Xistral) non é disto do
que mellor poden gabarse. E é
que se o Xosé Lois conta con
prestixio (non só como investi-
gador senón tamén como poeta)
no mundo lusófono, non será
que aquí non lle estamos pres-
tando suficiente atención ou que
non soubemos entendelo ben?

De primeiras, a poesía de
Do Faro ao Miño, non resulta

difícil adscribila a unha corren-
te (é cedo para falar de tradi-
ción) de poesía localista, exalta-
dora dos valores dunha bisba-
rra, que trata de loitar contra o
tempo fixándoos na memoria li-
teraria porque o poeta decátase
do perigo de extinción que pai-
ra sobre a memoria colectiva da
alma das cousas, das xentes e
dos actos, unha corrente na que
ben se poden incluír aquelas
Cantigas e cantos de Pantón de
Manuel María (1994), no prólo-
go das cales o chairego sinala
características aplicábeis a esta
poesía do Xosé Lois: son mani-
festacións de amor á terra ditas
con paixón, naturalidade e ver-

dade. Trátase dun tipo de poesía
no que, obviamente, o elemento
paisaxístico ten importancia ca-
pital. Poemarios coma este rei-
vindican mirar con outros ollos,
nunha rica tradición que nos ten
obsequiado auténticas preciosi-
dades nos versos dos trobado-
res, de Rosalía, de Noriega, de
Amado Carballo, Manuel Ma-
ría, Novoneira...

O descritivismo vólvese ain-
da máis forte nos Poemas por-
nofálicos, cada un deles acom-
pañado unha gravura da cal, en
forma fálica. Por segunda vez
volvemos os ollos en postura
diacrónica e retornamos aos tro-
badores, aínda que, iso si, a tra-
dición non é tan vizosa, que des-
de entón nunca esta temática tan
presente estivo coma hoxe. Os
poemas do Xosé Lois sitúanse
parceiros da cimeira, non se es-
queza que antes deste poemario
publicara outros dous xa con es-
ta temática (Falo de Baco, 1998;
e Materia corporal, 1986). 

A súa técnica poética segue
as súas constantes: análise e in-
teriorización do obxecto, logo
reconstrución de xeito escrupu-
losamente respectuoso coa súa
esencia, momento no cal o po-
eta demostra as súas calidades.

Pola súa banda Kalendas
obedece a un proxecto poético
descomunal, supón a vitoria nun
dos meirandes retos poéticos en-
frontados nos últimos tempos,
nada menos que encher de poe-
sía todos os días dunha axenda,
ao longo de 2003, desde o 26 de
xaneiro. E non é esta a única esi-
xencia; aínda resta máis outra,
cada poema debe ter unha ex-
tensión predeterminada polo es-
pazo que a axenda dispón para
ese día, do que resultan poemas
de 7, 8 ou 20 versos. Obviamen-
te a variedade temática é aquí
moi grande, tanto como a homo-
xeneidade final lograda. Alén
das inevitábeis manifestacións
de temática intimista, outras
transparentan a problemática so-
cial deixando claro o compromi-
so do poeta, e mesmo hai lugar,
por exemplo, para a preciosa po-
ética do 8 de setembro. 

Loxicamente, nos poemas
intimistas, cando a orixe do po-
ema é interna, a estratexia poé-
tica antes comentada é difícil
de ver. Fica entón á luz o verso
depurado, labrado con pacien-
cia e esmero, de precisa adxec-
tivación, que procura inclusive
fuxir do achado poético epa-
tante porque non só hai poesía
no sublime. O máis grande, o
máis difícil e atopala nas cou-
sas pequenas, no cotián, saber
respectala e conservala tal e
como é, que non a adultere o
afán da gloria puntual. Non se-
mella aquí complexo adiviñar
unha concepción orientalista.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Simbiose
O regresso a arder, de Carlos
Quiroga, é a terceira parte da
serie Viagem ao Cabo Nom. O
escritor utiliza dun xeito
simbiótico os xéneros
literarios pa-
ra compoñer
un mosaico
sobre a condi-
ción humana,
o sentido da
escrita e os
sentimentos.
No cruzamento
case calidoscó-
pico de
poemas, fotografías e textos
de prosa poética, o autor
encontra o seu discurso. Edita
a Agal.♦

No vagón
Biblos publica un novo
volume da súa colección
‘Mandaio’. E agora pasa un
tren, de Lito
Caramés,
compila, con-
verténdose en
autor
omnisciente,
as vivencias
dos pasaxeiros
dun tren,
entrando de
soslaio en cada
vagón para descubrir as histo-
rias que leva no peito ou no
bico cada viaxeiro. Historias
fragmentadas que pasan á ve-
locidade do ferrobús.♦

Diario na internet
Contar o que pasa cada día
dun xeito novidoso, un diario
distinto, cheo dos aromas de
cada serán, as músicas, as co-
midas, os sentimentos…
Anxos Sumai, que mantén en
www.culturagalega.org un
blog, publica
agora Melo-
día de días
usados,
segunda par-
te de Anxos
de garda.
Nestes
tempos de
“vida en
directo”
espectaculari-
zada, vivencias
cotiás cun punto máxico que
só dá a literatura. Edita
Galaxia.♦

Un berro na noite
Xohán Casal era un promete-
dor escritor que morreu no
1960, con só 24 anos. O seu
libro póstumo, O camiño de
abaixo, edi-
tado no
1970 por
Ediciós do
Castro, ve
agora a luz
na ‘Bibliote-
ca das Letras
Galegas’ de
Xerais. Á par-
te dos relatos
do autor coru-
ñés inclúese un estudo
crítico de Teresa
Bermúdez.♦

Se o Xosé
Lois conta
con
prestixio
(como
investigador
e poeta)
no mundo
lusófono,
non será
que aquí
non lle
estamos
prestando
suficiente
atención?

Algunhas consideración acerca
da última poesía de Xosé Lois García

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

2. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

3. UNHA CITA CO AIRE.
Francisco X. Fernández Naval.
Galaxia.

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

5. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. O REINO MEDIEVAL

DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

2. FOLLAS DO BACALLAU.        
Xabier Paz.
Xerais.

3. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.

Xavier Vence.
A Nosa Terra.

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

5. A RAÍÑA LUPA.
Antonio Balboa.
Lóstrego.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Xosé Lois García.
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Títulos: A república dos soños / Vozes do de-
serto.
Autora: Nélida Piñón.
Edita: Galaxia / Candeia.

Um dos nomes mais repetidos
estes dias nos media do Estado é
o de Nélida Piñon (que nom Pi-
ñón). A sua figura aparece na
imprensa escrita e nos progra-

mas de rádio e na TV com moti-
vo da recente atribuiçom do pré-
mio “Príncipe de Asturias” das
Letras. A sua editora aproveitou
esta circunstancia para a divul-
gaçom da ediçom em espanhol
do seu último
romance e,
com este moti-
vo, parte da sua
bio-bibliogra-
fia passou a ser
conhecida por
um número
maior de pes-
soas, tenham
lido ou nom a
sua obra.

C o n v é m ,
por isto, escla-
recer um pouco
mais a sua trajectória e mostrar
algumhas outras referências. Pa-
ra já, Nélida nom é umha des-
conhecida para os galegos, nem
nós para ela. A sua obra extensa
fala muito da Galiza (material de
livros seus como Tebas do meu
coração, O pão de cada dia e,
sobretodo, A República dos Son-
hos) e ela própria fala de nós, en-
tre outros, no seu discurso de in-
gresso na Academia Brasileira
de Letras ou no centenário da

mesma, em 1997, quando ela era
a Presidenta. Mas também no
seu discurso como intelectual
nas diversas formas que poda
adoptar. Por isso ela é já e pode
ser ainda mais umha excelente
embaixadora e mediadora da
Galiza no Brasil e na Lusofonia,
depende de como se rentabilize
(ou nom) esse capital simbólico.

Na Galiza temos o privilé-
gio de poder ler na sua versom
original o seu último romance

de 2004 publicado nesse mes-
mo ano pola Candeia Editora
–o tam publicitado agora na
sua traduçom espanhola Vozes
do deserto. Nom é, pois, umha
novidade na Galiza, ainda que
assi o queiram vender; pode sê-
lo noutros lugares onde neces-
sariamente tivêrom que espe-
rar por umha traduçom.

É ano de prémios e de re-
conhecimentos para Nélida Pi-
ñon, já que com esta obra rece-
beu hai uns meses o Prêmio Ja-
buti e o Prêmio ao melhor ro-
mance brasileiro do ano 2005,
de grande prestígio no seu país;
mas a sua dilatada trajectória já
conhece também, entre outros, o
Juan Rulfo, o Doutoramento
Honoris Causa da Univ. de San-
tiago de Compostela e, em duas
ocasions, o prémio da Asso-
ciação Paulista de Críticos de
Arte. A descendente de galegos,
formada em Jornalismo na PUC
do Rio de Janeiro, trabalhou pa-
ra conseguir viver profissional-
mente da escrita desde que en-
trou no campo literário brasilei-
ro em 1961 com Guia-Mapa de
Gabriel Arcanjo. E conseguiu-
no. Entendendo o seu ofício co-

mo o dumha intelectual, como
tal exerceu de professora num
Laboratório de Criaçom Literá-
ria na Universidade Federal do
Rio de Janeiro em 1969/70, co-
laborou e colabora em jornais
através de crónicas literárias
(como as enviadas para a
ediçom internacional do jornal
brasileiro O Cruzeiro sobre os
movimentos de libertaçom da
mulher nos EUA, com repercu-
som na imprensa brasileira da
virada da década de 60 para 70),
foi professora na Cátedra Henry
King Stanford da Univ.d e Mia-
mi, é conferencista, etc.

Nélida Piñon ocupa, desde
finais dos anos 80, umha po-
siçom de prestígio no campo li-
terário e cultural brasileiros, em
parte pola sua internacionali-
zaçom mas também por umha
imagem construída lentamente
por ela própria com a sua tra-
jectória literária (e com a ajuda
da imprensa). Essa imagem re-
trata alguém consciente do ca-
pital que acumula (com os
anos, também capital simbóli-
co) e da posiçom que ocupa no
campo literário brasileiro e in-
ternacional. Ela representa a fi-

gura da escritora-intelectual
que se converte na primeira crí-
tica da sua obra e, dalgum mo-
do, condiciona a crítica feita a
posteriori, de jeito que as suas
reflexons elaboradas nom res-
pondem a umha intervençom
pontual mas si a um discurso
que procura a distinçom, e que
a intelectual brasileira cons-
truiu ao mesmo tempo que se
interessava por outras formas
da sua multifacetada profissom.

Poucas cousas nom desper-
tam o interesse intelectual de
Nélida e, de modo geral, con-
verte-as em materiais de trabal-
ho a que dá diversas formas e
que, como se percebe nesta
presença mediática mais recen-
te, domina como a directora de
orquestra que se mostra em
muitos dos seus romances.♦

Mª CARMEN VILLARINO PARDO

Mª Carmen Villarino Pardo (Grupo
Galabra-USC) é professora de Litera-

tura Brasileira na USC e autora da
Tese de Doutoramento Aproximação
à obra de Nélida Piñon. A trajectória
de Nélida Piñon no sistema literário

brasileiro, CD-Rom, Universidade de
Santiago de Compostela, 2000.

Nélida
representa
a figura da
escritora
intelectual
que se
converte na
primeira
crítica da
sua obra.

Cerna
Revista galega
de ecoloxía e medio
ambiente

Nº 45. Outubro do 2005. Prezo 3 euros.
Dirixe: Daniel López Vispo.
Edita: Adega.

Manuel Soto e Xosé Veiras fan
as súas propostas para unha no-
va política ambiental unha vez
que cambiou a cor
política da
Xunta. O
propio Soto
entrevista o
conselleiro
de Medio
Ambiente,
Manuel Váz-
quez.
Orlando
Álvarez refle-
xiona sobre as
verdadeiras razóns do favorece-
mento do abandono do Dourel.
Ramsés Pérez dá consellos para
unha alimentación sustentábel.
Dáse conta das actividades de
Adega nos últimos meses. Xián
Nieto denuncia a degradación
das gándaras de Budiño.♦

O Bugallo
Nº 31. Verán do 2005. Prezo 1,20 euros.
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés.

Vítor Caamaño explica como
evitar que o monte siga a
arder. Cecilia Devesa conta a
historia de dúas focas que se
recuperaron no Salnés.
Xoaquín Rodríguez dá conta
da incerteza sobre o futuro do
Grove e,
ademais,
entrevista a
Xurxo
Piñeiro, co-
ordenador
da Sociedade
Española de
Ornicoloxía
na provincia
de
Pontevedra,
especialista na especie da par-
dela balear. A revista tamén
publica unha reflexión sobre a
paisaxe e a relación cos huma-
nos. Inclúese a páxina
humorística de Vítor Tizón.♦

O Común
dos Veciños
Nº 8. Setembro do 2005.
Dirixe: Xosé Carlos Morgade.
Edita: Organización Galega de Comunida-
des de Montes.

O informe especial deste núme-
ro denuncia a especulación que
a Xunta fixo co monte veciñal
para construír parques
eólicos.
Inclúese
un artigo
sobre a re-
lación entre
o concepto
de monte
veciñal e o
Protocolo
de Quioto.
Denúnciase
tamén a
situación dos consorcios e con-
venios dos montes. Refírese to-
da a actualidade da
organización e do sector.♦

Título: Materia.
Autor: X. Antón L. Dobao.
Edita: Xerais.

A confundir a fondura coa diso-
nancia, a tenrura e a paixón coa
bruma e a desorde e a rebeldía
co espasmo ritual, X. Antón L.
Dobao, en Materia, entrega un-
ha escura serie de sons e sensa-
cións, versos ríxidos e esquivos
á procura teimosa da forma sin-
gular e da sorpresa: voz inmó-
bil, de escasos perfís, que, se al-
gunha vez acada o íntimo rumor
da palabra ou a oculta pegada

do instante,
adoito fica na
imaxe opaca e
no son sen
substancia.

Amosa ás veces esbozos
da memoria, sensacións –Re-
mexo o azucre e acabo/ de en-
cetar a mañá entre radiado-
res,/ frío de inverno e auga
quente./ Vai frío, non chove,
xea./ Debería mellorar o meu
inglés/ para entender mellor a
Billi Bragg/ e outros poetas
deste tempo–, e formas suxe-
rentes –este po de outono

principante–,
mais moitas
veces fica
afectado e in-
s u b s t a n c i a l

–O camiño esténdese en páxi-
na/ de montaña empreñada e
eucalipto–, requintado e luci-
do –Horas de laxe trae/ unha
viaxe con ollos de hortensia–,
ou asolagado en sonoros e
ecoicos exercicios –Bagazo
acio azo andazo anda a re-
chazo/ abomba a bomba lou-
ca entronca unha adenta ou-
tra/ ética ultraxenética Jala-

labad sen paz/ rapaz cartaz
aliaxe alimento sen tento/ estou-
ra estoupa estrala negra benga-
la en madas–, inseguros lamen-
tos e imprecisas salmodias.

Se alén dos versos están as
sensacións, a este lado de Ma-
teria a palabra, raras veces sin-
gular e atraente, fica orfa e a
imaxe estéril e distante: a esca-
sa tensión e a voz deslucida só
ilustran emocións limitadas ou
ideais crispados, denuncias
confusas e esquivas.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Materia esquiva de Antón Dobao
Versos ríxidos e
esquivos á procura teimosa
da forma singular.

Nélida Piñon,
o esboço dumha trajectória

Nélida Piñón con Carlos Casares nunha reunión do PEN Club Internacional no Canadá, a mediados dos anos 90.



Título: Libro de familia.
Dirección: Mariana Carballal.
Produción: Grupo Correo Gallego.
Intérpretes: Abelardo Gabriel, Manuel San 
Martín, Iolanda Muíños, Manolo Romón, Ma-
ra Sánchez, Uxía Blanco e Monti Castiñeiras.
Emite: TVG, domingos ás 22,30.

A ficción galega non atravesa o
seu mellor momento. Arestora, só
están en antena tres títulos, Pratos
combinados, As leis de Celavella
e Libro de familia, únicas super-
viventes á pan-
demia de bai-
xas audiencias
que meteu na
gaveta Cuarto
sen ascensor
ou a moi remo-
delada Rías
Baixas.

É a forza
da audiencia,
xustamente, a
que mantén
moi viva a se-
rie Libro de fa-
milia na grella
da galega. Os
seus resultados
superan o Luar
e, no contexto
galego, os seus números son me-
llores ca o CSI ou Aída (coa que
compite directamente durante
media hora), por só falar de dous
rotundos éxitos da televisión
emitida desde Madrid.

E cal é o segredo do éxito?
Habería que llelo preguntar aos
espectadores, e seguramente non

habería unha única resposta. A
serie combina habilmente un ve-
llo resaibo a folletón na defini-
ción dos personaxes e das tramas
e recupera a tradición de retablo
de vidas “normais” co que moi-
tos televidentes se identifican.

A historia é simple: tres fa-
milias da aldea, unha pobre, ou-
tra rica e outra indiana. Argu-
mento mil veces visto que ten a
novidade para os galegos de se
situar nunha Santalla imaxina-
ria durante a década do 1960. A
escolla do espazo rural favore-
ce a identificación dos especta-
dores, que poden revivir a mo-
da, a penuria e demais lembran-

zas de infancia e xuventude.
E esta busca da “familiarida-

de” é xustamente a súa maior
pexa. As tramas non conseguen
fuxir da estética de Crónicas de
un pueblo: o ricachón franquista
malo coma o demo (Abelardo
Gabriel), que ten asfixiada a mu-
ller (Mara Sánchez), namorada
do boticario atractivo e sensíbel
(Monti Castiñeiras), tan ruín que
non se preocupa de lucir amante
(Uxía Blanco) ao tempo que fe-
cha nun sanatorio a esposa. E as
historias paralelas non melloran
a falta de orixinalidade da co-
lumna central. A situación políti-
ca apenas se toca e cando apare-

ce semella un tanto descolocada
–un personaxe recoméndalle a
un estudante ler Terra brava, de
Ánxel Fole, ás agachadas.

Mais iso é o de menos porque
Libro de familia non pode asimi-
larse a Cuéntame como pasó, que
si combina a vida privada coas
inquedanzas sociais dunha cida-
de como Madrid. Santalla e os
seus habitantes é lóxico que vi-
van nos antípodas daquela situa-
ción. O peor é que o argumento
sexa circular e plano, que os bos
actores non poidan demostrar as
súas boas interpretacións con
guións máis traballados.

Contodo, a serie está viva e o

seu longo percorrido (os primei-
ros capítulos emitíronse en fe-
breiro) garante mudanzas que
ben poden facela máis consisten-
te e real. Un dos cambios que
axudarían sería o do papel do cu-
ra (Manolo Romón), un dos
máis esquemáticos e tópicos –fa-
zulas encarnadas, sotana aperta-
da e prosapia de vedraio. En tro-
ques, o que se fai cada vez máis
carismático é o de don Román
(Abelardo Gabriel), que cae a
cada máis simpático, xustifican-
do o bo vivir retorcendo o xaru-
to entre os dentes sorrintes.♦

C. LORENZO
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XESÚS TORRES REGUEIRO
A Delegação Regional da Cul-
tura do Norte, dependente do
Ministério de Cultura portu-
gués, sediada en Vila Real e di-
rixida por Helena Gil está a de-
senvolver un programa de difu-
sión literaria de autores clási-
cos e de promoción turística
das terras do norte de Portugal.
“Viajar com…” é o título xené-
rico deste programa consisten-
te nunha colección de cadernos
dedicados a escritores e espa-
zos do norte portugués.

A idea deste programa non é
fixar un roteiro determinado que
o lector poida seguir se quixer. É
o propio autor o que, a través da
súa obra, fala (é dicir, escribe)
para que o lector se interese e se
achegue ás terras nordestinas
nuns cadernos que non deixan
insensíbel a ninguén.

Deseño fermosísimo, con
ilustracións de gran calidade, o
caderno repártese en catro apar-
tados: “O Homem, o Escritor”,
cos datos biográficos e biblio-
gráficos mínimos; “Espaços de
Inspiração”; “Topografía Lite-
rária”; e “Nas entrelinhas…” 

Son autores, xa que logo,
que vencellan a súa obra á súa

terra: Ferreira de Castro, Aqui-
lino Ribeiro, Camilo Castelo
Branco, Guerra Junqueiro, Eça
de Queiros, José Régio, Miguel
Torga, Teixeira de Pascoaes…
É dicir, o mellorciño da litera-
tura portuguesa de sempre.

Falamos hoxe do caderno
“viajar com… João de Araújo
Correia” que chegou ás nosas
mans por intermedio do amigo
Joaquim Montezuma de Car-
valho e pola xenerosidade da
propia coordenadora do pro-
xecto, Helena Gil, responsábel
mesmo da súa concepción. E
moito celebramos que fose pre-
cisamente o caderno de Araújo
Correia o que nos fai coñecer
este fermoso proxecto porque
hai tempo tiñamos intención de
profundar na súa obra dende
que o seu fillo Camilo Araújo,
tamén médico e escritor, nos fi-
xera coñecer algúns textos do
seu pai en defensa dos galegos
que traballaron e ergueron os
viñedos do Douro. Precisamen-
te é Camilo o autor do apartado
biográfico que abre a publica-
ción, mentres que João Bigotte
Chorão e José Braga-Amaral
constan como autores do resto.

João de Araújo Correia na-

ceu en terras do Douro, na fre-
guesía de Canelas do Douro o
primeiro día do 1899. Finou o
derradeiro día do ano 1985, a
véspera de cumprir 86 anos.
Foi médico, de ricos e pobres,
con consultorio aberto na Ré-
gua até o mesmo ano do seu fa-
lecemento. Vendo as fotografí-
as de Araújo, a transmitir bon-
homía e humanidade inmensa
no seu contorno tan amado, un
quixera ter de cabeceira un mé-
dico coma el, para nos interme-
dios das doenzas que nunca fal-

tan, poder falar confiadamente
sobre literatura e o viño do
Douro mentres degustabamos
uns copos dese viño que nunca
faltaba na súa casa. Pai de cin-
co fillos, humanista de cerne,
intelectual honesto, definíase
en 1969 nunha carta a un ami-
go como “velho liberal, velho
republicano e velho patriota”.

Autor de obras narrativas
como Sem Método, Casa Pater-
na, Contos Bárbaros, Contos
Durienses, Terra Ingrata, Ho-
ras mortas… e outras moitas.
Alguén ten comparado algunha
das súas obras coas do noso
Ánxel Fole, a quen coñeceu. En
1969 foi Prémio Nacional de
Novelística. A súa derradeira
obra foi Outro Mundo, cando xa
cumprira os 80 anos. Ademais
de varias obras sobre temas lin-
güísticos, que moito o preocu-
paban, xa que “A lingua portu-
guesa é para mim sangue mater-
no. Quando ma ofendem, perco
a serenidade”: Por Amor da
Nossa Fala, Linguagem Médica
Popular usada no Alto Douro, A
Enfermaria do Idioma… En to-
tal máis de 40 obras, alén de
conferencias e artigos dispersos.

Amou a Galiza, terra que vi-

sitou e da que escribiu, e fixo a
defensa dos galegos asentados
no Douro. Eis a súa visión de
Compostela: “Santiago é uma
pedreira. Visto da Ferradura, é
uma pedreira baça. Mas, aquí e
além, põe-se a cantar. No pórti-
co do Hostal, no claustro de S.
Jerónimo, na rua do Vilar e, so-
bretudo, no pórtico da Glória,
canta. Diviniza-se e humaniza-
se no sorriso de Daniel. Nunca
vi granito mais eloquente.”

Foi Araújo Correia home
aprezado, premiado e homena-
xeado en vida: homenaxe da
Sociedade de Portuguesa de
Escritores, dedicación dun me-
morial no contorno paisaxísti-
co de Fial que tanto gostaba,
inaugurado polo ministro de
Cultura, lápida na casa onde
naceu, premio para escolares
co seu nome... E tamén postu-
mamente: dedicatoria dunha
rúa en Peso da Régua, mauso-
leo, estatua na Régua cando o
seu centenario inaugurada polo
presidente da República.

Viaxemos, pois, con Araújo
Correia polas fermosas terras
do Douro e polos camiños da
súa rica obra, seguros de que
non ficaremos defraudados.♦

Viaxando con Araújo Correia polo Douro Portugués

Libro de familia triunfa na TVG
coa crónica da vida cotiá nunha aldea dos 60

O peor
é que o
argumento
sexa circular
e plano,
que os bos
actores
non poidan
demostrar
as súas
dotes
interpre-
tativas con
guións máis
traballados.

Á esquerda, os actores que interpretan a familia humilde da serie, á dereita, a familia dos terratenentes.



Teatro do Atlántico represen-
tou Vellos tempos de Harold
Pinter en 1998, e era unha ve-
lla querencia súa polo teatro
do agora Premio Nobel.

De quince anos atrás! Pasou
como moitos proxectos que se
materializan pasado o tempo.
Pinter é un autor descoñecido
entre nós, as edicións que eu
manexei eran dos anos 70, e re-
centemente unha tradución por-
tuguesa. En España non se edi-
ta teatro e montar Vellos tempos
é unha anécdota en canto á
magnitude da obra de Pinter.
Que sexa a única peza del mon-
tada polo teatro profesional na
Galiza é un dato amolado.

Como di é difícil acceder
á súa obra, pero ten pezas
traducidas ao galego, ao cata-
lán e na editorial Hiru de Al-
fonso Sastre.

O teatro é marxinal no mun-
do editorial en España porque a
venta é cativa. Sen edición é
máis difícil a representación. O
teatro de Pinter é moi pouco
“rentábel” nestes tempos nos
que todo ten que producir ren-
dabilidade inmediata. É pouco
amábel e os programadores en
Galiza e os empresarios en Es-
paña non o ven dixeríbel polo
público. Pero non paso só con
Pinter, o teatro inglés é un des-
coñecido e temos a Shakespea-
re por ser quen é. Coñecíase
máis nos anos 70 ca hoxe.

Prima un criterio de faci-
lidade, de dixeribilidade ?

Para min o aceso a un autor
vén polas revistas especializadas
–que xa non quedan apenas– ou
polo mundo editorial, e cáseque
non hai conexión con ese teatro
inglés. Tamén é preciso conside-
rar o baleiro do teatro nos me-
dios de comunicación, a ausen-
cia de festivais interncionais en
Galiza e en España... O teatro é
residual hoxe nos usos culturais
e no lecer dos cidadáns, e se fa-
lamos de Pinter é porque se lle
deu o Nobel. No seu momento
Vellos tempos producímolo e
distribuímolo pero non foi un es-
pectáculo aceptado. Outra cues-
tión é se estaba mellor ou peor
feito. É un tipo de teatro que tiña
maior receptividade nos anos 70,
no que polas circunstancias terrí-
beis que vivíamos estabamos
acostumados a desentrañar o dis-
curso dramático,... O teatro de
Pinter demanda participación in-
telectual, de pensamento, de op-
cións. Non é fácil de dixerir e o
espectador rexéitao. É un teatro
para un público iniciado nese co-
municación teatral, e ese público
en Galiza é moi escaso.

A súa traxectoria é tamén
a do teatro galego contempo-
ráneo, trinta anos de búsque-
da dun público e dunha pro-
posta madura. Cal é o seu ba-
lance desas décadas?

Nos anos 70 voume de Vigo
a Madrid, pensando en profesio-
nalizarme, e comprobo que en
todo o Estado hai un mesmo es-
pectro de espectador: progresis-
ta, politicamente comprometido,
con curiosidade cultural. Aquelo
dáballe sentido ao noso traballo,
porque conectabamos mutua-
mente. Os medios de comunica-
ción prestábanlle unha certa
atención e se consultamos a he-

meroteca galega até mediados
dos 80 vemos que o espazo que
ocupa o teatro é considerabel-
mente maior ao de hoxe. A de-
serción ten que ver con moitas
cousas, pero tamén porque o
éxito hoxe está na televisión e
no cine. Temos exemplos cerca-
nos como o de Mabel Rivera,
que rodeada do éxito de Mar
adentro agora o seu nome é un
reclamo potente, cando xa leva-
ba anos e anos no teatro galego.
Outro aspecto é a militancia que
movía ao público, nun tempo no
que o teatro que facíamos, en
xeral, non era bon. Hoxe hai
problemas singulares que teñen
que ver cos defectos de progra-
mación. Fanse perto de cincuen-
ta estreas anuais de teatro profe-

sional galego, e unha porcentaxe
elevada delas son malas, como
non pode ser doutra maneira, e
non hai un criterio profesionali-
zado na xestión da programa-
ción. De maneira que o especta-
dor que non caiu hai vinte anos
cae agora, porque non se progra-
ma con criterio nin se informa
nos medios, onde non hai espe-
cialistas,... paradoxicamente
despois desas décadas de prácti-
ca profesional hai excelentes ac-
tores e actrices, magníficos di-
rectores e escenógrafos, bos au-
tores e bos espectáculos na pro-
porción adecuada, de entre cin-
cuenta seis ou sete sobrancean.

E como hai tanta estrea
habendo esa crise de público?

Porque Galiza ten unha pai-

xón creadora imensa pero a es-
trutura profesional non medrou
na medida das necesidades. O
teatro afeizoado é mínimo e o
sector leva anos pedindo a di-
versificación de estruturas, pero
hoxe só existimos as pequenas
compañías e subsistimos porque
tamén facemos dobraxe ou tele-
visión. Terá que chegar un mo-
mento que xunto ao Centro Dra-
mático, haxa compañias resi-
dentes nas grandes cidades. Es-
truturas que dean cabida a quin-
ce ou vinte actores nas súas
obras, que aborden dúas estreas
anuais, e que nun entorno con-
creto dinamicen a actividade te-
atral, fidelicen públicos... Serían
compañías privadas ocupando
un espazo público, que é a expe-

riencia europea e que eu vivín
traballando en Portugal, en Via-
na do Castelo. Hoxe a realidade
son compañías con tres, catro ou
cinco actores por obra, vinte
funcións nun ano, e daquela nin
os profesionais nin as compañí-
as medran porque están compe-
tindo nun minifundio. Hoxe to-
do está basando nunha itineran-
cia imposíbel de soster. E non é
exclusivamente un problema de
diñeiro. O teatro foi sempre con-
siderado unha arte e unha estru-
tura cívica de quinta orde, non
imbricada na sociedade, e aínda
hoxe é vista como cousa de ra-
paces, cuase marxinal.

Vostede dirixiu o primei-
ro espectáculo do Centro
Dramático, Woyczeck de Ge-
org Büchner, aínda que a
idea era abrir con Divinas
Palabras de Valle Inclán.

Xa tiñamos o vestiario e os
decorados feitos e prohibiunos a
familia representar a Valle-In-
clán en galego. Non querían,
nin queren, que se faga e tam-
pouco en catalán ou euskera. É
un caso de censura insólito no
mundo. Despois no 1998 reto-
mouse e o CDG representouno
en castelán, e ese foi o meu
grande conflito con Manolo
Guede e outros compañeiros de
profesión. A maiores doutras
consideracións, era unha indig-
nidade porque supuña aceptar
unha prohibición de representa-
lo en galego. Tivemos que recu-
rrir a estrear con Woyczeck por-
que Vidal Bolaño aínda non tiña
rematada Agasallo de sombras.

Despois dirixiu máis
obras para o CDG até o Seis
personaxes para un autor de
Luigi Pirandello que ven de
estrearse nestes días.

Fixen A noite vai como un
río de Cunqueiro e A fiestra val-
deira de Dieste. Cando o follón
de Valle tamén ía facer Ligazón,
porque o programa inicial en
1998 era de cinco espectáculos
que se farían en galego, porque
non se agardaba que pasados
quince anos a familia mantivese
aquela prohibición. Eu tiña un-
ha querencia por Valle que toda
esta situación me aborreceu.
Penso que agora vai vencer o
prazo e os dereitos de Valle-In-
clán pasarán a uso público, e da-
quela pagarás os dereitos eco-
nómicos pero os herdeiros non
poderán condicionar o idioma.

A obra de Pirandello foi
unha proposta súa ao Centro
Dramático?

Fixen tres, e por razóns de
obxectivos do CDG escolleuse
esta peza de Pirandello. Hai
cousas que non podería facer
coa miña compañía, como
Morte dun viaxante ou A gai-
vota,... pero son textos que me
interesaban e Pirandello en xe-
ral e esta obra en particular é
un referente fundamental no te-
atro contemporáneo. De Piran-
dello, agás o que fixo Keyzán
no CDG, Así é se vos parece,
non houbo representacións en
Galiza. De feito esta produción
ten un límite de actores porque
cos orzamentos que manexa-
mos e as necesidades de distri-
bución sería imposíbel facelo
con máis e por iso é inviábel
para unha compañía privada.♦
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Xulio Lago
‘O teatro de Pinter precisa

un público iniciado que hoxe escasea’
XAN CARBALLA

Xulio Lago Alonso (Vigo, 1946) estrea estes días coa compañía do Cen-
tro Dramático Seis personaxes en busca de autor de Luigi Pirandello. Coa
súa propia compañía, Teatro do Atlántico, en 1998 Lago foi pioneiro en
levar unha obra de Harold Pinter, Vellos tempos , aos escenarios galegos.

X. CARBALLA



Dous dos historiadores econó-
micos de máis prestixio no Esta-
do, Jordi Nadal e Xoán Carmona,
son os comisarios desta exposi-
ción que abrangue un extenso pe-
ríodo histórico, de 1750 a 2005, e
que ocupa 360 metros cadrados.

A narración expositiva diví-
dese en catro partes. A primeira
abrangue até 1880, marca o
arranque da industria no noso pa-
ís, en sectores como o liño, a sal-
ga de peixe ou o coiro. O título
deste período contodo é signifi-
cativo: “Saída en falso”. O liño,
por exemplo, segundo indica Xo-
án Carmona, non se acabou de-
senvolvemendo como algúns
agardaban. Na mostra poderá
verse un tear e tamén pezas dou-
tros ámbitos, como olas de cerá-
mica e traballos en louza e ferro
das empresas pioneiras de Sarga-
delos e das ferrerrías do Caurel.
Tamén hai materias que demos-
tran o empuxe do arsenal ferro-
lán, muiños papeleiros, unha ma-
queta dunha fábrica de salga, etc.

A segunda fase discorre até
1936 e leva por divisa: “A indus-
tria chegou do mar”. Está centra-
da na chegada da industria mo-
derna. Amósase unha máquina
de vapor para a conserva, pro-
vinte da illa de Arousa e datada a
finais do XIX. Carmona lembra
que as latas de conserva titulá-
banse en francés, até primeiros
do XX que comezaron a facelo
en español e, nalgún caso illado,
en galego. Tamén se expón unha
maqueta de Freire, como exem-
plo da construción naval e pro-
bas de empresas singulares, im-
portantes aínda que non chega-
sen a crear un tecido industrial
ao seu redor, caso de A Toxa ou
de Iria, empresa creada arredor

de 1920, adicada á produción de
lámpadas incandescentes.

O terceiro período é o que vai
de 1936 a 1973. A consigna des-
te tempo é a explosión hidroeléc-
trica e así a mostra inclúe a ma-
queta dun encoro. Outros secto-
res, indicativos desta fase, son o
militar (produción de armamento

para o conflito civil), a etapa do
wolframio, a construción naval
ou o diálogo entre ciencia e em-
presa que ten en Zeltia un dos
seus senlleiros expoñentes.

A derradeira parte da mostra
é a que chega a actualidade e ten
como clave de bóveda o auto-
móbil e a confección. Outras ei-
xos da mesma época son a re-
conversión, a industria da ma-
deira, a renovación da conserva
tradicional, a democratización
da moda ou a presenza de multi-
nacionais (tanto foráneas con
base en Galiza, por exemplo no
automóbil; como galegas con

presenza exterior, caso do tex-
til). Inditex, Adolfo Domínguez
ou o clásico Dous cabalos, pro-
ducido en Vigo, representan se-
los característicos deste ámbito.

Para o comisario e catedrático
de universidade, Xoán Carmona,
a mostra pretende dar imaxe de
que “en Galiza houbo industrias
de certa importancia, xa antes dos
sesenta. O INI implicouse en ra-
mos que xa existían e os polos de
desenrolo non foron decisivos.
Tamén hai que precisar que os ca-
taláns foron importantes, nalgún
sector, mais non tanto como as ve-
ces se pensa”. Carmona destaca,

por exemplo, que a empresa de vi-
dros da Coruña foi pioneira no Es-
tado e outras que viñeron despois
formáronse con técnicos adestra-
dos na empresa herculina. Sarga-
delos, pola súa parte, non só foi o
primeiro alto forno privado de Es-
paña, senón que foi o primeiro en
producir louza industrial. 

Aexposición, que trata de ser
testemuña das empresas e secto-
res máis destacados en cada pe-
ríodo, ofrece a mensaxe de que
Galiza padeceu atraso industrial,
pero non foi un ermo, nin o atra-
so resultou ser tanto como nal-
gúns casos se pretende.♦
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A Galiza industrial
Unha visión da empresa entre 1750 e 2005 na Fundación Barrié

A.N.T.
Unha máquina bruñidora para o acabado de coiros, unha ba-
la fabricada en Freire para a guerra do 36, unha lata de con-
serva de primeiros do século XX, de Celestino Porteiro, co no-
me en galego: Sei que che sabe. Son algúns dos obxectos que
aparecen na mostra A Galiza industrial que o venres 28 se inau-
gura en Vigo, nas instalacions da Fundación Barrié de la Maza.



Todo acabou polo terror e os
artistas galegos xuramentá-
ronse en denuncialo. Na ex-
posición Os artistas de Ánxel
Casal. Arte e edición nunha
Galiza entusiasmada un re-
trato do editor galeguista
obriga a deter aos visitantes.
É o que lle realiza Camilo
Díaz Baliño no cárcere de
Santiago, onde os dous esta-
ban presos en 1936. Os dous
tamén sería asasinados.
Xunto o apunte de Baliño, a
obra de Federico Ribasplas-
ma xustamente o xeito de
morrer de Casal. Non se ex-
puxeran desde 1937. a conti-
nuación, as denuncias artís-
ticas de Castelao, Souto e
Luís Seoane.

Toda unha crónica do fin
dun soño. O que alimentou o
galeguismo político desde as
aventuras editoriais animadas
por Ánxel Casal desde 1924.
As editoriais Lar e Nós, sobre
todo, nas que participaron, e
animaron, Alfonso Castelao e
Díaz Baliño e ás que se ache-
garon os máis sinalados pinto-
res galegos dos anos 20 e 30.  

Centos de libros, pinturas,
carteis e debuxos compoñen
unha mostra comisariada por
Enrique Acuña que foi conci-
bida como unha revisión pro-
funda do movemento cultural
galego anterior ao golpe mili-
tar do 1936.

Un programa cultural de-
señado por Castelao, Casal e
outros líderes galeguistas
que chegou a acadar nese
anos, curtos e claves, a com-
plicidade dos creadores e li-
teratos máis dinámicos e

comprometidos da sociedade
galega.

Unha actiación entusias-
mada que acadou enorme
froito no deseño das capas
dos libros de Lar, primeiro, e
sobre todo, nas estampas no
selo Nós. Casal prende con
Luís Seoane, Maside, Mazas,
cunqueiro ou Manoel Anto-
nio e imprenta títulos clási-
cos que saíron dos seus obra-
doiros de impresión da Coru-
ña e Santiago. Os mesmos
aos que chegaron orixinais
de artistas como Camilo Díaz
Baliño, Cebreiro ou méndez,
para renovar cos seus dese-

ños o panorama da edición
gráfica galega. Toda unha
sorpresa nalgún caso.

A práctica totalidade dos
libros e publicacións que a
editorial Nós de Casal editou
dialoga nesta mostra con
proxectos paralelos doutras
editoriais galeguistas prota-
gonizados por artistas tamén
comprometidos coa realidade
galega.

Obra gráfica e orixinal,
moita dela descoñecida no ca-
so de Castelao, Díaz Baliño,
Sesto, Méndez ou Xurxo Lou-
renzo, que se contextualiza
con aportacións contundentes
de Arturo Souto, Federico Ri-
bas e Maruxa Mallo ao campo
da edición. A mostra repara
asemesmo na obra de Castro
Arines, Lolita Díaz Baliño,
Fernández Mazas, Xaime
Prada e Manuel Prego, artis-
tas todos que participaron cos
seus deseños do esplendor da
editora galeguista.

Concibida como eixo cen-
tral do Ano Ánxel Casal da
Concellería de Cultura do
Concello de Santiago, a mos-
tra ofrece tamén imaxes cine-
matográficas inéditras de
Castelao e un espazo de home-
naxe á figura de María Mira-
montes, dona e colaboradora
de Casal en todos e cada un
dos proxectos editoriais. Tam-
pouco falta unha lembranza
sobre a relación de Federico
García Lorca co editor na-
cionalista, que foi quen lle im-
prime en 1935 os seus Seis po-
em,as galegos. Os dous terían
semellante e tráxico fin en
agosto de 1936.♦
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OS ARTISTAS DE CASAL
A.N.T.

A mostra Os artistas de Ánxel Casal. Arte e edición nunha Gali-
za entusiasmada rescata a figura do editor e alcalde nacionalista.

Retrato de Álvaro Cebreiro, de ARTURO SOUTO (c. 1930); O leñador, de ALFONSO R. CASTELAO (c. 1925); Como este morreron moitos, de FEDERICO RIBAS (1937). Abaixo, Ánxel Casal retratado no cárcere de Santiago
por CAMILO DÍAZ BALIÑO (1936) e capa para O Galo de Luís Amado Carballo (1928) debida a MANUEL MÉNDEZ.



Novembro foi o mes elixido polo
colectivo vigués Sinsaludio para
celebrar a nova parada do seu
Festival Sinsal: música para ca-
tro estacións, que corresponde
ao outono. Despois da cancela-
ción da Estación do Verán, Sin-
salaudio quere compensar a au-
sencia cun programa
potente, con artista
destacados da talla
de The Wedding
Present, e diverso
en canto a estilos,
con grupos que van
dende o pop até o
folk, o rock ou a fu-
sión dixital.

O programa do
festival desenvolve-
rase en dúas xorna-
das e en dous espa-
zos. A primeira das
citas terá lugar o 2 de
novembro no Teatro
Salesianos de Vigo a
partir das 20:30 coa
actuación de Windy
& Carl como punto
de partida. O dúo
composto por Carl
Hultgren e Windy Weber achega-
rán á cidade as composicións
dos seus últimos discos. O seu
baixo e a súa guitarra téñense
convertido en referencia obriga-
da para moitos post-rockeiros.

A súa actuación dará paso a
Final Fantasy, grupo liderado por
Owen Pallett, músico vinculado
pola prensa e pola crítica aos ca-

nadenses Arcade Fire dende que
os teloneou con éxito nunha das
súas xiras. Mais, Owen Pallett
rexeita calquera vínculo que dis-
torsione o seu particular universo
de contos e fantasía, xa manifes-
to no nome da súa banda, home-
naxe ao popular videoxogo.

Esa mesma noite
no Teatro Salesia-
nos terá lugar unha
das actuacións máis
destacadas do festi-
val, a de The Wed-
ding Present. Tras o
seu paso nas pasa-
das edicións do Pri-
mavera Sound e do
FIB, The Wedding
Present visitan en
solitario Vigo na xira
de presentación do
seu último traballo
Take Fountain, o seu
primeiro disco des-
pois de nove anos
de silencio.

O grupo, que ini-
ciou a súa andaina
en 1985 con David
Gedge como un dos

seus fundadores, único na ac-
tualidade que permanece nas
súas filas, responsábel ademais
da maior parte do seu repertorio,
é toda unha referencia dentro da
escena indie internacional.

A segunda xornada do festi-
val celebrarase no Salón Sin-
sal Inverno, no Museo Marco
de Vigo o 19 de novembro a

partir das 20 horas. Para abrir
a noite a organización escolleu
as reminiscencias do folk dos
setenta de P.G. Six. Con dous
discos en solitario, Pat Gluber
non é un descoñecido no eido
underground e xa ten colabora-

do con Jim O’Rourke ou Tim
Barnes.

Despois do seu directo, e
dende a outra beira do Atlántico,
subirase ao escenario Samara
Lubelski co seu traballo, publica-
do en 2004, Fleeting skies. Pe-

chará o festival o concerto do es-
cocés James Yorkston, que des-
pois do seu debut Moving up
country en 2002 e co seu último
disco Just beyond the river trae-
rá a Vigo os seus temas máis
destacados.♦
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Apuntamentos
para unha
comparación
entre seres
míticos galegos
e bretóns (IV)

Noutras ocasións a sombra toma forma de
ave, é unha ánima en pena que segue per-
to das persoas e agoira a morte dos veci-
ños: é o que os galegos chamamos paxaro
da morte e os bretóns paxaro mesgoul, ta-
mén denominado cabra do aire, péga ne-
gra, etc. Moitas veces ten forma de ave-
fría, de péga, de corvo, e vénse pousar na
casa do que vai morrer, voa á súa esquer-

da, gralla no tellado, roza coas ás as fies-
tras do moribundo...

Posiblemente son estas mesmas áni-
mas, ou dobres, coa súa enorme capaci-
dade de metamorfose, as que non se far-
tan de gastarlles bromas pesadas ós hu-
manos, sobre todo pola noite. En Galicia
son os diaños bulreiros e os trasnos, en
forma de vaca, de cabalo, de carneiro, de
ovella. Cando os mozos regresaban das
festas, cansos, saíalles ó camiño un caba-
lo que os convidaba a subiren ó seu lom-
bo. Segundo cabalgaban os mozos, íase
alongando a montura ata que collían to-
dos, pero no primeiro rego que cruzaban
o cabalo desaparecía e caían todos á au-
ga. Tamén forma parte do seu repertorio
aparecérselles de noite ós camiñantes pa-
ra despistalos, facéndolles dar voltas sen
atopar a saída. Na Alta Bretaña é le dia-
ble Mourioche, la Bête, le Birrete, le
Biherou. La Bête Martine transfórmase
en vaca, en boi, en becerro, en carneiro,
extravía os camiñantes, búlrase de todo, é
cruel, envexosa, caprichosa. Tamén pode
ser acuático, mesmo mariño: é Pôtr Penn
er Lo e non para de facer das súas.

É sabido que hai persoas capaces de
liberar o seu dobre a vontade. Ese dobre
adopta a forma dun animal. Son as bru-
xas, as meigas, expertas en transforma-

cións: toman forma de mosca raxada, de
burra, de gato, de cabra e van facer da-
no. Pero todo mal físico que se lles faga
ós dobres repercute no corpo durminte.
Así, se se axota unha mosca raxada cun-
ha rama benta, ó día seguinte aparece a
bruxa morta.

En fin, os dobres poden tamén perma-
necer na terra con figura humana. Son as
pantasmas, as ánimas. Aparécense en soli-
tario ou en grandes procesións. En solita-
rio veñen reparar un daño, moitas veces,
na Bretaña e en Galicia, repoñer un marco
no seu lugar. Mentres non o fagan estan
condenados a andar cargando o marco po-
lo mundo, preguntando: onde o pouso?
Tamén poden vir a que lles quitemos o há-
bito que non lles deixa ir ó inferno, pois
está bendito. Le Braz escoitou como unha
mai nova, que morrera no parto, viña to-
das as noites a aleitoar o seu fillo. En pro-
cesión son a Compaña, constituída polos
mortos dun lugar, dunha parroquia, ben
con figura humana, ben coma esqueletos,
ben coma luces. Os Anaon son tamén os
mortos na Bretaña e a procesión é seme-
llante. Están presididos polo Ankou, que é
en realidade o último morto do ano ante-
rior, pero que tamén é a Morte (ou, máis
exactamente oberour ar maro, o obreiro
da morte), e ten figura de alto esqueleto

envolto nunha capa, cunha cabeza que xi-
ra sen cesar arredor da columna vertebral,
para poder divisar dunha soa ollada toda a
rexión que debe percorrer. En Galicia
cumpre un papel parecido a Estadea, im-
presionante figura branca, cuberta por un
sudario do que sobresae unha caveira e
que preside a Compaña. Ademais, estarre-
ce a figura solitaria da Morte Negra, que
cando vén buscar a alguén non perdoa. En
Galicia e na Bretaña a Morte é un auténti-
co deus, herdeiro se cadra daquel Dispater
que era o pai dos galos; en realidade per-
siste unha relixión prehistórica disfrazada,
a relixión, creo eu, dos construtores de
megalitos, unha relixión da morte, unha
religion du trépas, aínda común, que fai
que os mortos nos sexan enormemente fa-
miliares. Pois, en definitiva, os bretóns
non esquecen que:

Maro han barn han ifern ien
pa ho soign den e tle crena
(La mort, le jugement, l’enfer froid
Quand l’homme y songe, il doit trembler)

e os galegos ben sabemos aquilo que
pon nalgúns dos nosos cemiterios:

Aquí están os nosos ósos
esperando polos vosos.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Sinsal 3.0:
estación outono

M. BARROS

O grupo indie The Wedding Present será cabeza do cartel do Festival Sin-
sal: música para 4 estacións, organizado polo colectivo vigués Sinsalaudio.

Cartel
2 de novembro.
Teatro
Salesianos.
Wedding
Present, Final
Fantasy, Windy
& Carl

19 de
novembro.
Salón Sinsal
Inverno.
Museo Marco. 
James Yorkston,
P.G. Six &
Samara
Lubelsky.

The Wedding Present.                                                                                                                                   RICHARD MAIDEN



Cinco foron as curtametraxes de
produción galega seleccionadas
polo xurado para formar parte do
catálogo Curtas 05, un programa
que vén desenvolvendo o Consor-
cio Audiovisual de Galicia dende
o ano 2003 coa finalidade de pro-
mover e distribuír estes traballos a
foros especializados tanto a nivel
estatal como internacional. 

Entre as quince curtas presen-
tadas por produtoras e directores
do país, só cinco foron seleccio-
nadas para integrar o proxecto,
das cales tan só unha, Rosas, de
Mikel Fuentes e José Luís Már-
quez, está rodada en galego. 

Ademais desta produción,
presentada por Mr. Misto Films,
tamén integra o proxecto a pre-
miada curta de Alex Sampayo, La
buena Caligrafía, Producida por
Ciudadano Frame e interpretada
por Rosa Álvarez e X.M. Olveira

Pico e Blanca Cendán, a película
narra a historia de Rosa e Manuel,
un matrimonio de mediana idade
na Galiza dos cincuenta. Nunha
viaxe de Manuel, Rosa descubre
unha carta de amor pero ten un
problema, non sabe ler.

Da mesma produtora foi se-
leccionada Redondeo, unha pelí-
cula dirixida por Pablo Iglesias
que conta no reparto con actores
como Óscar Jaenada, Marcos
González Petete e Santi Prego e
que retrata a vida de  dous mozos
emprendedores que buscan o seu
sitio no mundo.

Os outros traballos seleccio-
nados foron Lobos, de Dani de la
Torre, na que se aborda o proble-
mática das bandas skinheads, e
Máxima pena, na que o seu di-
rector, Juanjo Giménez Peña,
presenta un partido de fútbol re-
xional, onde un dos adestradores

tenta evitar o descenso do seu
equipo cando debería estar no
funeral do seu pai.

O xurado composto por Na-
cho Varela, xerente do Consorcio
Audiovisual de Galicia, José Luís
Rebordinos, director da Semana
Internacional de Cine Fantástico
e de Terror de San Sebastián, Xai-
me Pena, en representación do
Centro Galego de Artes da Imaxe,
José Luís Cienfuegos, director do
Festival Internacional de Cine de
Gijón e Enrique González Murga,
secretario do consello do consor-
cio Audiovisual de Galicia, valo-
rou a calidade da realización, do
guións, da dirección e a interpre-
tacións así como o interese do tra-
ballo para a súa proxección no
mercado e nos festivais.

Con este programa, o Con-
sorcio Audiovisual de Galicia
ten previsto que estas curtame-

traxes poidan ser vistas en preto
de seiscentos festivais, mercados
e foros especializados, ademais
de en perto de medio centenar de
cidades e vilas galegas.

Compostela acolle o EAVE

A presentación do catálogo coin-
cide coa celebración en Compos-
tela do EAVE, un ciclo formativo
de un ano de duración que se in-
clúe dentro dos programas que
compoñen o macroprograma Me-
dia da Unión Europea. Até o 30 de
outubro desenvolverase nesta ci-
dade este ciclo que está dirixido ás
empresas produtoras, distribuido-
ras e programadores do sector au-
diovisual, convocadas pola Aca-
demia Galega do Audiovisual,  co
obxectivo de que aprendan a ven-
der e negociar os proxectos audio-
visuais que realizan.♦
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Antonio
García
Teixeiro
‘As linguas
están para sumar,
non para restar’

A.N.T.
Vénse de presentar en Ma-
drid Trobalinguas, un libro
no que, ademais de voste-
de, participan Miquel Des-
clot, Juan Kruz Igerabide e
Ana María Romero Yebra.
O destacado da publica-
ción, dirixida a un publico
xuvenil e infantil é que os
poemas están traducidos ás
catro linguas do Estado.
Como xorde a iniciativa?

O libro, promovido pola
Asociación Español de Ami-
gos del Libro Infantil y Juve-
nil, xorde da man de Sara Mo-
reno, que animada polo mo-
delo do Galeusca, decide po-
ñelo en marcha. Pareceume
unha boa idea para amosar a
pluralidade lingüística do Es-
tado porque axuda á integra-
ción e á valoración de culturas
diversas. As linguas están pa-
ra sumar non para restar.

Que obxectivos ten?
A poesía é universal e,

aínda que é difícil de tradu-
cir, pódese recrear. O impor-
tante é o valor da palabra po-
ética, que a xente se poida
emocionar ante ela, sexa o
idioma que sexa. 

Que momento vive a
poesía?

Coido que vive o seu me-
llor momento, e, aínda que se-
gue habendo ese medo por
parte dos adultos, o numero de
lectores aumenta. Así como a
literatura infantil e xuvenil es-
tá estancada, a poesía está re-
vitalizando o campo literario. 

En todo o debate na-
cional que se está a vivir,
como se sitúa este libro?

Non lle vexo intencións
políticas pero entendo que é
unha experiencia moi positi-
va porque demostra que po-
den convivir catro formas
diferentes de ver a poesía,
coas súas linguas.

A presentación en Gali-
za terá lugar en Vigo o 11
de novembro na Casa do
Libro, mais que acollida ti-
vo en Madrid?

Cando saes e les en galego
hai sempre moito respecto e
gusta moito. Ao acto acudiron
sesenta persoas e xerouse moi-
ta complicidade entre os auto-
res e o público e iso, cos tem-
pos que corren, é fermosísi-
mo. A xente cando está libre
de prexuízos goza. É moi
emocionante escoitar os teus
poemas noutras linguas por-
que sentes que valoran a túa.♦

M.B.
Cinco curtametraxes do Estado
fixéronse cos premios da segun-
da edición do festival de curta-
metraxes CurtoCircuíto que se
celebrou en Compostela entre o
18 e o 22 de outubro e que está
organizado pola Santiago Film
Commission, dependente da
Concellería de Turismoi do
concello, e patrocinada pola
Deputación da Coruña e a Fun-
dación Caixa Galicia.

Durante a gala de entrega
de premio, que se desenvolveu
no Teatro  Principal de Com-
postela o pasado 22 de outubro
e que estivo presentada pola ac-
triz María Castro, concedéronse
un total de 8 galardóns aos me-
llores traballos presentados en

cada categoría.
A curtametraxe Retruc, de

Francesc Talavera, fíxose co fa-
llo positivo do xurado na cate-
goría de ficción. Esta película,
protagonizada por Belén Rue-
da, David Pinilla, Roger Pera e
Paco Algora, arranca cunha es-
traña chamada que salva á
protagonista da colisión contra
un camión sen condutor que
queda virado na estrada. 

Na sección de animación, o
premio recaeu na obra de Enri-
que Gato, Tadeo Jones, unha pe-
lícula na que se narran as peri-
pecias que lle ocorren a este pe-
culiar aventureiro despois de
meterse nunha pirámide e de co-
ñecer a unha familia de momias.

Out of nowhere, dirixida por

Diego Santomé, recibiu o pre-
mio á mellor peza de videocre-
ación, Binta e a gran idea, de
Javier Fesser, o premio do pú-
blico da sección CurtoCircuíto
na rúa e Alright Love, do ale-
mán Samuli Valkama, o premio
especial do xurado.

Próximas citas

A pesar da clausura do festival
compostelán, as curtas seguirán
estando presentes na progrma-
ción cultural galega. Unha des-
tas citas estase a celebrar no
Museo de Arte Contemporánea
Unión Fenosa (MACUF). da
man do Ciclo de Curtametraxes
Galegas, que se celebra por pri-
meira vez na Coruña.

Se durante o mes de outu-
bro desenvolveuse a sección de
animación, con pases de Mino-
tauromaquia, Ignotus ou Os de-
funtos falaban Castelao, o mes
de novembro estará adicado a
ficción. Unha selección das
curtas realizadas por Xurxo
Coira e outra de Alex Sampayo,
de Albert Ponte, de Chema Ga-
gino, de Paco Rañal  ou de Ri-
cardo Llovo son algunhas das
obras que se pasarán os martes
de todo o mes. 

O ciclo complétase cunha
sección documental, nas que se
proxectará o 13 de decembro,
Ven a bens, d eSandra Sánchez,
e o 20 Marcando distancias, di-
rixido por Luís Pablo Román e
Percebeiros, de Paco Cuestas.♦

CCLLAAUUSSÚÚRRAASSEE  CCUURRTTOOCCIIRRCCUUÍÍTTOO  0055

CURTAS HARMÓNICAS
M. BARROS

Lobos, Rosas, La buena caligrafía, Máxima pena e Redondeo son as curtas galegas que forman
parte do catálogo do programa Curtas 05, organizado polo Consorcio Audiovisual de Galicia.

Fotogramas de Redondeo, á esquerda, e La buena caligrafía.
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Navy Bar                                                               Manuel Xestoso

O 25 de agosto de 1844, cando o
invisíbel resplandor do mencer
espallaba a súa luz sobre o ceo da
ría de Vigo, aínda se podía albis-
car o espectro dunha lúa pálida
que contemplaba cómo un vapor
procedente de Inglaterra, o Lady
Mary Wood, entraba na baía ao
tempo que a nacente claridade do
novo día. Un dos pasaxeiros, sen
dúbida impresionado pola fulgu-
rante beleza da paisaxe que se lle
revelaba, escribiría máis tarde:
“Se foi porque a vista da terra é
sempre benvida para os fatigados
viaxeiros, após os riscos e moles-
tias dunha viaxe de tres días, ou
porque o lugar en si mesmo era
dunha extraordinaria fermosura,
non precisa ser discutido; poucas
veces vin algo tan feiticeiro coma
o anfiteatro de nobres outeiros no
que o barco agora se internaba”. 

Aquel abraiado pasaxeiro era
nin máis nin menos que William
M. Thackeray, o xenial autor, en-
tre outras novelas, da inesquecí-
bel A feira das vaidades e do
Barry Lindon que logo adaptaría
para o cinema –tan fermosamen-
te– Stanley Kubrick. E é unha
mágoa que ninguén lembre a
breve pero celmosa visita que es-
te ilustre viaxeiro fixo ao noso
país e da que deixou detallada
constancia no seu libro Notes of
a Journey From Cornhill to
Grand Cairo. Unha visita que

durou apenas media hora –o
tempo que o provedor do barco
precisaba para adquirir algúns
produtos frescos, entre eles “as
ostras polas que os rochedos de
Vigo son famosos”– pero que a
Thackeray lle abondou para dei-
xarnos un colorido e vivaz retra-
to que nos permite imaxinar o
aspecto que presentaba a cidade
olívica mediado o século XIX. 

Observador agudo e perspi-
caz, Thackeray pinta con rápidas e
expresivas pinceladas un Vigo
que se nos amosa aínda dubitati-
vo. Unha poboación que abala en-
tre o encanto –pero tamén a mise-
ria– das vilas pescadoras do Anti-
go Réxime e o cosmopolitismo
burgués das cidades; un lugar on-
de conviven esmoleiros “tan esfa-
rrapados coma os de Irlanda” e
cabaleiros “pulcramente vestidos
á moda francesa”. Un Vigo, en su-
ma, que comeza a agromar como
cidade coas raíces aínda ben chan-
tadas no seu berce mariñeiro.

Pero Thackeray –non debe-
mos esquecelo– foi tamén un dos
grandes escritores satíricos da
Inglaterra vitoriana e o seu espí-
rito burlón e argalleiro sempre
atopaba un branco onde espetar
os seus envelenados dardos. E é
así que, cando chega á “maxesto-
sa” Praza da Constitución e a
atopa ocupada polo que semella
unha parada militar, a súa retran-

ca se desata ao describir uns sol-
dados “na súa maioría, absurda-
mente novos e diminutos” vesti-
dos cuns uniformes “ao tempo
baratos e pretensiosos”. Uns mo-
zos cuxa desesperada imaxe de
desvalimento multiplicaba a súa
contraditoria ridiculez ao se re-
vestir duns uniformes afectados
que o escritor non dubida en
comparar cós da gardarroupa
dun teatro de segunda fila.

Probablemente Thackeray non
coñecía o inestábel clima político
daqueles anos nos que se sucede-
ron por toda a Galiza os levanta-
mentos contra o rexente Esparte-
ro; nin sabía do nacemento do
provincialismo, aquel primeiro
abrollo do nacionalismo cuxo de-
senvolvemento había desembo-
car, como sabemos, no pronuncia-
mento de Solís e nos posteriores
fusilamentos dos mártires de Ca-
rral só dous anos despois da súa
visita. Unhas sublevacións civís e
liberais cuxa represión estaba, sen
dúbida, relacionada con aquel
inopinado espectáculo militar que
o egrexio visitante non dubidou
en escarnecer poñendo de relevo o
seu perfil máis grotesco. 

Case un século despois, no ve-
rán de 1936, outro vapor –este con
destino a América– facía escala no
porto de Vigo levando como pasa-
xeiro ao escritor Stefan Zweig, un
daqueles últimos humanistas que

creron sinceramente nunha Europa
unida pola arte e pola cultura. Es-
toutro eximio viaxeiro chegaba á
cidade cun coñecemento moito
máis firme da situación política
–de signo radicalmente contrario–
na que se mergullaba, daquela, o
continente. Fuxía Zweig da Ale-
maña nazi e xa sospeitaba que a
guerra civil que seguira ao golpe
militar fascista do 18 de xullo era
“unha manobra preparada polas
dúas potencias ideolóxicas con vis-
tas ao seu futuro choque”. 

Quixo a casualidade que
Zweig abordase aquel mesmo pun-
to que fora testemuña da fugaz vi-
sita de Thackeray –a Praza da
Constitución viguesa– e que obser-
vase alí como “diante do Concello,
onde ondeaba a bandeira de Fran-
co, estaban de pé e formados en fi-
la uns mozos, na súa maioría guia-
dos por curas e vestidos coas súas
roupas campesiñas”. Zweig non
comprende, en principio que é o
que fan alí até que, despois dun
cuarto de hora, os ve saír da Casa
do Concello “completamente
transformados. Levaban uniformes
novos e relocentes, fusís e baione-
tas; baixo a vixilancia duns oficiais
foron cargados en automóbiles
igualmente novos e relocentes e sa-
íron coma un raio da cidade”. “On-
de o vira antes?” pregúntase un
Zweig estarrecido. “Primeiro en
Alemaña e logo en Italia!”

No seu volume de memorias
O mundo de onte, onde recrea
esta escena, Zweig refuga a re-
xouba de Thackeray –que agora
estaría fóra de lugar– para se ins-
talar na precariedade da máis de-
sapiadada incerteza: “Quen pro-
porciona e paga eses uniformes
novos? Quen organiza eses po-
bres mozos anémicos? Quen os
empurra a loitar contra o poder
estabelecido, contra o parlamen-
to elixido, contra os representan-
tes lexítimos do seu propio po-
bo?”. Interrogantes tráxicos cuxa
resposta segue habitada polas
pantasmas que a boa memoria
non é quen de ignorar.

Paseando agora pola Praza da
Constitución de Vigo, podemos
meditar sobre o aleccionador
exemplo de dous inmensos escri-
tores que, enfrontados neste mes-
mo escenario co estrafalario e
cruel espectáculo dunha mocida-
de embutida no uniforme dun be-
licismo despótico, se fixeron par-
tícipes da acción que contempla-
ban. Un, desenmascarando a súa
cara máis ridícula e chocalleira; o
outro, a máis dramática e irrepará-
bel. Os dous perseguidos polas
pegadas difusas dunha incesante
máquina infernal que –a teor da
patética fanfarra de bandeiras qui-
lométricas e militarismos patrio-
teiros cos que insisten en abafar-
nos– parece non dar acabado.♦

Thackeray e Zweig en Vigo

Un ano máis Carballo torna teatral
coa celebración da XIV edición
do Festival Internacional Outono
de Teatro (FIOT), unhas das pou-
cas citas dedicadas ás artes escéni-
cas que se desenvolven na comar-
ca de Bergantiños. Este ano, o
FIOT presenta a súa edición máis
longa, máis de quince días de per-
corrido que conclúen o primeiro
de novembro, con preto dunha de-
cena de representacións a cargo de
compañías galegas, catalás, ma-
drileñas, estremeñas, andaluzas e
francesas, co común denominador
da diversidade e a creatividade.

Organizado pola Asociación
Cultural Telón e Aparte, coa cola-
boración do concello de Carballo, o
festival naceu en 1992 coa vontade
de encher un oco na programación
da provincia da Coruña. Agora, ca-
torce anos despois, a súa programa-
ción aglutina cada outono algúns
dos espectáculos máis destacados
dos que se representan no Estado.

Este ano, por Carballo pasa-
ron a última produción de Tea-
tro de Ningures, a provocadora
obra Sexpeare, de Atalaya, o
showman francoalemán Immo
ou o último Premio Max ao me-
llor espectáculo revelación á
compañía Teatro del Noctámbu-

lo pola obra El búfalo americano.
Aínda que na recta final, o fes-

tival non perde intensidade. O sá-
bado 29 de outubro, o grupo En

Blanc representará Mírame, a his-
toria de dúas parellas, unha liberal
e outra conservadora en busca de
amor e de sexo, e A Factoría Tea-

tro achegará o espectáculo Tío Va-
nia, ambientado na sociedade ru-
ral da estepa rusa do século XIX.

O pano caerá o martes 1 de
novembro coa actuación de Rafa-
el álvarez ‘El Brujo’. O actor an-
daluz estará no FIOT coa obra de
Darío Fo San Francisco, juglar
de Dios, unha representación so-
bre a figura de Francisco de Asís.

Máis que teatro

Unha vez máis o programa com-
plétase con espectáculos de pe-
queno formato en diversos locais
de Carballo. O pazo da Cultura
será o escenario da final do V
Certame Galego de Dramatiza-
ción de Monólogos Cómicos
Outono de Teatro, na que parti-
ciparán os mellores monólogos
das fases de selección. 

Outra das actividades com-
plementarias preséntase baixo o
título Rúa dos contos, que se de-
senvolverá o 31 entre as 21:00 e
a 01:00 horas e que inclúe as ac-
tuacións de Uxía Gago, Avelino
ou a de Os dous de sempre. 

Monty Pyton con premio

Durante o transcurso do festi-

val, o venres 21 de outubro fí-
xose entrega do Premio do Pú-
blico 2004 á compañía valencia-
na L’om Imprebís, que acadou
este galardón coa obra Quijote.
Expertos no terreo da comedia,
este grupo de actores valencia-
nos uniuse á compañía madrile-
ña Yllana para pór en escena
nesta edición do festival o pro-
xecto común Monty Python’s
Flying Circus: Los mejores
sketches, no que ambos grupos
de teatro toman situacións e
personaxes da serie que deu a
coñecer a estes humoristas bri-
tánicos na década dos sesenta e
dos setenta.

Celso Parada, xoglar de outono

Por outra banda, o Premio Xo-
glar de Outono 2005, co que o
festival pretende recoñecer o la-
bor desempeñado por persoas
vinculadas ao mundo das artes
escénicas, recaeu no director, ac-
tor e produtor Celso Parada.
Fundador da compañía Teatro do
Morcego, responsábel de produ-
cións como Os vellos non deben
namorarse ou A Gran Ilusión,
Celso Parada recibiu o pasado
sábado 22 o galardón.♦

Outono de teatro en Carballo 
M. BARROS

Chega o outono e con el volve a Carballo o Festival Internacional Outono de Teatro, unha cita que este
ano alonga a súa programación con nove representacións nas que a marca común é a creatividade.

El Brujo.
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(Sin)cope
FRANCISCO CARBALLO

ACope é unha
emisora cuxo
capital

maioritario está en
mans da Conferencia
Episcopal Española, de
numerosas dióceses e
duns poucos
particulares “de
confianza”. Na década
do 1970 tiña programas
atractivos e avanzados;
así os ouvía en Vigo na
Radio popular agora
absorbida. Verdade é
que ouzo pouco a radio
a non ser en días de
enfermidade.

Días tales, cambio de
díal, pouso e
asómbrome: estou na
Cope. Tenme acontecido
ás mañás cedo e cando
escoito A Lanterna.
Tiña ouvido dos seus
extremismos, mais
nunca pensei puidesen
chegar a tanto.
Atéñome, logo, ao que
me din, porque eu non
podo soportar tamaño
dislate. Os informantes
afirman que a Cope
iguala o trío dirixente
do PP: discípulos do
tremendista e belicoso
José María Aznar.

Penso: Algún bispo
español ouve a Cope?
Seguro que non. Poden
inhibirse dese servizo
público da súa
propiedade? Unha
omisión dese calibre é
grave. A radio non é
hoxe o primeiro
influínte  nas
mentalidades e
opinións. Máis inda o é
un tanto. Cans que non
gardan a viña, para que
serven?

Calquera servizo
cristián ten que ser:
amábel, tolerante,
respectuoso coas
persoas. É a Cope un
servizo cristián. Non.
Ou se lles foi das mans
aos bispos, ou llelo
quitaron. Está
dominada esa emisora
por “galápagos” de
dano irreparábel.
Levan aí anos, repiten o
mesmo ao estilo
Goebbels. Se ti lector, te
sentes cristián, non te
apures, nada temos que
ver coa Cope, está
roubada.

Escribo estes trenos
o 23 de outubro, logo de
ouvir as trompetas da
campaña do PP a prol
de si mesmo e contra o
sentido da historia.
Podía poñer ante o
lector as facaltruadas
da Cope para obter con
falacias de Manuel
Fraga a súa presenza
dixital. Só lle faltaba
iso: falta de honradez.
Non sería demasiado
rogar a tales locutores
que lles dean uns días
paz aos ouvintes.♦

Moitos creadores escolleron o ou-
tono como o tempo máis expresi-
vo da Galiza. Tempo da vendima e
da castañeira, no que todo ouri-
dourea en retablos barrocos para
abrirlle as portas, coa invernía, a
un tempo novo, o Nadal. Se na pri-
mavera mandan as cores verde-
marela-mouras, agora serán os
contrastes do ouro vello e os gri-
ses. Para enxergar esas cousas
cumpriría ler máis poesía, espe-
cialmente os que teñen responsa-
bilidades de goberno; niso teimaba
o sempre lembrado Manuel María.
O barroco, a policromía, a cousa
atlántica, moi galaico-portuguesa. 

A política é a arte de conciliar,
planificar, xestionar os recursos;
adiantarse ao tempo e facilitar un
futuro mellor. Saber construír e re-
xenerar espazos agradábeis para a
convivencia forma parte das fun-
cións dos que teñen a responsabili-
dade histórica de rexer temporal-
mente a pole. E a cor forma parte
da vida e tamén destas cuestións.
Pois velaí que na rutina popular, e
incluso intelectual, vive aquel tópi-
co de que cando algo non gusta na
paisaxe soluciónase co “píntamelo
de verde”, ou que se “aminore o
impacto visual” do feísmo reinan-
te cunha “pantalla vexetal” que se-
guramente será desas tullas que xa
remarcan na paisaxe o contempo-
ráneo minifundismo. Dentro dese
mal preferimos o loureiro ou o ali-
gustre, e de ser creativos, como nos
irmáns paises célticos, xesta ben
podada e domesticada. As escolas
de arquitectura aínda non publica-
ron un catálogo de peches, nin de
valados tradicionais ou de novas
re-creacións. Sobre a nova estética
mandan os viveiros vendedores.
Tamén ollamos  como pola in-
fluencia coruñesa os metrosideros
dos antípodas medran nos paseos
marítimos e envícianse en tamaños
e raiceiras. Cada espazo, por tradi-
ción, por comenencia, e seica ta-
mén por normas internacionais de
convivencia, reclama ou non un ti-
po de árbore. Por preferir –aínda
que sexan de pazo– preferimos os
camelios, magnolios, a mesma “ár-
bore do amor” ou cercis que, por
acertado decreto municipal, huma-
nizan o desbaratado Newyorkiño,
como lle vimos chamando algúns
ao Carballiño de hoxe. 

Nunha conferencia nunha uni-
versidade mexicana preguntoume
un lacandón quen marca o que é
feo e bonito? E ocurréuseme dicir-
lle que iso é cousa de sentido co-
mún, a razón de ser das cousas, a
súa adecuación ao medio, ao tem-
po, á función, á necesidade de ser
e de estar. A tradición sabe moito
diso. Pero as cousas están nun pro-
ceso continuo de cambio, de in-
fluencias, de creatividade, de téc-
nicas e materiais construtivos.
Danse así procesos de acultura-
ción, que non é máis que a disolu-
ción dunha cultura, sucumbindo
ante a forza imperial doutra, pa-
sando por fases de anomía e coas
conseguintes crises de identidade
e unha serie de esperpénticos efec-
tos ensarillados. Todo iso reflécte-
se na paisaxe e na paisanaxe, a tra-
vés da que se pode escanear o es-
tado da saúde ética e polo tanto es-
tética do país. A mesma cor das

cousas, o o seu uso, denota o esta-
do vital, a liberdade, a graza, o áni-
mo, a creatividade. 

Partimos de que Galiza é un
país de encrucilladas, de buscas
permanentes, de contrastes, pobo
pois no que o barroco é algo endé-
mico e forma parte das esencias.
Existiu esa tendencia a animalo, a
fragmentalo, a movelo, a dinami-
zalo todo. Os contrastes conviven
na mesma paisaxe e contáxianse
animistamente. Co tempo a inxe-
nua “arquitectura sen arquitectos”,
o mundo popular, irá incorporan-
do, apropiándose daquilo que re-
sulte e desbotando o que non. Vol-
tando sempre as augas ao seu rego.
Pero na construción mandan os
que constrúen, as rutinas aprendi-
das, o abaratamento, sumando os
caprichos dos promotores, para ter
como resultado eses monstros da
degradación anómica cultural, on-
de caben particulares disneylan-
dias e neogaudinismos, e até cal-
quera outro esperpento. Galpóns,
naves, silos... en singular estilo,
tentando contra todo. 

Nestes confíns, o material que
configura a paisaxe e a constru-
ción é a pedra, que tampouco é
perfecta para evitar humidades,
polo que as paredes de cachote re-

cebábanse, caleábanse e logo im-
permeabilizábanse con graxa, cu-
bríndoas de branco, con zócalos
pintados de azul, ocre, teixo... in-
cluso fachadas de casas fidalgas,
construídas con sillares ben labra-
dos, recibían ao final da obra un
baño de cal protectora, cousas que
o tempo e a memoria borra, pero
as fotografías non. Outras casas
mais humildes, da beiramar, cubrí-
anse coas “tapas” das cunchiñas
de vieira, despois substituíronse
por grassites, azulexos... cor com-
plementada coas carpintarías de
portas, xanelas, galerías... tamén
colereadas, construídas en madei-
ras noutrora “alimentadas” até a
súa cerna con resistente pintura de
liñaza, á que non superaron as ac-
tuais... O obxectivo era evitar eses
lamparóns de fungos e musgos e
gris miseria sobre as fachadas. Sa-
ben os arquitectos que cada mate-
rial ten as súas limitacións e a súa
linguaxe, os diferentes tipos de pe-
dra, o formigón, o vidro... 

Hoxe existe na decoración po-
pular a tendencia a hiperenxebri-
zar o espazo, unha tentativa des-
nortada de buscar a orixe para co-
meter un esperpento. Para iso repí-
canse e déixanse perder os vellos
encintados tradicionais, os mes-

mos enfoscados, até atopar a ca-
chotaría, o “turrón”. Arquitectos
portugueses, Távora, Souto Mou-
ra, Rogério Cavaca, Tomás Tavei-
ra ou, mesmamente, os proven-
zais, inspíranse na identidade, bus-
can para a nova arquitectura os
contrastes tradicionais, equilibrios
do cor, dosificando o branco que o
unificaba todo temporalmente. Os
planos urbanísticos van propondo
unha política de cor medida para
rexenerar as fachadas, a fin de hu-
manizar espazos en relación coa
paisaxe, coa tradición cultural, co-
rrixir e aminorar aspectos do feís-
mo. O tema forma parte do debate
de hoxe nos estudos de urbanistas
e políticos: Malpica, Laxe, Cama-
riñas, Muxía, Fisterra, Portonovo,
A Guarda... noutrora caracteriza-
das polo barroquismo de cor, me-
recen atención, para rexenerar con
visión de contemporaneidade algo
que estaba na identidade. 

Cuestión política, de xestión,
de planificación, que debe for-
mar parte dun servizo de orienta-
ción aos cidadáns que estaría nas
oficinas de arquitectura e urba-
nismo municipais, no concello
como o “poder público” máis
achegado aos cidadans que pa-
gan impostos.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Barroquismo e policromía

Pormenor de Combarro.

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 pode visitarse na
Fundación Vicente Risco
até finais de novembro.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

A FACTORÍA BALEEIRA
Fotos de Félix Lorrio e
Moncho Alpuente até final
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 no-
vembro.

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

DOLORES VILLARINO
O Instituto de Estudos Polí-
ticos e Sociais organiza esta
conferencia da presidenta
do Parlamento Galego, que
será presentada por Antonio
Campos Romay, o venres
28 ás 20 h. na Aula de Cul-
tura de Caixa Galicia (Mé-
dico Rodríguez 2), baixo o
título O Parlamento Gale-
go: unha fábrica de valores. 

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 impor-
tantes persoeiros. Este ven-
res 28 ás 20 h. Francesc Vi-
lanova falará sobre O exilio
dos países cataláns; o sába-
do 29 ás 11, Jean Claude
Villegas faráo sobre Os
campos de refuxiados en
Francia e a actividade cul-
tural dos exiliados españois
e Pilar García Negro sobre
Castelao a unha e outra
beira do Atlántico, na de-
rradeira década da súa vi-
da; o vindeiro xoves 3 Iña-
ki Anasagasti disertará so-
bre Relacións entre o exilio
de Euskadi e o de Galiza e
José Ángel Ascunce sobre
O exilio de Euskadi como
categoría socio-cultural.

■ CINEMA

CGAI
O ciclo Cinema español
1973-1980 continúa este xo-
ves 27 coa fita Asignatura
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
ciclo Mutaci(o)nes presenta,
o venres 28 ás 20,30 e o sá-
bado 29 ás 18 Gerry (2003),
de Gus van Sant. En Fóra
de serie teremos, o luns 31
ás 20,30, a película El oficio
de las armas (2001), de Er-
manno Olmi. Máis infor-
mación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

XABIER TOUBES
A Fundación Luis Seoane
alberga a súa mostra baixo
o título de Global.

MARGARET
BOURKE WHITE
A Fundación Caixa Galicia
expón as súas fotografías.

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.

ABSTRACCIÓNS /
FIGURACIÓNS 1940-75
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.

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-
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. 

■ MÚSICA

SKIZOO
Esta banda toca o vindeiro
sábado 5 no Playa Club.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

Mª XESÚS DÍAZ
A pintora coruñesa expón ,
desde este sábado 29 até o
19 de novembro no hotel
Silva (Río Castro 42-44) de
12 a 14 h. e de 19 a 22 h.

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

URZA
A mostra O trazo disconti-
nuo, na que presenta a súa
obra sobre papel e escultura
mural, permanecerá na ga-
lería Sargadelos até este
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.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ARBORESCENCIAS
O Edificio Administrativo
da Xunta acolle, do 2 ao 15
de novembro e dentro do
programa do Outono Foto-

gráfico, esta mostra de
Eduardo Ochoa.

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

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

O Centro Dramático Galego
presenta Seis personaxes á pro-
cura de autor, do nóbel italiano
Luigi Pirandello. Até o 13 de no-
vembro, a compañía estará na
escena do Salón Teatro de San-

tiago. A versión galega, dirixida
por Xulio Lago, conta con Mi-
guel Pernas, María Barcala, Mu-
riel Sánchez, Xosé Esperante,
Adrián Seixas e Laura Míguez
como elenco protagonista.♦

Seis personaxes buscandoSeis personaxes buscando
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
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a través
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36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,
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101ou
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Dentro deste ciclo, en OURENSE
poderemos escoitar no Auditorio
Municipal, o xoves 3, a Raynald
Colom Quintet; o vernes 4, a
Roberto Somoza Trio; e o sába-
do 5, a Alberto Conde Trío que,
xunto coa Big Band da Deputa-
ción, estreará e presentará o dis-
co Entremares. Na CORUÑA, no
Forum Metropolitano, o venres

4, estará Raynald Colom Quin-
tet; o xoves 10, Alberto Conde
Trío; e o venres 18, Funklab.
Iberojazz quere dar a coñecer as
realidades jazzísticas máis inte-
resantes das distintas zonas do
Estado para paliar as escasas
oportunidades que os grupos e
músicos tiveron durante os últi-
mos tempos.♦

IberIberojazzojazz
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☞ UNHA HISTORIA
DE VIOLENCIA. Tom

Stall (Viggo Mortensen) con-
vértese nun heroe ao frustrar o
atraco ao seu restaurante. Mais
a fama converterase nun pesa-
delo cando un home misterioso
chegará querendo arranxar
contas do pasado. Dirixe Da-
vid Cronemberg

☞ GOOL! Película ao re-
dor do fútbol non apta pa-

ra entendidos no deporte e pu-
ristas. Un mozo hispano que vi-
ve en Los Angeles consegue xo-
gar no Newcastle inglés grazas
ao seu portentoso dominio do
balón. Aparecen Shearer, Zida-
ne e outros futbolistas famosos.

☞ 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.

☞ 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 medos da in-
fancia. Un personaxe diabólico
dos contos que lle relataba seu
pai ao durmir aparéceselle para
matar todos os seus seres que-
ridos. Terror previsíbel, moitas
veces repetido nas pantallas.

☞ TORRENTE 3. O
PROTECTOR. J.L. To-

rrente (Santiago Segura) debe
protexer unha eurodeputada
azoute de empresas contaminan-
tes. Humor de trazo groso, que o
ridiculiza todo, especialmente os
“valores patrios” españois. Moi-
tos cameos de famosos.

☞ PRINCESAS. A histo-
ria de dúas protitutas con

vidas semellantes aínda que en
circunstancias distintas. Caye,
peiteado de perruquería e móbil
que non para de soar. Zulema,
dominicana sen papeis, escrava
dos golpes e da legalización que
non chega. Ambas buscan o

mesmo, un día no que ser prin-
cesas, non putas. Boa fita de
Fernando León, fiel ao seu esti-
lo. A vida en estado puro.

☞ CINDERELLA MAN.
Na Gran Depresión esta-

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

☞ 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).♦

CarCarteleirateleira

Este quinteto de hardcore e punk
rock chega, desde o barrio de
Sants en Barcelona, á sala Dzine
en SAN SADURNIÑO este sábado
29 ás 22,30 h. para presentar o
seu novo álbum Un altre camí,

onde interpretan dous temas en
galego, nun concerto no que es-
tarán acompañados polos gale-
gos Saldos Arias. O domingo 30
ás 21,30 tocarán na sala Aturuxo
de BUEU.♦

Rábia PositivaRábia Positiva

Este venres 28 celébrase no com-
plexo Playa Club da CORUÑA esta
festa na que poderemos gozar de
máis de 9 horas de música, ao car-
go de 20 artistas e 4 espazos dife-
rentes, 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

Mª Pilar
García
Negro

participa,
entre outros,

no I Foro
Internacional

do Exilio,
que se

celebra na
Fundación L.

Seoane da
CORUÑA.

Xavier
Toubes

expón na
Fundación L.

Seoane da
CORUÑA.

Eduardo
Ochoa ten
unha mostra
fotográfica
no edificio
da Xunta
en LUGO.



LUÍS MOSCARDÓ
Paisaxes xeométricas é o tí-
tulo co 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 Deputación preséntase a
mostra colectiva de foto-
grafía Amurallando Soños.

■ MÚSICA

GERMÁN LÓPEZ &
GRUPO
O músico canario vai dar un
concerto de timple, o instru-
mento máis representativo
das illas, este xoves 27 no
Clavicémbalo. No mesmo
lugar poderemos gozar, o
venres 28, do rock da banda
7 puertas; e o sábado 29 do
black folk metal de Xerión.

MelideMelide
■ EXPOSICIÓNS

MONCHO VALCARCE
A AC Terra de Melide trae á
Capela de Santo Antón, até o
martes 1, esta mostra da aso-
ciación Moncho Valcarce da

Coruña sobre o Crego das
Encrobas, referente da loita
contra a ocupación de terras
por parte da térmica de Mei-
rama e outras coma Baldaio,
Xove.... Moncho Valcarce
foi un dos líderes sociais
máis emblemáticos do na-
cionalismo durante anos. Es-
te venres 28 haberá unha tá-
boa redonda coa interven-
ción dos seus amigos Emílio
López Pérez, Gino Domin-
go e Leopoldo López Rego.

MonforMonfortete
■ MÚSICA

MUTENROHI
A banda ourensá celebra os
dez anos de existencia mes-
turando temas tradicionais
e sons actuais coa edición
do seu sétimo disco titulado
...E van dez, que presentan
en directo este venres 28.

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
A súa fotografía está expos-
ta na Fábrica até o luns 31.

NATUREZAS
MESTURADAS
O Castelo de Santa Cruz
acolle as fotos de paisaxes de
Xela Lariño e Manuel Ba-
rral, 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
A sala Estudio 34 amosa os
seus traballos até final de
outubro.

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

ROLLER WILLOUGHBY
O músico de Bang 74 vai
dar un concerto acústico,
xunto co ex Blood Filloas
Boy Elliot, o sábado 5 de
novembro ás 20,30 h. no
café cultural Auriense, por
unha entrada de 2 euros.

Palas de ReiPalas de Rei
■ EXPOSICIÓNS

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

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

O QUIXOTE
Edicións, pinturas, esculturas
e serigrafías que se reúnen
no Mosteiro de San Xoán.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

V MEMORIAL
FILGUEIRA VALVERDE
O acto de inauguración des-
te memorial, promovido
pola Universidade de Vigo
e Caixanova, terá lugar este
venres 28 ás 19,30 no edifi-
cio “Fernández López” do
Museo de Pontevedra.

■ EXPOSICIÓNS

IRIA ARES
Mostra a súa pintura na Va-
ca Láctea até finais de ou-
tubro.

FERNANDO GONZÁLEZ
Fotografías en branco e ne-
gro 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 retros-
pectiva de pezas perten-
centes ás coleccións do Mu-
seo Nacional de Artes Deco-
rativas até o 13 de novem-
bro no Museo Provincial.

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

O PorriñoO Porriño
■ MÚSICA

GUSTAVO ALMEIDA
O músico e compositor do
Río de Janeiro presenta, o
vindeiro venres 4 ás 23 h.
no bar Liceum, o seu último
traballo Por si me escu-
chan, con temas en portu-
gués e español, e que inter-
pretará coa axuda da súa
banda Brasilian Night.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

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

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ DANZA

PISANDO OVOS
O teatro Galán acolle a ac-
tuación desta compañía co-
ruñesa, que presenta desde
o vindeiro xoves 3 ao sába-
do 5 ás 22 h. a peza N8
OHX. Máis información en
www.teatrogalan.com.

■ EXPOSICIÓNS 

FRIDA KAHLO
Na Fundación Caixa Gali-
cia (Rúa do Vilar 19) pode-
mos admirar unha intere-
sante retrospectiva sobre a
figura da fascinante pintora
mexicana, desde este ven-
res 28 até o 20 de xaneiro.

RASGOS Y EMOCIONES
A galería José Lorenzo aco-

lle esta mostra do pintor
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 títu-
lo Arte e edición nunha Gali-
za entusiasmada pode ollarse
no Auditorio de Galicia.

NOROESTE
Esta galería da ruela de Xe-
rusalén acolle unha mostra,
até o 30 de novembro, de
Álvaro de la Vega, Fernan-
do Casás, Francisco Leiro,
Jo Redpath, Manuel Pa-
tinha 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.

TERESA HUBBARD /
ALEXANDER BIRCHLER
De Irlanda e Suíza, respec-
tivamente, levan máis de 10
anos traballando xuntos.
Aínda que ao primeiro se
decantaban pola escultura,
performance, fotografía e
instalacións, hoxe evoluí-
ron cara a posta en escena
de interiores, usando o ví-
deo e a fotografía para cre-
aren historias que evocan
un mundo enigmático e po-
ético unido a conceptos es-
cultóricos e espaciais. Nes-
ta mostra, Pequenas imaxes
na casa da sra. Owens, no
CGAC até o 8 de xaneiro,
inclúen os vídeos Eight,
Single wide, Detached buil-
ding, Johnny, House 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.

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

CARLOS MACIÁ
O pintor presenta 2046 Se-
rie Air Clic na galería C5
até o 5 de novembro.

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

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

■ TEATRO

MERDA
A sala Yago produce e acolle
a representación desta peza
protagonizada por Ricardo
de Barreiro, desde este xo-
ves 27 ao domingo 30. No
mesmo lugar poderemos
ollar, desde o vindeiro xoves
3 ao domingo 6, o espectá-
culo de títeres para adultos
El hermano mellizo de dios,
de Desguace Teatro. Con-
sulta de horarios e entradas
en www.salayago.com.

UN CONTO
NAPOLITANO
Evaristo Calvo protagoni-
za este Concerto para dous
instrumentos e un actor,
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Esta peza de Neil Simon, dirixi-
da por Juán José Afonso, aborda
as situacións que se producen
cando dous homes divorciados
deciden vivir xuntos para paliar a
soidade. Poderemos ollala este

xoves 27 ás 20 h. no C.C. Caixa-
nova de VIGO; o venres 28 e sá-
bado 29 preséntase no teatro Ro-
salía de Castro da CORUÑA; e o
domingo 30 chega ao cine Alovi
das PONTES.♦

La estraña parejaLa estraña pareja

Poderemos gozar, un ano máis,
do mellor teatro en CARBA-
LLO, até o 1 de novembro, co
Festival Internacional do Ou-
tono, que este sábado 29 conta
coa presenza da compañía ca-
talana En Blanc coa peza Mí-
rame; o domingo 30, A Facto-
ría Teatro presenta Tío Vania;
o martes 1 clausúrase o festi-
val con San Francisco Juglar
de Dios, interpretada por Ra-
fael Álvarez El Brujo. Ade-
mais,inclúe a V edición do cer-

tame galego de dramatización
de monólogos cómicos Outo-
no de Teatro, dirixido a afec-
cionados e profesionais; a Rúa
dos contos: espectáculo de pe-
queno formato para achegar o
teatro a espazos non habituais
como pubs ou cafetarías; o V
concurso de teatro lido Xosé
Manuel Eirís: dirixido a aso-
ciacións e centros de ensino; e
a exposición fotográfica de
Pablo Suárez, Viaxes de Ou-
tono.♦

Festival Internacional de Festival Internacional de TTeatreatro do Outonoo do Outono

Tío Vania, da Factoría Teatro.

Germán
López toca,

co seu
grupo, no

Clavicémbalo
de LUGO

este
xoves 27.

Mutenrohi
toca este

venres
28 en

MONFORTE.

A Fundación
Caixa
Galicia de
SANTIAGO
acolle unha
mostra
sobre
Frida Kahlo.

De moi
interesante
pódese
considerar
a mostra Os
artistas de
Ánxel Casal,
que se
encontra no
Auditorio de
Galicia de
SANTIAGO.
Na imaxe,
Sabela,
gravado de
Carlos
Maside para
o Retrincos
de Alfonso
Castelao,
1934.



adaptación do Conto dos
contos, de Giambattista
Basile, que podemos ollar
este venres 28 e sábado 29
no teatro Galán.

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.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

LEOPOLDO VARELA
A paisaxe na lembranza
chámase esta mostra dos
seus óleos que se inaugura
este venres 28 ás 20,30 na
galería Trisquel e Medulio
cun miniconcerto do can-
tautor Tino Baz. Até o 26
de novembro.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

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

VVigoigo
■ ACTOS

IMPACTO DO PRESTIGE
O Museo do Mar ofrece un
completo debate público so-
bre o impacto do desastre do
Prestige nos últimos tres
anos cun ciclo de conferen-
cias (ás 20 h.) durante dous
meses. Este xoves 27 a aten-
ción céntrase na vila de Can-
gas, pois baixo o título de
Limpeza e solidariedade: o
movemento social visto po-
los protagonistas falarán
X.L. Domínguez (xefe da
Policia Local), X.L. Barrei-
ro (da Brigada Verde do
Concello), Paulo Villar (xe-
rente da Confraría) e Pío
Millán (concelleiro de Me-
dio Ambiente). Para o próxi-
mo xoves 3 a conferencia
versará sobre O Prestige: a
razón da ciencia e contará
con Rosa Chapela (especia-
lista do Centro Tecnolóxico
do Mar, de Vigo), e Victo-
riano Urgorri (profesor da
F. de Bioloxía de Santiago e
responsábel da Estación de
Bioloxía mariña da Graña.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría,
este xoves 27 teremos ao
escritor Xoan Carlos Ro-
dríguez Alberte coa súa
obra As horas luminosas; e
o venres 28 presentarase o
DVD Signame un poema
(en memoria de Mar Lou-
rido), editado polo grupo
de investigación de lingua
de signos da Universidade
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 29 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 Recíclate con-
migo e de divertidos obradoi-
ros. 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 todo
o mes este ciclo conforma-
do por unha selección de 5
títulos ordenados cronoloxi-
camente, con obras de cine-
astas xaponeses das últimas
décadas, desde principio
dos 80 até a actualidade. O
luns 31 ás 20,30 no Audito-

rio do Concello proxéctase
a fita Ninguén sabe (2004),
de Hirokazu Kore-eda.

ARTFUTURA 05
Novamente o MARCO pre-
senta o programa audiovi-
sual completo deste festival,
que se exhibe simultanea-
mente en 9 cidades do Esta-
do. Nesta edición explórase
o futuro dos obxectos e os
entornos na era dos fluxos
de datos. Este xoves 27 ás
20 h. comeza coa proxec-
ción de Artfutura Show
2005 e 3D en España 2005;
o venres 28 ollaremos Full
Motion Theater, Theo Jan-
sen e Avance Resfest 2005;
e o sábado 29 presenta Re-
trospectiva: Experimental
Futura e Retrospectiva: 12
anos de 3D en España.

■ EXPOSICIÓNS

GALIZA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié inau-
gura a súa nova sede na ci-
dade (Policarpo Sanz 31) o
venres 28 con esta impre-
sionante mostra de produ-
ción propia que cobre máis
de dous séculos de desen-
volvimento industrial no
noso país, desde os precur-
sores do s. XVIII até as no-
vas industrias do s. XXI. Os
centros de ensino e outros
colectivos poden solicitar a
participación nos obradoi-

ros didácticos ou as visitas
comentadas para grupos no
telf. 986 110 220.

MINGOS TEIXEIRA
Até o 13 de novembro po-
demos contemplar a súa
pintura, agrupada baixo o
epígrafe Contrasta 2 Sinó-
nimos, na sala de exposi-
cións II do Centro Social
Caixanova.

JAVIER LEMOS GODOY
A galería Chroma presenta
a mostra de pintura Rande
puente de la historia, que
permanecerá aberta até o 16
de novembro.

DELMI ÁLVAREZ
Na sala I do Centro Social
Caixanova o fotógrafo ga-
lego presenta o proxecto
Galegos na diáspora.

PARALELAS
Mostra de Lino Lago que
organiza a galería Dua2.

SETE PINTORAS
GALEGAS
Até o luns 31 na Casa das
Mulleres.

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

COLECTIVA
DE PINTORES
Termes, Quesada e Mayal
comparten as paredes da ga-
lería 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.

GERARDO PORTO
O Centro Cultural Caixano-
va celebra o oitenta cum-
preanos do artista galego
cunha grande exposición da
súa obra: vidrieiras, cerá-
mica, cartelaría e decora-
ción escénica, coas que
consigue paisaxes e esce-
nas de gran beleza e inspi-

ración romántica. Porto,
como moitos galegos, foi
emigrante, atopando o seu
destino en Holanda, onde
foi o único non holandés
que traballou na televisión
nacional, motivo polo que a
súa obra, enormemente va-
lorada en museos e galerías
de Europa, é unha descoñe-
cida 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.

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

HISTORIA DA CULTURA E
CATA DOS VIÑOS GALEGOS
Curso de 30 horas da Universidade
de Santiago, en colaboración coa vi-
ñoteca Añadas del Siglo, dotado de 3
créditos para o que xa está aberto o
prazo de matrícula. As aulas comen-
zarán o 21 de novembro e chegarán
ao 21 de decembro deste ano, os luns
e mércores de 20 a 22,30 h. con cla-
ses teóricas e prácticas e visitas co-
mentadas a adegas. O curso será im-
partido na Facultade de Xeografía e
Historia de SANTIAGO por Xavier
Castro Pérez, profesor de Historia
Contemporánea e especialista en
historia do viño e alimentación; e
Vanessa Paz Paz, enóloga e profe-
sora de cata. Máis información en
hmxavier@usc.es ou no telf. 609
653 228.

III CERTAME LONXA LITERARIA
Poderán participar neste concurso de
microrelatos todos aqueles autores
que o desexen, cun único texto escri-
to en galego normativo, dunha exten-
sión máxima de 15 liñas a duplo es-
pazo e cunha letra tipo Times New
Roman, de corpo 12, que deberá con-
ter necesariamente a palabra Batea.
Os traballos remitiranse, por triplica-
do e nun sobre baixo sistema de pli-
ca, ao C.C. Daniel Castelao (Quinte-
la s/n, 36950 en MOAÑA), antes do 31
de outubro.

PREMIO
MODESTO R. FIGUEIREDO
A Fundación do Pedrón de Ouro

promove, en colaboración co Conce-
llo de Cotobade, o XXXI Certame
Nacional de Narracións Breves, no
que poderán participar autores de
calquera nacionalidade, cunha ou
máis obras, sempre que estean escri-
tas en lingua galega, sexan inéditas e
non se teñan presentado a ningún ou-
tro certame. Os traballos terán un mí-
nimo de cinco e un máximo de trinta
páxinas mecanografadas a duplo es-
pazo e por unha soa cara en follas
DIN A-4. Enviaranse nun sobre pe-
cho e baixo lema e plica, por quintu-
plicado e antes do 30 de novembro, á
Fundación Pedrón de Ouro, Aparta-
do de Correos 627 de SANTIAGO de
Compostela, ou ao Concello de CO-
TOBADE (A Chan 11, Carballedo -
36856). O primeiro premio está dota-
do con 600 euros, e o xurado poderá
facer entrega de dous segundos pre-
mios de 240 euros.

CERTAME DE RONDALLAS
O Centro Veciñal e Cultural de Vala-
dares, en VIGO, selecciona a 3 agru-
pacións para participar no certame
que se vai celebrar o vindeiro 6 de
xaneiro do 2006, desde as 16,15 h.,
no Campo de Fútbol da Gándara. As
rondallas interesadas en participar te-
ñen que ter un mínimo de 50 compo-
ñentes e poden inscribirse na secreta-
ría do C.V.C. antes das 21 h. do 16 de
decembro, ou chamar ao telf. 986 467
053. As rondallas participantes reci-
birán un diploma e unha compensa-
ción económica en función do núme-
ro de compoñentes.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Vénse de convocar un curso sobre
a nova instrución da contabilidade
pública na Administración local.
O curso está destinado a funciona-
rios da Administración local con
habilitación de carácter nacional e
técnicos de corporacións locais
pertencentes aos grupos A/B ou

asimilados. A súa duración e de
trinta horas que se desenvolverán
en Pontevedra entre as 17 e as 20
horas dos días 14, 15, 16, 17, 21,
22, 23, 24, 28 e 29 de novembro
de 2005. O persoal que desexe
participar no curso deberá solicita-
lo antes do 31 de outubro. Toda a
información sobre esta resolución
aparece recollida no DOG do 21
de outubro de 2005.♦

D.O.G.D.O.G.

XORNADAS SOBRE OS INCENDIOS FORESTAIS
Organizadas polo Consello da Cultura Galega e coordinado por Francisco Díaz-Fie-
rros e Plácido Baamonde terá lugar o 7 e 8 de novembro en SANTIAGO DE COMPOS-
TELA. As persoas interasadas poderán inscribirse, DE FORMA GRATUÍTA, no correo elec-
trónico cantigas@consellodacultura.org ou no telf. 981 957 202. O luns 7 ás 9,30 se-
rán inauguradas por A. Zulueta de Haz para, ás 10, Plácido Baamonde falar sobre Ga-
licia fronte ao lume: historia dunha frustración?; ás 10,45 F. Díaz-Fierros faráo so-
bre Efectos ecolóxicos dos incendios forestais; ás 12, Francisco Dans falará sobre
os Efectos sobre a explotación forestal, e logo debate, que comezará ás 12,45; ás
16,30 Francisco Sineiro disertará sobre As estruturas socioeconómicas como causa;
ás 17,45 comezará a mesa redonda sobre A problemática dos incendiarios, moderada
por F. Díaz-Fierros e coa intervención de Carlos Varela González, Álvaro García
Ortiz, Manuel Bouzas Canosa, Xosé Furelos e Celso Rodríguez, habríndose un de-
bate posteriormente. O martes 8 ás 10, Antonio Rigueiro falará sobre Outra política
forestal?; ás 10,45 faráo Tarsy Carballas sobre A rexeneración dos ecosistemas; ás
12, Albino Prada sobre Aproveitamento da biomasa; ás 16,30, Alberte Blanco Ca-
sal sobre Unha nova política contra incendios forestais; ás 17,45, intervención do
conselleiro do Medio Rural, Alfredo Suárez Canal; e ás 18 h, mesa redonda baixo o
epígrafe Teñen solución os incendios na Galiza?, moderada por Plácido Baamonde e
con Xose M. García Martínez, Xosé L. Pérez García, André Iglesias Rodríguez,
Xoán Paz Santos e Xosé Alfredo Pereira Martínez, habríndose o debate ás 19,30.♦

As
fotografias
de Manuel

Vilariño
pódense

contemplar
na galería
Bacelos de

VIGO.

Leopoldo
Varela abre
mostra na
galería
Trisquel e
Medulio
de TUI.



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

J. TEIXI BAND
Esta banda, formada por
membros de Los Elegantes e
Mermelada, con influencias
da música negra americana e
letras en castelán, vai dar un
concerto este venres 28 na sa-
la La Fábrica de Chocolate.
Neste mesmo lugar, o sábado
29, escoitaremos por primeira
vez no Estado a Damien Ju-
rado (cantautor folc pop dos
EE UU) e o seu inseparábel
Eric Fisher, acompañdos do

grupo de Oregon Dolorean.
O vindeiro xoves 3 teremos a
The Drones; o venres 4 a Vi-
kingo; e o sábado 5 aos
Strawberry Hardcore. Máis
información en www.fabrica-
dechocolateclub.com.

REAL PHILARMONÍA
DE GALIZA
Poderemos escoitala este
venres 28 ás 20,30 h. no
C.C.Caixanova, baixo a ba-
tuta do seu director titular
Antoni Ros Marbà, e
acompañada polo pianista
Eldar Nebolsin.

WINDY & CARL
Poderemos escoitalos en
directo, xunto con Wed-
ding Present e Final Fan-
tasy, o mércores 2 no teatro
Salesianos, dentro do Festi-
val Sinsal Estación Outono.

LA UNIÓN
Xa están á venda as entradas
(15 antecipada, 18 na bille-
teira) nos locais de costume
para o concerto deste grupo,
que abrirá coa actución de
Cruz del Sur, o venres 4 de
novembro ás 23 h na Sala A!

■ TEATRO

SIDECAR
Esta obra da Cia Belmon-
do, gañadora de dous pre-
mios María Casares, é re-
presentada no teatro Ensalle
(Chile 16) desde este xoves
27 ao domingo 30 (xoves e
domingo ás 21h  e venres e
sábado ás 22). A comunica-
ción co espectador a través
do humor co mundo que nos
rodea como tema. Protago-
nizada por Borja Fernán-
dez e Marta Pazos, está di-
rixida por Carlos Santiago
sobre textos de Manuel
Cortés, Ángel Burgos,
Marcos PTT Carballido e
Carlos Santiago, sendo a
música de Fran Pérez.

VIGO A ESCENA
O circuíto teatral da cidade
presenta a actuación da com-
pañía Sísifo Teatro o sábado
29 ás 19 h. na A VV San Xo-
án Poulo coa obra Variacións
en escabeche; o domingo 30
poderemos ollar ás 18,30 h.
no C.V.C de Valadares á com-
pañía A Loca-Motora; ta-
mén o domingo estará Spag-
hetti Títeres coa peza Chím-
pete, Chámpata ás 18 h. na
S.C.D.R Helios de Bembrive.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO ARENAZ
A súa obra poderá ser con-

templada na galería Arcana
até o 7 de novembro.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

400 QUIJOTES
Mostra de debuxos, óleos,
cerámica e escultura que po-
demos visitar, até o mes de
novembro, no Pazo de Trabe.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIONS

FUNDAÇÃO CALOUSTE

GUBELKIAN
A súa galería de mostras
temporais acolle A luz de
Einstein 1905-2005, coa
que se pretende achegar os
visitantes os progresos
científicos da física nos úl-
timos 100 anos; Sete artis-
tas ao 10º mes, V edición
desta bienal que pretende
dar a coñecer a sete artistas
emerxentes; Conhecer as
artes decorativas. Desn-
hos franceses do s.
XVIII; Antoine Watteau
(1684-1721) (todas elas até
o 15 de xaneiro). Máis in-
formación en www.gubel-
kian.pt.♦

REPUBLICANOS DE OURENSE
http://arou.galeon.com

Páxina electrónica da Asociación de Ami-
gos da República en Ourense na que se dá
conta dos seus actos máis recentes, como
a inauguración do Monumento aos repu-
blicanos asasinados no Cemiterio San
Francisco. A páxina irá medrando co tem-
po e incluirá información sobre quen son,
onde están, actividades presentes e futu-
ras, foro da memoria e outros enlaces.♦
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■ Precísase perruqueira con expe-
riencia para A Coruña. Posto de tra-
ballo estábel. Soldo fixo máis comi-
sións. Telf. 638 717 084.

■ Urxe vender, por problemas, precio-
so e orixinal apartamento en Monda-
riz Balneario, amoblado, 60 m2, 2 dor-
mitorios, baño, salón-cociña, calefac-
ción, chans e teitos forrados de madei-
ra, abufardado, duplas e grandes xane-
las, vistas ao ceo desde toda a casa e
desde as camas, decorado estilo mon-
taña, 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
Céltica, publicada no Porto en 1960
e 1961 por Manuel Oliveira Guerra,
na que colaboraron por parte galega
os irmáns Lois, Leandro e Uxío Ca-
rré, Manuel María, as irmáns Pura e
Dora Vázquez, Antón Tovar e ou-
tros moitos. As persoas interesadas
en recibir a colección de catro volu-
mes ao prezo de 15 euros (máis gas-
tos de envío) poden solicitala á de-
vandita asociación: Praza do Mestre
José Dapena s/n. Betanzos 15300,
ou ao correo electrónico: eiravellabe-
tanzos@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 se-
mana ou tempadas. Telf. 686 753 105. 

■ Alúgase casa na Penalba (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribei-
ra Sacra, por semanas, quincenas ou
fins de semana. Totalmente equipada
e con garaxe. Máis información nos
telf. 986 376 022 ou 661 642 070.

■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experta en Sexoloxía e
Educación Sexual, en toda Galiza e
norte de Portugal. Máis información
nos telf. 654 489 082 / 629 867 824.

■ Escultora vende cruceiro de
2,6 m. en pedra do país, feito a
man con moito cariño, por 1.150
euros. Telf. 686 482 967.

■ Véndense cortadora, balanza e
neveira de embutidos, etiquetado-
ra, arcón conxelador, estanterías
metálicas e unha cadeira de cati-
vo. Chamar ao telf. 986 376 702.

■ 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

Hainos desafortunados. Quen quixo informar podía telo feito doutro xeito ou retirar os contedores
que rodean este restaurante de San Vicente do Mar.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Damien
Jurado e o

grupo
Dolorean

tocan este
venres 28
na Fábrica

de Chocolate
de VIGO. Na

foto, Ben
Nugent,

Jonathan
Drews,
Damien

Jurado, Al
James e Eric

Fisher.

A Fundación
Barrié de
VIGO abre
cunha
mostra
sobrea a
Galicia
Industrial.
Na imaxe,
debida
a Xaquín
Lorenzo,
curtidores
na fábrica
de Rumbao
en Allariz.

A Fundação
Gulbenkian
de LISBOA

acolle
interesantes

mostras
como 7

artistas ao
10º mes,

á que
pertence

este cadro
de Isabel

Simões.
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Do 27 de outubro
ao 2 de novembro
do 2005 ATransición e os seus

fillos –a Constitución
e os Estatutos de Au-

tonomía– quedaran a medias
porque daquelas había moi-
to “ruído de sabres”. Gonzá-
lez e Carrillo lembrábano

todos os días para moderar
as esixencias democráticas
das súas bases. Hoxe non
hai sabres, pero si medios de
comunicación (a Brunete
mediática, como definiu Ar-
zalluz). Volve o medo aos

fachas entre a progresía, tan
rentábel para o muíño de ZP.
Quen paga o prezo é o na-
cionalismo, ese tabú. Así se
constrúe esta España, tan se-
mellante á de Cánovas, tan
estreita, tan madrileña.♦
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Art. 2
MANUEL CIDRÁS

Aínda a risco de abo-
rrecer, a actualida-
de é teimuda en fa-

cernos presente que o
principal axente nacional
na política española non
son os chamados naciona-
lismos periféricos (agora
inimigo interior e submiso
á subordinación externa.
Baixa a cabeza diante do
imperio e non ve perigo na
cesión de soberanía implí-
cita na integración euro-
pea, pero perde os papeis
cando se cuestiona a uni-
dade nacional, non digo
xa a unidade que funda-
menta o seu mundo sacro.
O españolismo político
xoga coa vantaxe de non
recoñecerse nacionalista,
beneficiándose da falacia
naturalista consonte en
que as cousas son como
son porque é natural que
así sexan. Deste xeito re-
serva o estigma para quen
cuestionan o estado natu-
ral das cousas. Como su-
cede coas materias trans-
versais na educación, o es-
pañolismo político saca a
cabeza en todas as mate-
rias. Ten especial queren-
cia na parroquia conserva-
dora, sucesora de quen ga-
ñaron unha guerra procla-
mándose nacionais cando
eran fascistas, pero tamén
agroma nunha certa es-
querda á que lle saen ron-
chas cando se menta a plu-
rinacionalidade do Estado.

O españolismo políti-
co suplanta no constitu-
cionalismo o seu na-
cionalismo excluente: no
altar constitucional adora
a Unidade da Nación
Única. No cerne da su-
plantación está a eleva-
ción da Constitución á
categoría de tótem demo-
crático. Fronte a iso non
abonda con recordar que
o principio democrático
non admite tótems nin ta-
bús inalterábeis, senón
que cómpre ser máis pre-
cisos e traer a colación
que a Constitución Espa-
ñola de 1978 arrastra, po-
la súa orixe, eivas prede-
mocráticas. En particular
a consagrada no seu insó-
lito art. 2, que non se li-
mita a constitucionalizar
a unidade da Nación es-
pañola senón que a eleva
á categoría apriorística de
fundamento da propia
norma fundamental.
Consagra así unha deci-
sión predemocrática, de
sempre e para sempre,
unha esencia perenne
subtraída á soberanía po-
pular, única fonte de lexi-
timidade democrática.
Antes ou despois esa eiva
debe ser corrixida. As re-
formas estatutarias poñen
o dedo na ferida, pero
non poden curala. Cóm-
pre desprender da Consti-
tución as súas adheren-
cias predemocráticas.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Desde 1995 é propietario da
Cervexaría O Pasillo, un local
histórico vigués con máis de
cincuenta anos de antigüida-
de. Trátase dun bar moi espe-
cial no que a implantación do
euro significou a baixada do
prezo da caña desde 175 pe-
setas a un euro (166 pesetas).

Póñame unha caña.
Aí ten.
Canto é?
Un euro.
Está a rirse de min?
A min paréceme carísimo, só

é unha cervexa, pero nos outros
locais é moito máis cara. Será
porque aquí o servizo é peor, tra-
tamos mal os clientes e os cuar-
tos de baño non son inodoros...

Ademais, seguro que a caña
é de garrafón.

Non. Os meus clientes din
que é a mellor que hai. Ademais,
a caña é sempre de barril, non de
garrafón.

Cañas a un euro, inaudito.
Desde cando?

Desde a entrada en vigor do
euro. Antes, custaba 175 pesetas.
Baixeina porque iso de 1,05 pa-
recía moi cutre. Veume ben bai-
xar. Así, unha caña é un euro, dú-
as, dous euros, tres, tres euros.
Ve que fácil é multiplicar e facer
contas desta forma. Aquí a xente
vén a beber cañas e bocks.

Os bocks canto custan?
Un euro setenta, máis baratos

que dúas cañas [teñen o dobre de
cantidade que unha caña].

E os clientes que din?
Algúns chámanme estafador,

outros tratan de convencerme
para que suba.

Que dexenerados!
É que varios deles teñen bares.

De todos xeitos, o ano que vén,
subo. Vou poñela a un euro dez.

Non faga iso. O Goberno
pídenos a todos un esforzo pa-
ra conter a inflación.

Xa votei por eles, non me po-
den pedir máis.

Que outros produtos bara-
tos ten?

A caña é a estrela, pero non de
Galicia. A miña é Mahou, gústame
máis. De todos xeitos, a verdade é
que case non bebo cervexa. Eu, co-
mo a policía: en horas de servizo...

Admita que actitudes como
a súa non caen ben no sector
da hostalaría.

Hai que permitir que conti-
núe o estilo de vida que nos defi-
ne como galegos. Vivimos nos
bares, iso xustifica un prezo bai-
xo. Se a cervexa é cara, a xente
non vai aos bares.

Pero iso de subir os prezos é
un costume típico dos bares.

Quéixanse do euro pero fo-
ron os primeiros en subir os pre-
zos. É absurdo, implica botar fo-
ra os clientes.

E non pensa que hai dema-
siados bares?

Nesta rúa non. En xeral, se os
comparamos coas farmacias, si,
pero iso é bo sinal. Está ben sermos
europeos, pero non finlandeses ou
de calquera outro país sen bares.

Tal vez é que hai demasia-
dos clientes.

Tamén. Hai moitas penas que
chorar. Falo das miñas.

Que pensa do botellón?
É lóxico. As copas a cinco

euros son carísimas. Ademais, eu
sei que custan moito menos.

E dos controis nocturnos
aos automobilistas?

A resposta é moi longa.
Anímese.

Estou a favor e en contra.
Non é o mesmo que vaia eu con
cinco cervexas que algún dos
meus clientes con dez. Para iso
os americanos son máis razoá-
beis e conservan iso de pisar a
raia e amosar os seus reflexos. O
alcolímetro iguala demasiado,
non se teñen en conta nin os re-
flexos nin a capacidade da xente
para conducir. Ademais, é máis
perigosa a coca.

Dígame, que fará cando
prohiban fumar nos bares?

Este é un local de menos de
cen metros: non me afecta. De to-
dos xeitos, se me afectase, monta-
ría un club de fumadores. Bares
sen tabaco... paréceme moi raro.
Está ben que o Goberno se preo-
cupe do dano que me causo a min
mesmo e que non teña en conta o
dano que eles me ocasionan.♦

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

Alfredo Márquez
‘Coa implantación do euro, baixei o prezo da cervexa’

PACO VILABARROS


