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non pode servir para conculcar os dereitos fun-
damentais das persoas, entre eles os de opinión,
manifestación, asociación e, sobre todo, presun-
ción de inocencia. A actuación, absolutamente
desproporcionada, realizada pola Garda Civil a
instancias da Audiencia Nacional, negada polos
xulgados naturais e criticadas polas forzas da or-
de destinadas na Galiza, propiciou a criminaliza-
ción non só dos 10 independentistas detidos, se-
nón de organizacións que operan dentro da lega-
lidade como a AMI. Ninguén debe de estar máis
interesado en cortar todo brote de violencia na
Galiza que o nacionalismo que opera no ámbito
institucional, máis agora que forma parte do Go-
berno. Aínda máis cando algún sector do autode-
nominado independentismo ten a teima de leva-
lo á súa cativa espiral de violencia, ben nun su-
posto reflexo de mimetismo político ao defender
dereitos básicos, ben tratando de rendabilizar

manifestacións como a o 1 de maio en Vigo, a
da celulosa en Pontevedra, ou boicoteando o
mitin de anxo Quintan en Vigo. Pero, aínda así,
é evidente a necesidade de procurar e demandar
responsabilidades entre os promotores da
“Operación Castiñeira”. Operación que creou
un ambiente de alarma social sen precedentes,
criminalizando a persoas e colectivos, presen-
tándoos como terroristas cando perante a Au-
diencia Nacional non se substanciou ningunha
denuncia relacionada con estes delitos. Por iso
os detidos foron postos en liberdade sen cargos,
logo dunha operación con todas as sinais da
propaganda política, comezando pola chamada
aos reporteiros gráficos. Máis lamentábel é aín-
da que certos medios traten de criminalizar a
todos aqueles que defenden os dereitos funda-
mentais das persoas. Nin na loita política, nin
na loita contra a violencia vale todo.♦

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.

Máis de 40 mil accidentes laborais
no que vai de ano

UN MORTO
CADA SEMANA

NIN INXENUIDADE NIN EQUIDISTANCIA. O PRETENDIDO COMBATE CONTRA O TERRORISMO
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“A alta sinistralidade non fai na-
da máis que reflectir unha situa-
ción económica e laboral enfer-
ma, cunhas altas taxas de preca-
riedade e temporalidade”, expli-
ca a responsábel de Saúde Labo-
ral de CC OO, Tensi Álvarez. Co
5,5% do total da poboación acti-
va española, en Galiza ocorren o
13,5% dos accidentes laborais do
Estado. Os sindicatos indican
que non se cumpren as normas
de prevención de riscos laborais
e que detrás da alta sinistralidade
agóchase unha situación endémi-
ca de precariedade, eventualida-
de e alta taxa de desemprego que
fai que os traballadores estean
máis desprotexidos que noutras
áreas do Estado.

“A sinistralidade é sete veces
maior que en Alemaña e un 70%
máis que no Estado. Esas cifras
son moi semellantes ás de preca-
riedade en comparación con Eu-
ropa e España. Se a unha situa-
ción de traballo en malas condi-
cións e mal remunerado se lle
engade unha actitude nelixente
por parte da administración, o re-
sultado é a taxa de mortaldade
máis alta do Estado no lugar de
traballo, cunha media de máis de
un falecido por semana”, explica
o secretario xeral de Saúde La-
boral e Negociación Colectiva
da CIG, Antolín Alcántara.

O propio Consello Galego de
Relacións Laborais, nun recente
informe co balanzo do 2004 cha-
ma a atención sobre uns altos ín-
dices de accidentes que ademais,
advirten, van en aumento. Por
exemplo, segundo o informe, a
sinistralidade aumentou no 2004
un 7,55%, mentres que no con-
xunto do Estado houbo unha re-
dución do 6%. Tamén indican

que no pasado exercicio estive-
mos á cabeza de accidentes mor-
tais, cun 9,1% dos que se produ-
ciron en España.

Ao igual que as restantes
centrais sindicais, o responsábel
de Saúde Laboral de UGT-Gali-
cia, Carlos Bellas, indica que a
subcontratación é outra das cau-
sas da alta taxa de accidentes.
“Moitas empresas para abaratar
custos delegan o traballo noutras
compañías que lles pagan menos
aos seus traballadores, teñen me-
nos formación e, sobre todo, fan
máis a vista gorda coas medidas
de seguridade”. 

Papel da administración

Unha das queixas máis xenerali-
zadas dos sindicatos é que as ad-
ministracións non están axudan-
do a previr a sinistralidade. “Non
se trata só de investir máis cartos,
senón de facer que o diñeiro sirva
para algo”, indica Bellas, en rela-

ción co anuncio feito polo Gober-
no galego de aumentar as partidas
para combater a sinistralidade. 

Pola súa banda, en palabras
de Alcántara, a prevención de
riscos ten que ser un dos obxec-
tivos do novo executivo. “Ten
que mellorar moito a situación
con respecto ao Goberno Fraga,
que non fixo nada para reducir a
sinistralidade. O novo Goberno
debe dar pasos. Polo momento
está actuando moi lentamente.
De feito, aínda non nomeou o
subdirector xeral de Prevención
de Riscos Laborais, que debe
ser o único alto cargo que aínda
queda por adxudicar”, explica
Alcántara.

Para CC OO, a Xunta deu xa
un paso importante de cara a
combater a sinistralidade, que
foi a eliminación do Instituto de
Saúde. “Era un organismo pan-
tasma que non servía para nada.
Unha das demandas dos sindica-
tos era a de constituír un órgano

que servise realmente para facer
cumprir a lei e intervir na reali-
dade de xeito eficiente”, sinala
Álvarez.

En Galiza hai un inspector
por cada 20.000 traballadores,
mentres que en Europa é un por
cada 8.000 traballadores. Segun-
do os sindicatos, o traballo que
fan é pouco efectivo. En primei-
ro lugar, porque en lugar de su-
pervisar lugares de traballo que
poden ser extrapolábeis para de-
finir unha situación, fan inspec-
cións ao chou nas que só con
fortuna poden atopar casos de
neglixencia.

“Por exemplo, no caso da
construción, en lugar de inspec-
cionar as empresas fornecedoras
de guindastres e outras máqui-
nas, acoden a obras ao chou nas
que é máis difícil atopar erros de
prevención. Por outro lado, os
mecanismos que empregan en
Galiza os inspectores son míni-
mos, senón como é posíbel que

en Navarra onde non hai estalei-
ros, haxa máis casos de traballa-
dores expostos a amianto que en
Galiza?”, afirma Álvarez.

En segundo lugar, os sindica-
tos consideran pouco efectivo o
labor da administración porque
as sancións que impoñen son di-
ficilmente cobradas, xa que non
existe un organismo galego en-
cargado de dita recadación.
“Cando unha empresa engana a
facenda coas súas contas esta pó-
delle cobrar unha multa porque
dispón dos mecanismos para fa-
celo. En cambio, o servizo de
inspección de traballo descentra-
lizárono pero o Estado non dotou
a Galiza dun organismo que se
encargue de cobrar as multas ou
que impoña embargos en caso de
impagos. Polo tanto, entre os
empresarios está estendida a
consideración de que só pagan
aqueles que queren ou o máis
parvo, por dicilo doutro xeito”,
engade Álvarez.

As mutuas,
grandes beneficiadas

Outro dos aspectos que falla no
sistema de prevención de riscos,
segundo os sindicatos, é o do
control da seguridade por parte
das empresas. “Actualmente son
as mutuas as que se encargan de
facer o control da seguridade
aínda que non coñecen a realida-
de dos sectores, xa que os em-
presarios delegan nelas. Os con-
trois e os seguimentos non se fan
en contacto coas empresas, aínda
que a lei deixa claro que teñen
que ser os empresarios ou algún
traballador delegado por eles, os
que se encarguen da prevención
de riscos”, explica Bellas.♦
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Oitenta e dúas persoas morreron no que vai de ano, en gran
medida debido á precariedade

Galiza, líder en accidentes mortais
no traballo

RUBÉN VALVERDE

Cento trinta e dous accidentes laborais cada día, 82 mortos no que vai de ano. O balanzo da sinistralidade ao
longo do 2005 sitúa a Galiza como a segunda comunidade, despois de Cantabria, en índice de accidentes
mortais, en relación coa poboación activa, segundo datos facilitados pola CIG, e a quinta no total de acci-
dentes de todo o Estado. A precariedade laboral é a razón que explica esta situación, segundo os sindicatos.

Antolín Alcántara (CIG), Tensi Álvarez (CC OO) e Carlos Bellas (UGT)
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Curiosamente non é o marítimo
nin o da construción, nin tan se-
quera o industrial, o sector que
lidera a sinistralidade en Galiza.
A taxa de accidentes está lidera-
da polos servizos e a cifra vai en
aumento nos últimos anos. Se-
gundo Alcántara, esta situación
débese a que unha boa parte das
empresas do ramo da constru-
ción ou do metal subcontratan
traballadores a empresas de ser-
vizos que ofrecen soldadores,
oficiais, albaneis, etc. “Por
exemplo, no último accidente

mortal de Izar en Ferrol, tres dos
traballadores que morreron per-
tencían a unha subcontrata de
servizos”, explica o secretario
xeral de Saúde Laboral da CIG.

Pola súa banda, a construción
foi o sector que máis incrementou
o número de accidentes con res-
pecto ao pasado ano, cun 4,15%
máis. No lado oposto atópase o
marítimo, no que decreceu a si-
nistralidade nun 11,47%, aínda
que faltan por computar novem-
bro e decembro, que son dous
meses con mareas perigosas.♦

As subcontratas
de servizos lideran
os sectores máis afectados

Accidentes de traballo en Galiza, de xaneiro a outubro de 2004 e 2005

Sector 2004 2005 Variación %

Agricultura 1.296 1.281 -1,16
Mar 1.770 1.567 -11,47
Industria 12.823 12.988 1,29
Construción 10.153 10.574 4,15
Servizos 13.356 13.756 2,99
Total 39.398 40.166 1,95

Fonte: CIG

Chámase Francisco Domín-
guez, pero todo o mundo coñé-
ceo como Pancho. Con 57 anos
tivo que deixar de traballar por
unha invalidez despois de es-
toupar unha das adegas do bar-
co onde traballaba no astaleiro
Metalships. O accidente oco-
rreu en agosto do 2001. Até ese
momento Pancho era unha per-
soa moi vital, que incluso che-
gou a presidir o club de fútbol
do Chapela e estivo tamén na
directiva do Teis. Agora camiña
con moita dificultade, despois
de estar en coma e de que os
médicos lle dixeran a súa fami-
lia que “non contaran comigo”.

Quedamos con Pancho na
porta do estaleiro no que tivo o
accidente, o antigo Astano. Vive
a tan só uns centos de metros.
Recoñécese porque camiña pa-
seniño cunha muleta e ten as
mans queimadas. Cústalle subir
ao banco onde sentamos para
conversar porque ten unha pe-
quena elevación no chan. “Esta-
bamos traballando nos tangues
dun barco de 140 metros chama-
do Canarias. Normalmente non
facíamos choios en buques tan
grandes, pero como había pouco
traballo non se podía rexeitar.
Eu xa vivira a reconversión de
Astano, cando quedamos na rúa
por falta de pedidos. O que pasa
é que a empresa non tiña os ele-
mentos de seguridade necesa-
rios, como ventiladores para os
gases. Houbo unha explosión e
saín voando dez metros. Mesmo
a miña muller di que retumbou a
nosa casa”, explica Pancho.

No accidente morreu un
traballador e outros 14 resulta-
ron feridos. Pancho entrou no
hospital polo seu pé, nunha
ambulancia na que trasladaron
outros seis feridos. “Tiña quei-
maduras nas mans e nas ore-
llas. Os médicos non se decata-

ron de que os gases do estouri-
do queimáranme tamén por
dentro. Formóuseme un coágu-
lo de sangue no cerebro e que-
dei en coma até novembro. Os
médicos dicíanlles ao meu fillo
e ao meu cuñado que prepara-
sen a miña nai para dicirlle que
xa non ía volver. Por sorte, con-
seguino e comecei a rehabilita-
ción despois de andar moito
tempo en cadeira de rodas. Te-
ño que pagala pola miña conta
porque a Seguridade Social non
ten centros nin profesionais pa-
ra isto. Grazas ao meu adestra-
dor, Moisés, puiden volver ca-
miñar coa axuda dunha muleta.
Pero antes tamén me axudou
moito un voluntario dos Irmáns
Misioneiros, Iñaqui”.

Segundo Pancho, os empre-
sarios non están sensibilizados
coa sinistralidade laboral. “Non
amosan sensibilidade. Na miña
fábrica tivo que haber un acci-
dente para que se tomasen me-
didas de seguridade. Penso que
o dos accidentes laborais só se
vai tomar en serio o día que
morra un empresario. Un traba-
llo de mil horas non se pode fa-
cer con mil homes nunha hora.
Hai que respectar os espazos
para traballar, ten que haber co-
modidade e medios”, explica.
Mentes marcha lentamente di-
cindo que hoxe estrea zapatos e
que aínda ten que adaptalos aos
pés, asegura que “ao fútbol xa
non vou volver xogar, pero vou
recuperar toda a mobilidade”.♦

A alta sinistralide de Galiza
contribúe a baixar a produtivi-
dade. Non hai demasiados es-
tudos sobre o impacto econó-
mico dos accidentes laborais.
O primeiro de ámbito estatal fí-
xoo a universidade Pompeu
Fabra hai uns anos. O máis ri-
goroso dos que se fixo en Gali-
za elaborouno CC OO, que es-
tudou os custos directos e indi-
rectos no 2002. A conclusión
final era que só en custos di-
rectos a sinistralidade supuxo
765 millóns de euros. Se a isto
se lle engaden os custos indi-
rectos, que son de máis difícil
cuantificación, o resultado é
que cada ano os accidentes su-
poñen o equivalente á décima
parte do orzamento de Galiza

ou case tres veces máis do que
se destina para políticas de em-
prego cada ano.

Entre os custos directos in-
clúese a perda das xornadas la-
borais (200,9 millóns de euros),
as prestacións percibidas a car-
go da Seguridade Social (136,3
millóns de euros), o custo por
cotizacións mutuas (272,1 mi-
llóns de euros), o gasto sanita-
rio oculto (151,0 millóns de eu-
ros), as sancións de Inspección
de Traballo (3,3 millóns) e a re-
carga de cotizacións (0,9 mi-
llóns de euros).

No capítulo de custos indi-
rectos inclúense todos aqueles
se xeran cando se produce un
accidente. Só se inclúen os cus-
tos que soporta a empresa e te-

ñen como característica funda-
mental o seu carácter oculto. O
primeiro deles sería o custo sa-
larial, que é o tempo non traba-
llado pero pagado tanto polo
afectado coma polos compañei-
ros, xefes, etc. con ocasión do
accidente. Tamén estarían o va-
lor do material danado, os cus-
tos de administración, as perdas
de produción, os custos que
non cobren os seguros (trans-
porte ao hospital, incremento
de tarifa de pólizas, litixios,
preparación de xuízos, etc.), al-
teración do clima social da em-
presa e deterioro das relacións
laborais e custos comerciais
(penalizacións por atrasos na
entrega de pedididos debidos a
demoras produtivas).♦

Os accidentes custan
unha décima parte do orzamento galego

Francisco Domínguez
‘Só se tomará en serio
o día que morra un empresario’

Pancho sufriu queimaduras internas pola inhalación de gases.      PACO VILABARROS

Traballador sen medidas de seguridade, como o casco ou as luvas, nun estaleiro. 
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Hai unhas semanas un grupo grande de
amigos participabamos nunha merecida
homenaxe nacional a Francisco Carba-

llo en Marín. O lema do encontro era ben xusto
no seu caso: “80 anos na defensa de Galiza”; pe-
ro posibelmente queda curto, sobre todo se quen
o lía o reducía ao ámbito político, e aínda cultu-
ral, e mesmo social, pois homexeabamos un ho-
me no que todo o seu compromiso arrincaba so-
bre todo da súa fe cristiá, como el mesmo reco-
ñeceu naquela sala da biblioteca de Marín: “O
piar sobre o que se asenta toda a miña vida é a
fe en Xesús de Nazaret, o Liberador”.

■ UN HOME DO APARATO ECLESIÁSTICO
CONVERTIDO Á CAUSA DA LIBERACIÓN
DE GALIZA

Seguramente non foi casual que Francisco Car-
ballo entrara desde novo nos padres Paúles, unha
orde relixiosa fundada por San Vicente de Paúl
no s. XVII co compromiso de atención ás mi-
sións populares, sobre todo entre os máis pobres,
pois era un santo moi sensible á realidade do po-
bo; o mesmo Voltaire chamáballe “o meu santo”.
Profesor de filósofos e teólogos paúles, director
do colexio de Baracaldo e reitor do Colexio
Maior de Salamanca, membro do Consello Pro-
vincial... foi “un home totalmente do aparato
eclesiástico”, como confesa el mesmo. Pero a co-
mezos dos 70 dáse nel unha conversión que o le-
va a comprometerse coa terra que o veu nacer,
aínda ao prezo de truncar a súa “carreira ecle-
siástica”, vindo para Galiza no ano 73. Vaise pau-
latinamente comprometendo no campo social,
cultural e político “por unha razón de defensa do
débil”, como ten dito: “As miñas motivacións
sempre foron evanxélicas, nunca busquei na po-
lítica ningún interese persoal. Considerei a miña
actuación política como unha participación nun
ámbito democrático e para colaborar coa demo-
cracia neste país. O BNPG-BNG nunca foi esa
organización monolítica ferreamente marxista-
leninista que dicían del, aínda que estivese nel un
partido con esas ideas; a maioría era de grupos
máis pluralistas e respectuosos coa relixión. E en
segundo lugar porque considerei que era necesa-
rio defender o país nunha liña de liberación” (no
meu libro Galegos e cristiáns, Vigo 1995). 

Na entrevista para o meu libro no ano 93
manifestaba claramente o duplo compromiso
coa causa de Galicia e a causa de Xesús, na
Igrexa, máis aló do tópico estendido de que
“ser da Igrexa” e cura, é estar en todo absolu-
tamente de acordo coa xerarquía eclesiástica:
“Certo galeguismo agnóstico que se sente dis-
tante de calquera tipo de Igrexa, non acaba de
ver o fenómeno de fermento que supón esta
minoría da Igrexa galega que son os eclesiásti-
cos e outros cristiáns comprometidos co gale-

guismo. Considérao minoritario e considera
que a Igrexa convencional é tan solidamente
allea a Galicia que esta minoría non vai poder
facer nada... Están moi trabucados... Non que-
ren darse de conta que se na Igrexa hai unhas
verdades fundamentais, os dogmas, hai tamén
un mundo de liberdade. No primeiro (o credo)
temos que coincidir todos; no segundo non,
pero estamos dentro da Igrexa igual... o mono-
litismo eclesiástico xa se foi superando”.

Carballo recoñece tamén que
os galeguistas e nacionalistas,
crentes e non crentes, coñecen esa
minoría da Igrexa galega e respéc-
tana e estímana cada vez máis, e is-
to pode modificar o anticlericalis-
mo xeral que existe na sociedade
galega. “Pasou o momento de con-
flito indiscriminado e agora hai un
momento de busca e en moitos ca-
sos de encontro... Algúns foron en-
contrando na Igrexa algo que nin
sospeitaban, a oración e a celebra-
ción en galego”. Aínda que siga a
haber unha “Igrexa opaca” que
non transparenta a misión para a
que foi creada; e cumpra unha re-
forma en profundidade das estrutu-
ras e a mentalidade da Igrexa gale-
ga no seu conxunto, especialmente
no que se refire ás súas autorida-
des. Unha reforma que non se po-
de quedar en puro reformismo, e
debe ir en dúas liñas fundamentais:
a inculturación da fe (galeguizarse)
e a democratización (diálogo fronte a adoutrina-
mento, diálogo profundo). 

■ DEUS, XESÚS E A IGREXA NO
PENSAMENTO DE FRANCISCO CARBALLO

No libro de Conversas con Francisco Car-
ballo, de Xan Carballa e Santiago Prol (Vigo
2002), atopamos moitas páxinas sobre a súa
fe, a súa reflexión teolóxica e as súas moti-
vacións relixiosas. Respostas intelixentes pa-
ra preguntas intelixentes sobre Deus, Xesús
de Nazaret, a Igrexa... 

En que Deus cre Francisco Carballo?
Cre no Deus de Xesús. “No Antigo Testamen-
to hai unha longa evolución na experiencia re-
lixiosa dun Deus dos exércitos a un Deus de
paz... Nisto irrompe Xesús de Nazaret que ex-
presa na su vida e na súa predicación un Deus
de amor, abbá, un Deus que nos espera e
aposta por todos, que rexeita a discrimina-
ción... Crer no Deus de Xesús é concrear un
mundo de paz, de igualdade...”

¿Quen é Xesús para Francisco Carballo?
“Apresenza poderosa de Deus no mundo”, a ple-

nitude do humano, alguén digno de fe... Carballo
ten unha fe claramente cristocéntrica: “Xesús é a
suprema realización humana. É digno de fe. Con
el consegue o cumio a experiencia relixiosa... É a
persoa histórica que máis seduce e merece adhe-
sión... a máis nítida, a máis fulgurante, a máis sa-
tisfactoria. Porque ten dous parámetros: Aposta
pola igualdade dos seres humanos e está contra
todo o que sexa maltrato a un ser humano; recu-
pera o estilo dun Deus de amor... salvador. E en

segundo lugar porque cumpre co
que di. Enfróntase co mundo reli-
xioso... e co poder civil”.

¿E a Igrexa? A súa resposta é
tamén clara: “A Igrexa é unha
construción que se iniciou cos
apóstolos e vai evoluíndo, na que
se conserva o cristianismo como
continuación da experiencia de
Cristo crucificado e resucitado,
como experiencia de Deus... A
Igrexa é o organizado, pero o
cristianismo é plural e está por ri-
ba de unha ou doutra igrexa...”.

AIgrexa é so un intrumento do
proxecto de Xesús, unha organiza-
ción para continuar a súa obra. Por
iso di radicalmente “a súa estrutu-
ra autoritaria, feudal, absolutista,
haina que destruír [e cambiala] por
outra horizontal, democrática e
dialogante”, que sexa realmente
unha “oferta de esperanza” para os
homes e mulleres de hoxe. Por iso
dicíame uns anos antes: “O intere-

sante é o Reino de Deus, ir facendo unha socie-
dade máis humana; a Igrexa é o instrumento or-
dinario, o sacramento, para facer iso”. 

¿Cristián ou católico? A este vello dilema
postconciliar que creou enfrontamentos entre
“progresistas” e “conservadores”, Carballo
contesta claramente dicindo que “é pouco im-
portante”; en todo o caso o fundamental é ser
cristián. Gustoume atopar alí unha referencia a
R. Panikkar, que distingue entre cristiandade,
cristianismo, e cristianía, como expresión do
crístico. Trátase de buscar unha vivencia cristiá
non só superadora da cristiandade, senón do
mesmo cristianismo institucional; unha fe cris-
tiá centrada no acontecemento de Xesús Cristo,
“sacramento da presenza de Deus”. Por iso di
Carballo nas Conversas: “Un cristianismo que
adora a Deus tal como nolo presenta Xesús...
facéndonos cooperadores da transformación do
mundo, na defensa da igualdade; que fai inso-
portábel todo o que sexa opresión do home”.
Para rematar rotundamente dicindo: “Identifi-
carse co proxecto de Xesús é acertar”.♦

VICTORINO PÉREZ PRIETO é teólogo e escritor.
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‘Carballo
recoñece que

os galeguistas e
nacionalistas,
crentes e non

crentes,
coñecen esa
minoría da

Igrexa galega e
respéctana e

estímana cada
vez máis”

Cartas

A TVG
Quero subscribir as palabras da
columna de Pilar García Negro
(3 a 9 nov.) a respecto da TV de
Galiza.

Coido, sumándome ás consi-
deracións da ilustre amiga, que,
en tempos de cambio das estru-
turas políticosociais que se están
a producir no noso país, a TV de-
be acompañar estas transforma-
cións e asumir o papel que lle co-
rresponde como elemento pri-
mordial difusor de cultura e ga-
leguidade.

Nas miñas longas estadías en
terras ourensás observo con laio
ferinte as mensaxes que nos pre-

senta o pequeno ecran, (semellan
inamovíbeis, como antano; os
mesmos programas, idénticos es-
pazos, algúns semi-horteras, case
alienantes, de cativo lance artísti-
co-lúdico humorístico; transpór-
tanos a un imaxinario terceiro-
mundista (perdón por este laio
expresivo), pois non é válido para
a nosa patria; o pobo galego no
que me inclúo) é sensibel, educa-
do, con capacidade de captar, des-
de a súa veia estética latexante,
mensaxes de alto voo artístico.

Eses eternos Supermartes,
aburridos, redundantes, con diglo-
sia imperante, longos, imperterri-
tos... e o Luar inefábel –señor
Gaioso, menos castelanismos–, de

humor cativo, máis galeguidade
auténtica no seu folclore, sen bom-
bardeo abusivo de tópicos foráne-
os. Valores posuímos de abondo.
U-los dirixentes da TVG?

Programas televisivos que
me producen fonda mágoa (e vé-
xoos para saber se melloran) e
constato que non amosan lecer,
elegancia, cultura, con maiúscu-
las. Unha televisión serve para
entreter e, sobre todo, debe con-
tribuír a conformar a identidade
e orgullo de sermos galegos.

TV galega en dimensión uni-
versal (pero desde as orixes) a
comenzar pola penínsular; Por-
tugal e Galiza un mesmo país na
língua e no sentimento.

TV para os galegos que anhe-
lamos coñecer o noso país (na
historia, os costumes, as tradi-
cións en clave auténtica) aberta
ao exterior (con interregnos te-
máticos de Europa, España, etc.)

Trátase da televisión de todos
nós; pagámola cos nosos impos-
tos; reclamo pois, que se trans-
forme e mellore.♦

MARI-CARMEN NOVOA
(MADRID)

Alguén terá que dicilo
Valoracións propagandísticas e
políticas para máis tarde, como
cidadán galego pídolle ao orga-

O Deus de Francisco Carballo 
VICTORINO PÉREZ PRIETO

A figura de Francisco Carballo é un referente no compromiso cristián e galeguista. O seu idea-
rio fálanos dun Deus de amor ben contrario á imaxe dogmática que manexan certas xerarquías.

En New York reelixen
a Bloomberg como
alcalde. O home
conseguiu o 59% dos
votos, pero gastou 66
millóns de dólares (uns 9
mil millóns das vellas
pesetas) na campaña.
Con esas cartos até se
pode sobornar a cada
votante persoalmente.

Gregorio Salvador,
vicedirector da Academia
española da Lingua,
afirma que ve o castelán a
cada máis cohesionado.
Como propagandista está
ben, pero xa o di o refrán:
dime de que presumes e
direiche do que careces.
Pódese lembrar aquel
personaxe do escritor
israelita Amos Oz que
viaxa polo mundo e di
que aprendeu a falar en
sete españois diferentes.

Xuxa, famosa
presentadora da
televisión brasileira,
láiase de ter operado as
tetas. Non di que as
operou hai cinco anos
porque lle pagou ben
unha clínica de cirurxía
estética que a quería
poñer de símbolo. Por
certo que a tal clínica tiña
como obxectivo substituír
o mito do cu polo dos
peitos. O seu lema era:
deixa de mirar para
abaixo e olla arriba. Non
hai aínda datos, pero
parece que fracasaron.

Sobre a Volvo Ocean
Race. A moitos
vigueses, vendo as
filigranas dos cazas do
exército sobre a ría,
ocorréuselles pensar en
cantos millóns de euros
lle custaba aquilo ao
erario público.

Hai descontento nos
colexios relixiosos polas
presións para ir á
manifestación de Madrid
e porque os utilicen

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



No número anterior deste semanario, sen que
sexa atribuíbel á miña responsabilidade,
omitiuse un parágrafo inteiro do artigo, que
titulei, por certo “Carta aberta a Anselmo Ló-
pez Carreira”, non “Resposta...”. Eis o pará-
grafo en cuestión, que completa a contesta-
ción ás afirmacións do artigo de referencia:

“A túa afirmación de que “Galiza” é for-
ma inventada, como hiperenxebrismo, no sé-
culo XX (Xeración Nós) equivale a, por
exemplo, eu afirmar que Don Pedro Pardo de
Cela, o Mariscal, é un invento de Ramón Ca-
banillas e Antón Vilar Ponte ou que os castros
(celtas ou non) derivan dunha promoción dos
departamentos de turismo actuais. Igual de
extravagante ou disparatado. Que os galego-

falantes actuais (os naturais, isto é, os digló-
sicos) non se identifiquen con “Galiza” non é
causa de nada; si, consecuencia do proceso de
españolización descrito. Tamén non se “iden-
tifican” con “Deus”, “ovo”, “ducia”, “pobo”
ou tantas outras voces, xustamente porque
esa vaga de castelanización leva moitos anos
en marcha e a súa repercusión faise notar des-
ta forma elocuente. O  teu comentario acerca
de que “Galiza” é cacofónico é abertamente
cómico: sendo formas lingüísticas, unha e ou-
tra, tan semellantes, como é, logo, que “Gali-
cia” sexa eufónico e a forma galega o contra-
rio? De verdade que me escapa a tal cacofo-
nía, como non sexa que o realmente disfemís-
tico sexa nomeármonos polos nosos nomes

verdadeiros que, desde logo, en moitas ins-
tancias políticas, españolas e europeas, segue
sendo cacofónico. Iso si: véxase o cacofónica
que resulta a pesca galega, o agro, os camiños
de ferro, o aumento de orzamentos…, e un
longo etcétera.”

Aproveito a ocasión para corrixir, tamén,
un defeito sintáctico que, de novo fóra da mi-
ña escrita e da miña responsabilidade, apare-
ceu no artigo titulado “A lingua, sitio distinto”
(A Nosa Terra, nº 1.192, páx. 13), un “lleís-
mo” que, mesmamente, teimo en lle corrixir
aos meus alunos, por contaminación evidente
do español. Eis o contexto: “... corroborando a
legalidade que asiste [non que “lle asiste”] á
única oficialidade admisíbel, “A Coruña”.♦
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como arma política.
Cómpre ter en conta que
non todos os pais que
mandan os fillos a estes
centros son do PP, nin
moito menos.

TVG. Venres, 11, ás
18,25 horas. Xabarín
Club. Unha canción
subtitulada en galego.
Nin un só pronome ben
posto.

O futbolista Ronaldo
nacionalizouse español.
Para evidencialo
fotográfase bailando
unha sevillana e vestido
de toureiro. Normal.
Pero, e os galegos que
non bailamos sevillanas
nin imos ás corridas,
que somos? Deberiamos
nacionalizarnos como
Ronaldo?

Cúmprense trinta anos
da morte de Franco. O
franquismo volve estar en
debate. Pero hai que
fixarse na marca
automobilística que foi
divisa da época de
crecemento do réxime: a
Seat, Sociedade
española de automóbiles
turismo. Ninguén a
coñece en Europa e
perde cota de mercado
en España ano tras ano.
Será sintomático?

O científico cubano
Vicente Vérez recibiu un
premio ao seu labor,
outorgado polo Museo
da Técnica de San José
(California) pero non
puido recollelo. As
autoridades dos EE UU
méterono na lista de
persoas que son unha
ameaza para “a
seguridade nacional” ou
que resultan “sospeitosas
de terrorismo”. Vicente
Vérez elaborou a
primeira vacina sintética
contra un dos tipos de
meninxite. Os EE UU
teñen razón: a vacina
cubana é máis barata e
a súa difusión no mundo
prexudica as empresas
farmacéuticas
norteamericanas.♦

Aclaración de Mª Pilar García Negro

Benquerida Pilar: Nunha cousa dis verdade e
non ousarei contradicirte: vímonos na home-
naxe a Carballo. Polo demais gustoume algo
a túa carta; satisfai a irreprimible vaidade
comprobar que non dás un só argu-
mento contra o que eu digo, quitan-
do o da autoridade, que a túa é moi-
ta mais a min non me convence. O
veredicto suplantando a forma Ga-
licia por Galiza, con desprezo de
toda evidencia documental, parece-
rache a ti moi simples, mais eu só
vexo simples os razoamentos que o
acompañan. En canto á explicación
do tema do ceceo/seseo como efec-
to dunha conquista lingüística espa-
ñola (¿desde oriente?) é ben pavera;
no Morraso resistimos.

Hai tempo que traballo nuns
zapatos chamados documentos
medievais. Existen, asegúrocho, e
teño consultado milleiros de orixi-
nais. Mais como moita xente (que
debera) non o fai, por iso poden
dicir tan campantes cousas coma o
de que o grafema ñ tamén se im-
puxo en galego por influencia do

español. Pois non (disto quería falar hoxe).
Ese signo (que é un n con un til) é perfec-
tamente galego desde que o galego se in-
ventou. Os medievais eran moi propensos

ás abreviaturas, e representaban con esa
grafía tanto un fonema nasal alveolar (nn)
como o nasal palatal (ñ). Por tal motivo, e
aínda que en efecto o til representase ini-

cialmente un n superpos-
to, practicamente nunca
atoparemos é a forma de-
senvolta nn, senón abre-
viada en n con til, ou se-
xa ñ. Por exemplo, non
atoparás escrito caminno
(aínda que así o transcri-
ba alguén), senón cami-
ño. De aí que sexa absur-
do afirmar que daquela
se “inventou” a grafía
nn, pois precisamente
desta forma apenas nun-
ca a atopará quen ouse
asomarse aos pergami-
ños. O que de ningunha
maneira é galega é a gra-
fía nh (con valor fónico
de ñ), importada a Portu-
gal desde Occitania no s.
XIII, mais nunca empre-
gada nos textos galegos,
mesmo cando Galicia e
Portugal estaban aínda
socioloxicamente moi
próximos. O normal na
escrita galega medieval
é, por tanto, que o fone-
ma lateral palatal se re-
presente con duplo l (ll)
e o nasal palatal con n
máis til (ñ).♦

Gonzalo

RESPOSTA A Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Galicia/Galiza e
a grafía dos textos medievais

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

‘O ñ é perfectamente
galego desde que

o galego se inventou”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

nismo competente que faga pú-
blicos os gastos totais (enten-
dendo como tales todos aqueles
conceptos librados por “calque-
ra” dos organismos públicos de-
pendentes, ou na órbita da Ad-
ministración pública galega)
que lle custou ao conxunto da
cidadanía galega o aquel da saí-
da esa da Volvo Ocean Race.
Hoxe, que contamos cun gober-
no honrado e progresista, as ci-
fras deben ser claras e transpa-
rentes, e un evento tan guapo e
fermoso supoño que non necesi-
ta maquillaxe.♦

CARLOS SOAXE
(VILELA-MOAÑA)

Auditorio ‘Xohán
Xesús González’

Durante estes días estanse reco-
llendo sinaturas e adhesións pa-
ra a candidatura de Xohán Xesús
González como nome da Casa
das Artes ou Auditorio Munici-
pal de Cuntis. Ademais de con-
tarmos coas sinaturas de nume-
rosos veciños e interesados, dis-
poñemos dun bo número de
apoios de membros da cultura
galega, entre outros, Xosé Luís
Méndez Ferrín, Francisco Fer-
nández Rei, Francisco Pillado
Maior, Xesús Couceiro, Avelino
Pousa Antelo, X. Fernández

Abella, Miro Villar, David Ote-
ro, Emma Lázare, Xosé Váz-
quez Pintor, Olimpio Arca Cal-
das, Gonzalo Bouza-Brey,
Ángel Núñez Sobrino e Xosé
Luna Sanmartín.

É por iso que todos aquelas
persoas ou institucións que es-
tean interesadas en dar o seu
apoio e/ou ofrecer a súa adhe-
sión fágano chegar a: Casa do
Concello de Cuntis, Praza da
Constitución, s/n, O Baño,
c.p.: 36670, Cuntis (Ponteve-
dra). Agradecemos igualmente
que dean constancia de tal pro-
ceder por medio dun correo
electrónico dirixido a  oban-
ho@hotmail.com. Deste xeito
teremos os organizadores desta
candidatura simultánea infor-
mación.♦

HÉITOR PICALLO
(CUNTIS)

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

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.
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O ámbito de permanente tensión
entre o goberno municipal coru-
ñés e a oposición real do BNG –a
do PP non é mais que unha re-
presentación política de opere-
ta–, chegou ao seu clímax o pa-
sado 7 de novembro no decurso
do pleno municipal ordinario de-
se día no que se produciu, unha
vez mais, un grave enfrontamen-
to que xa tiña o seu antecedente
na sesión para aprobar os orza-
mentos do 2006 en que a lucense
Carmen Marón increpou o vo-
ceiro nacionalista Henrique Te-
llo en alusións de tipo persoal
que viñeron a engadirse á longa
nómina de provocacións que se
suceden case diariamente, nun
exercicio de salto adiante que o
grupo socialista está pondo en
práctica de xeito sistemático a
medida que as enquisas avanzan
cara ao vindeiro proceso electo-
ral das municipais do 2007.

Os presupostos locais, que
marcan a vida municipal de todo
un exercicio teñen unha lectura
nidia e precisa en dúas direccións

claramente determinadas: o
apontamento dunha tendencia
profundamente liberalista e, polo
tanto, cada vez máis afastada da
marca ideolóxica do socialismo
e, por outra banda, a entrega, ca-
se total, á dependencia desa pro-
ximidade electoral que condicio-
na todas e cada unha das partidas,
amais de amosarse a través da
composición orzamental, o agre-
gado de estancamento que está a
sufrir a cidade desde hai varios
anos e que se evidencia no retro-
ceso de investimento previsto en
relación con anteriores exercicios
e a medra dun 2,6%, inferior, sen
dúbida á inflación prevista que,

posibelmente, e á vista do sucedi-
do no presente ano superará doa-
damente esa porcentaxe.

Pero estes orzamentos, que
superan os 184 millóns de euros,
presentan unhas características
de distribución que levantan as
críticas de moitos sectores cida-
dáns. No gasto corrente, que re-
presenta mais do 80 por cento do
total está orientado no sentido
que denantes indicabamos, de
preparar o proceso electoral, por
exemplo coa inclusión de
1.084.835 euros para publicida-
de e que significa case un 60 por
cento mais que o ano anterior e o
que non se atopa xustificación

obxectiva ningunha, mírese por
onde se mire. Igualmente que as
grandes partidas de pantalla co-
mo o ascensor turístico, a cafeta-
ría e o mirador do monte de San
Pedro, levan perto de tres mi-
llóns, así coma o cancro econó-
mico do tranvía turístico que ci-
fra o seu déficit en mais de
300.000 euros. Por non falar da
partida doutros trescentos mil
para a ampliación do museo mi-
litar que, polo visto, debe ser de
suma trascendencia para a vida
pública dos coruñeses xa que é
practicamente o duplo que o des-
tinado as axudas a entidades cul-
turais deportivas e sociais da ci-

dade. En fin, o que comentaba-
mos ao principio: uns presupos-
tos elaborados desde a perspecti-
va do liberalismo económico
máis radical e que vai ser motivo
dunha campaña de difusión críti-
ca por parte do grupo municipal
do BNG que durante este mes de
novembro vaise pór en contácto
cos movementos asociativos,
con persoas individuais e con to-
do aquel que desexe ser informa-
do do que hai e do que puido ha-
ber. A frase é definitoria: outro
presuposto é posíbel e para iso
propón unha serie de medidas,
que son ignoradas sistematica-
mene polo goberno municipal:
Abaratar o prezo da vivenda coa
creación dunha Empresa Muni-
cipal de Vivenda, rehabilitación
do casco antigo, plano integral
de tráfico rodado, mellora da
subvención ao transporte públi-
co, centros para persoas maiores,
ampliación das bibliotecas muni-
cipais, etc. Como se ve, todo en
liña oposta ao que substentan os
orzamentos presentados.♦

Orzamentos ornamentais
MANUEL LUGRÍS

Os presupostos municipais aumentan nun 60 por cento o gasto en publi-
cidade. A orientación do gasto ten moito a ver coa cita electoral do 2007.

A Coruña

Perlas
franquistas no
libro de estilo
das redaccións
Cúmprense trinta anos da mor-
te de Franco, pero o seu libro
de estilo sigue tendo eco oca-
sional nas redaccións. No tele-
xornal de mediodía da TVG
(domingo 14), o informador
comenta que a selección de
fútbol recuperou “a furia espa-
ñola”. Pola súa parte, La Voz
de Galicia (14 de novembro)
titula que a manifestación de
Nunca Máis “recorreu sin inci-
dentes o casco histórico”. O de
“sin incidentes” é unha pres-
cripción dos gobernadores ci-
vís dos setenta, cando o derei-
to de manifestación aínda non
estaba recoñecido.♦

É Zapatero
do Bloque?
O pasado 9 de novembro, o
diario El Progreso incluía en
portada, a catro columnas, e

con gran destaque tipográfico,
o seguinte titular: “Orozco
acusa o Bloque de ignorar a
Lugo na súa negociación con
Madrid”. Será que o alcalde
socialista de Lugo, Xosé Ló-
pez Orozco pensa que en Ma-
drid goberna o BNG? Ou, se-
nón, porque non lle pide ao seu
propio partido que non ignore
a Lugo, no canto de culpar os
nacionalistas que só teñen
dous deputados en Madrid?♦

As 10 claves
da rebelión
francesa
Bertrand Tavernier, o cineas-
ta francés que en 1998 rodou
unha película (Da outra parte
do periférico) sobre o malestar
nos arrabaldos de París, ofrece
a El Mundo (11 de novembro) o
seu décalogo das claves do de-
sastre francés. 1º Os xornalistas
e os políticos non se interesan
pola vida nos arrabaldos máis
que cando a cousa estoupa. 2º A
electricidade alí é astronómica.
E todo é eléctrico, apenas hai
gas. As facturas son máis caras
do que eu pago no centro de Pa-

rís. A xente quéixase e aos que
non pagan expúlsanos. 3º Pe-
charon a escola de educación
maternal que era un lugar de in-
tegración e encontro. No canto
de axudar a xente, os responsá-
beis da Educación Nacional de-
dicáronse a adoptar medidas
puramente contábeis. 4º Non
hai vándalo feliz. O que o fai é
porque está fodido, aínda que
con iso non quero xustificalo,
só tomo nota. Iso si, hai parvos
que se refuxian tras a insatisfac-
ción social e se dedican a quei-
mar garderías, algo odioso que
dá idea da súa intelixencia. 5º
Desde o goberno Raffarin, a
dereita foi recortando os orza-
mentos sociais: cargáronse a
policía de proximidade porque
era un invento de Jospin, pri-
meiro ministro da esquerda. E
recortaron as subvencións a
asociacións de defensa da alfa-
betización de adolescentes.
Moitas delas cesaron a súa acti-
vidade. 6º O toque de queda é
unha medida completamente
absurda, posto que lle afecta
aos menores, pero ocorre que
hai moitísimos alborotadores e

incendiarios de máis de 18 anos
que poden circular sen proble-
mas; é unha medida destinada a
epatar ao cidadán, pero que non
terá eficacia ningunha. Calque-
ra policía diracho: é unha deci-
sión absurda. É inaplicábel. 7º
Tanto a dereita como a esquer-
da cometeu un grave erro neste
país nos últimos 20 anos: coi-
dar que a política é lanzar con-
signas desde a televisión. Mire
vostede a Sarkozy: toda a súa
política é facer declaracións na
televisión; e o drama da esquer-
da, o que aínda é máis parvo, é
que gasta todas as súas enerxías
en responsabilizar a dereita, no
canto de afrontar os feitos na
rúa. Conclusión: entre a dereita
e a esquerda practican unha po-
lítica virtual que os ten moi
contentos; para eles é coma un
xogo, un nintendo da política.
8º Desde que comezou o bati-
fundio, Sarkozy non fai máis
que proclamar a tolerancia ce-
ro. Pero se os alcaldes de arra-
baldos tan problemáticos como
La Courneuve, Clichy ou Mon-
treuil levan tres anos protestan-
do porque lles quitan dotacións
policiais! Ou seña: a dereita di
que a prioridade é a seguridade,
pero cada vez hai menos me-
dios para garantizala, porque

hai menos patrullas e tamén
menos comisarías. 9º Calquera
rapaz dos que viven nestes arra-
baldos teno complicadísimo
para atopar traballo. En canto di
que vive en Clichy ou en Mon-
treuil e que se chama Tarik ou
Mohammed, péchanselle as
portas. Hai un racismo laboral
insostíbel. Moitos destes cati-
vos xa están a dicir que se cha-
man François no canto de Mo-
hammed, para ver se cola. 10º
Hai unha inercia da Educación
Nacional, institución que desde
hai 10 anos veu demostrando
unha inmensa hipocrisía nas re-
formas educativas. Por exem-
plo, xamais, xamais! incluiron
nelas a mínima referencia ao
papel que xoga a televisión na
formación dos adolescentes e
os nenos. Hai un bombardeo
de imaxes tal que se converte
nunha descomunal escola de
irresponsabilidade. Se se per-
mite que a imaxe virtual devo-
re os adolescentes, a vida mes-
ma rematará sendo virtual pa-
ra eles. Mire o que pasa hoxe:
queiman coches e edificios
igual que ocorre nos videoxo-
gos. Eses cativos son expertos
en tecnoloxía pero non saben
que houbo unha Guerra Civil
en España”.♦

Bertrand Tavernier.

O Primeiro Ministro francés, Dominique de Villepin, saúda os habitantes dun barrio
periférico de París.



PERFECTO CONDE
Perto de 10.000 persoas parti-
ciparon o 13 de novembro na
manifestación convocada pola
plataforma Nunca Máis para
conmemorar o terceiro ani-
versario da peor catástrofe
marítima que padeceu Gali-
za co fundimento do Prestige.

Comprobouse que esta vez  non
foi só xente do común ou os se-
guidores de Nunca Máis os que
ergueron a súa voz para reclamar
a dignidade galega e o compro-
miso inequívoco para superar as
consecuencias daquel desastre.
Altos representantes do actual
goberno autonómico, como o vi-
cepresidente Anxo Quintana ou
o conselleiro de Medio Rural,
Alfredo Suárez Canal, e voceiros
parlamentares como Ismael Re-
go (PSdeG-PSOE) e Carlos Ay-
merich (BNG) tamén encabeza-
ron a manifestación que deu co-
mezo na entrada da Ferradura e
rematou na praza da Quintana.

O poeta Rafa Villar e o pa-
trón maior da Confraría de Pes-
cadores do Grove, Francisco
Iglesias, entre outros represen-
tantes da plataforma Nunca
Máis, abriron a marcha cunha
pancarta que pedía que non se
volva producir outra catástrofe
coma a do Prestige. Minutos an-
tes e facendo eco desta preocu-
pación, Quintana, en declara-
cións á prensa, dixo que “aínda
queda moito por facer na costa
galega após a catástrofe do Pres-
tige”, e anunciou a súa vontade
de levar ao Consello de Xunta a
declaración oficial do 13 de no-
vembro como Día da Dignidade.

Segundo as palabras pro-
nunciadas polo vicepresidente
na manifestación, en Galiza
aínda están a padecerse as con-
secuencias da maré negra e “se
hoxe se producise un accidente
similar, o noso país sufriría con-
secuencias parecidas”.

O recoñecemento desta cir-
cunstancia por parte dun alto res-
ponsábel da actual Administra-
ción pública galega salienta a ne-
cesidade de abordar canto antes o
tratamento dos problemas que
presenta a inseguridade marítima
en todo o litoral galego. Quintana
anunciou na manifestación que se
retomarán inmediatamente os
traballos da Comisión Mixta de
Transferencias sobre as compe-
tencias de salvamento marítimo e
ordenación da costa, na dirección
de que Galiza exerza “o control
sobre os seus propios mares”. De
feito, ao día seguinte, o vicepresi-
dente xa reabriu algúns deses me-
canismos de negociación.

Dignidade galega

A dignidade galega tamén foi
reclamada por varias pancartas
que desfilaron durante a mani-
festación do domingo, que tivo
constantemente na memoria os
traballadores do mar, principais
afectados pola catástrofe do
2002, e os miles de voluntarios

que chegaron de lugares moi
distantes e participaron activa-
mente na limpeza das praias e
na retirada do mar e das costas
de moitas toneladas de fuel con-
taminante.

A mariscadora María do Car-
me Fontoira, que con Rafa Villar
pechou a manifestación na praza
da Quintana, queixouse de que o
goberno do Estado “deixou na
gaveta do esquecemento as pro-
mesas de planos de rexeneración
das praias e caladoiros”, e insis-
tiu na necesidade de que Galiza
sexa dotada canto antes de bar-
cos, remolcadores e material de
limpeza para atender as situa-
cións de perigo que se poidan
presentar no noso mar. Tamén
pediu que se implante un plano
de actuación coordinado que dis-
poña de barreiras oceánicas que
poidan impedir, se volvese oco-
rrer outro sinistro, que os hidro-
carburos cheguen ás costas.
“Agora –dixo esta representante
dos traballadores do mar– segui-
mos como estabamos, e pretén-
dese comprar as conciencias da
xente do mar con migallas”.

Rafa Villar salientou o prota-
gonismo das manifestacións or-

ganizadas por Nunca Máis nos
procesos de cambio político que
se deron en Galiza e no Estado, a
avogou por “un compromiso cla-
ro e inequívoco” de todas as ad-
ministracións públicas para supe-
rar as consecuencias do desastre
do Prestige. Segundo lembrou na
súa intervención final, 13.000
barcos que transportan mercado-
rías perigosas seguen pasando ca-
da ano fronte ás costas galegas, e
“moitos deles en condicións ben
parecidas ás do Prestige”. Villar
considerou unha “clamorosa falta
de actuacións e medidas para di-
minuír o risco” o comportamento
que se puido comprobar até ago-
ra na actuación dos administrado-
res públicos. E aínda abondou
máis nesta crítica cando conside-
rou que “os medios cos que con-
tamos despois de case máis de
mil días, dificilmente serían efi-
caces para paliar unha maré ne-
gra ou para actuar dilixentemente
nun caso similar”. Villar fíxolle
unha advertencia á Xunta e ao
goberno central do Estado para
que non “deserten” das súas res-
ponsabilidades. “Quen o faga
errará gravemente. E máis aínda
quen ten o mandato lexítimo para

obrar en consecuencia. Nunca
Máis estará para lembrárllelo”.

Ademais dos políticos e go-
bernantes xa citados, na mani-
festación tamén participaron va-
rios escritores, artistas e intelec-
tuais, algún empresario e varios
sindicalistas, así como represen-
tantes doutras organizacións po-
líticas e sociais, plataformas po-
la defensa das rías, etc.

Catro días antes da manifes-
tación, unha delegación de dez
persoas de Nunca Máis, foi re-
cibida polo vicepresidente da
Xunta, Anxo Quintana, median-
te un encontro no que dita pla-
taforma foi recoñecida, por pri-
meira vez, como “interlocutora
válida para presentar as deman-
das da sociedade galega perante
a cuestión do Prestige”.

Nunca Máis expúxolle a
Quintana a necesidade de levar a
cabo a recuperación económica
dos sectores afectados pola maré
negra, a rexeneración ambiental
do litoral e a mellora da seguiri-
dade marítima nas costas. O vi-
cepresidente comprometeuse a
que a plataforma poida partici-
par na elaboración do novo pla-
no de salvamento marítimo.♦
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Latexos

ZP vai
afundíndose
X.L. FRANCO GRANDE

Nunca, e baixo ningun-
ha desculpa, debeu
ZP prestarse a recibir

os representantes dos
manifestantes do sábado, día
12 de novembro, en Madrid.
Tería sido moito mellor, e
dunha eficacia moi superior
–sen danar a súa autoridade e
mantendo ergueitas as súas
posicións, sen dar idea dunha
debilidade que non se pode
ter– que se decidise dunha
vez a dirixirse directamente
ao país, e sen intermediarios:
nin a vicepresidenta, nin a
ministra do ramo, nin José
Montilla.

Iso é xusto o que tiña que
facer: dicirlle á xente, sen
máis, os beneficios diversos
que a Igrexa recibe do Estado,
porque a xente non o sabe, e
que, no seu conxunto, supoñen
cantidades multimillonarias.
Unha situación que a xente ten
que coñecer e que debe ter cla-
ro que non ten comparanza en
ningún país europeo –e pode
que en ningún outro do
mundo. Unha situación que é
de escándalo. E que debera
avergonzar a quen se sinta ca-
tólico.

Os que escoitan certa
emisora e a súa linguaxe ado-
ecida pode que pensen que,
xa que din o que din, algo
haberá de certo. Pero o presi-
dente debera ser o primeiro
en deixar claro que os que
quixeran romper a España
son os que enchen as ondas
da noxenta porcallada do seu
boureo orfo de ideas pero
cheo de miseria, de mentira e
de visceralidade. Non
rompen o país os que queren
máis poder para Catalunya
porque saben que se o teñen
van gobernala mellor. E este
é todo o problema. Pero á
xente hai que dicirllo moi
claro, non choerse na
Moncloa ou botar  por diante
a mandados.

Cústame comprender que
ZP non entenda, porque pare-
ce que non o entende, que o
problema do Estatut está
minando a súa credibilidade e,
por iso, reducindo o seu capi-
tal político, como o acredita o
feito de ter baixado 14 puntos
na estimación de voto, confor-
me á sondaxe que La
Vanguardia publicou o día 14.
O certo é que, con esta e
outras actitudes semellantes
–a grileira dos baróns, por
exemplo– está servindo en
bandexa ao contrario a súa ca-
beza, o seu futuro político e
–o que máis me preocupa–
achanzándolle o camiño ao
principal partido da oposición,
para moitos un pesadelo que
non quixeramos ter.

Polo de agora, non se ve
que teña capacidade abondo
de reacción. A impresión que
nos dá é a contraria: que
recúa ou que non dá a cara.
O peor que a un político lle
pode pasar. Unha vez máis
quixera trabucarme.♦

No terceiro aniversario da catástrofe do Prestige

Dez mil voces contra o esquecemento

PEPE FERRÍN / AGN
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A destrución
do amor
XOSÉ MANUEL SARILLE

Hai dúas semanas unha
asociación feminista e
outra xuvenil celebraron

unhas xornadas sobre a violen-
cia contra as mulleres. Ante es-
ta brutalidade, un relator que
non era representante destaca-
do de ningún dos dous grupos,
e que por iso non se nomean
aquí, negaba a posibilidade da
confianza mutua da parella e
concluía que a maneira de de-
fenderse contra esa lacra era
afirmando con crueza a
presenza de cada un e memori-
zando os dereitos para recitar
cando fixese falta, como se vi-
vísemos nun xuízo permanen-
te. E negaba explicitamente o
amor. 

Para fiar ese discurso teo-
rizaba desde a tribuna que o
amor non existe, porque é
unha ilusión criada nos pala-
cios provenzais da Idade Me-
dia e que portanto esa ilusión
debe ser destruída. Que de
media laranxa nada, que viva
a laranxa enteira, fóra depen-
dencias, o individuo é o indi-
viduo e a partir de aí falar,
tratar e acordar.

Circulaba tamén por alí
un manual sobre os malos
tratos que advertía sobre os
perigos do terríbel sentimen-
to, culpaba os románticos por
popularizalo, agudizando ese
toque de paixón sen freo que
leva aos peores desenlaces. 

Aínda que non sexa unha
postura oficial de ninguén a
cousa é grave, porque destila
tal grao de sospeita e descon-
fianza nas persoas, de falta
de entrega, tal ampliación da
selva, que produce desalento
e non me digan que non.

Se non queren non crean
en nada, están no seu dereito,
pero fagan o favor, déixennos
conservar un reduto de fanta-
sía. Non monetaricen tamén
ese sentimento, non o fagan
letra de cambio, como di
Paquita la del Barrio, que se
lle entrega a calquera como
cheque ao portador.

E non é verdade que o
amor se invente nin nada pare-
cido. Non se pode confundir a
invención do amor coa súa
ritualización occidental e mon-
tar con iso un cacao máis que
competente sobre o asunto.
Compréndese a ansia e mesmo
o desespero ante esta violencia
que non cesa, apóiase con entu-
siasmo o celo e a boa intención
para pórlle remate, mais nesta
sociedade amante dos límites,
dos excesos, tan contraria á se-
renidade recomendada polos
clásicos, por favor, non acentú-
en precisamente no amor, vaian
antes contra a droga, os gusani-
tos para os nenos, o fútbol, o
alcol, a violencia na televisión
e na Cope, as vídeo-consolas e
as transaccións sexuais, pero
deixen o amor, o romantismo e
a Bernart de Ventardorn amarse
en paz.♦

A LOITA POLA SUCESIÓN NO PP

Catro candidatos para suce-
der a Fraga. Vostede por que
se presenta?

Por gratitude a un partido
que me formou dende os 29 anos
e que me deu a posibilidade de
coñecer  como
funciona o gober-
no do meu país e
o goberno do Es-
tado. Segundo,
por convicción.
Tiven a posibili-
dade de dirixir al-
gúns servizos re-
lacionados co es-
tado do benestar e comprobei
que o PP non quere rachar con
ese estado, como dixeron algun-
ha vez. Comprobeino na sanida-
de, que é unha cuestión moi sen-
síbel e que nos fai a todos iguais
dende o momento no que ingre-
samos nun centro hospitalario ou
na consulta dun médico. Conve-
cinme de que o PP é un partido
que cre nas reformas e que a
maior liberdade que pode ter un-
ha persoa é a de elixir. 

Para que se presenta?
Primeiro, para manter unido

o partido. Para iso hai que ter un-
ha certa noción de que as ideas

dos demais que non coinciden
cos túas non son contrapostas se-
nón complementarias. Segundo,
porque é bo que no PP convivan
todas as sensibilidades. En ter-
ceiro lugar, nós somos un parti-

do que pertence
a unha organiza-
ción de ámbito
estatal e interé-
sanos ter voz
propia nos asun-
tos xerais e no
goberno do Esta-
do. Non lle vou
ocultar, ademais,

que me presento porque coido
que podemos gañar as eleccións
e recuperar a maioría suficiente
para gobernar.

E como vai facer todo isto?
Traballando en equipo. É un

erro isto dos hiperliderados. É
mellor ter 30 ou 40 líderes ben
vertebrados entre si nun proxec-
to común e a través de políticas
novas. O partido ten que actuali-
zar o seu ideario, poñer ao día
determinadas fórmulas nucleais
e pasar unha época de reflexión
para incorporar algunhas cues-
tións que, probabelmente, foron
erradas no seu formulamento

En que non estiveron acer-
tados?

Cometéronse moitos erros de
comunicación. Coidabamos que o
importante era facer cousas e o de
menos comunicalas. Penso que
non hai que pasar a unha política
mediática, do día a día ou segun-
do vaian as enquisas, pero tam-
pouco hai que darlles as costas a
determinados formulamentos so-
ciais ou a reivindicacións dun
grupo importante da sociedade.
Cometemos erros
clave nas políticas
de comunicación
e de xestos duran-
te a maré negra do
Pres t ige ,  po r
exemplo. Penso,
porén, que se tivé-
semos que medir
o comportamento
dos partidos du-
rante aquela catás-
trofe, ficariamos
moi decepciona-
dos con toda a cla-
se política galega,
e inclúome a min. Non estivemos
á altura das circunstancias como
país. Houbo unha fractura social.
Intentouse facer bos e malos, co-
mo nas peliculas do Oeste, e iso
foi un simplismo absurdo. Os po-
líticos que protestaron durante a
catástrofe, logo déronlles as cos-
tas aos compromisos que podían
recoller beneficios do Estado para
Galiza.

Tardarase moito en repa-
rar esa fractura?

Vendo a manifestación do do-
mingo pasado, resulta curioso es-
coitar o que se dixo de que Gali-
za non ampliou as medidas de se-
guridade marítima. Hai que lem-
brar que o goberno do partido que
presentou unha moción de censu-
ra en Galiza leva 18 meses gober-
nando no Estado. Non sei se se
manifestaban contra si mesmos,
algúns deles polo menos… Nós

tiñamos a posibi-
lidade de conse-
guir aproximada-
mente uns 12.000
millóns de euros,
se aquí houbese
un pacto da so-
ciedade civil e
política. Estou
convencido de
que isto, noutra
comunidade au-
tónoma, as forzas
políticas non o
deixarían esca-
par. Con indepen-

dencia de que cando se presentou
había máis voluntarismo ca outra
cousa, o que é evidente é que o
que agora hai non é voluntarismo
senón unha idea preconcibida:
botar terra enriba simplemente
para non investir en Galiza. Can-
do cualifican os orzamentos de
históricos, eu limítome a lembrar
a reflexión que fixo un parlamen-
tario do BNG, Paco Rodríguez,

Alberte Núñez Feixóo
‘Preséntome para manter unido o partido’

P. CONDE

PERFECTO CONDE
Non lle gusta que digan del que é un home de Xosé Manuel Ro-
mai Beccaría ou que obedece só aos intereses de Mariano Raxoi
e do PP de Madrid, pero é consciente de que ten esta imaxe. Al-
berte Núñez Feixóo ten claro que os candidatos a suceder a
Fraga van ter que negociar entre eles despois do 5 de decembro.

‘O partido ten
que actualizar
o seu ideario”

‘Cometemos erros
clave nas políticas
de comunicación e
de xestos durante
a maré negra
do Prestige”
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A LOITA POLA SUCESIÓN NO PP
cando dixo que as conexións das
nosas grandes infraestruturas coa
Meseta van estar, como dixo
Magdalena Álvarez, no horizonte
do 2020. O propio Touriño dixo o
outro día no Par-
lamento que o
AVE Vigo-Porto
vaise facer, pero
nou t ro  marco
temporal. Des-
pois, tomando ca-
fé cun do PSOE,
pregunteille sobre
ese novo marco e
r e s p o n d e u m e
cunha frase re-
donda: “Si, había
que engadirlle
–dixome– nun no-
vo marco tempo-
ral e, en todo o ca-
so, neste século”.

Din por aí
que vostede é o
home de Romai,
e que se desen-
volve á sombra
de Mariano Ra-
xoi e do poder
de Madrid. É
verdade?

Iso é tan anti-
go como dicir
que un do PP non é demócrata
ou que un do Bloque é un radi-
cal marxista. Ou a un do PSOE
pois que é... Non sei, no PSOE
colle case todo. Paréceme un
mercadeo malo todo iso.

Como leva persoalmente
esa penitencia?

Non vou ocultar que, ao
principio, era algo que me ca-
breaba. Nunca traballei con Ra-
xoi. Traballei en Madrid sete
anos e nunca o fixen nun equipo
de Raxoi. Traballei con Romai,
con Cascos e con Fraga. Cando
un xa ten 44 anos, a verdade é
que seguir falando disto... O úni-
co “padriño” que tiven foi o tra-
ballo e o esforzo, aínda que teño
que recoñecer que son agradeci-
do á xente que confiou en min
durante toda unha época.

Que precisa o PP de Galiza?
Din todos que re-
novarse. Como
entende esa re-
novación?

A renovación
non é só unha pa-
labra. É unha ap-
titude, algo que
ten que ser real e
pasar polos diri-
xentes e por toda
a cúpula do partido. Debe haber
un cambio xeracional. O presi-
dente Fraga ten máis anos ca o
meu pai. Cumpre 83 anos este
mes, e o meu pai cumpriu nesta
mesma semana 73. A reforma de
caras e de ideas paréceme fun-
damental.

O seu partido agora está na
oposición. Que futuro o agarda?

Estamos na oposición dunha
maneira un pouco especial. Nor-
malmente, na oposición están os
partidos que teñen menos repre-
sentación. Nós somos a lista
máis votada, a un escano da
maioría absoluta. Iso obríganos
a facer unha oposición que dea
alternativas. O futuro do PP é
seguir defendendo unhas ideas
que seguen sendo válidas. Iso si,
actualizándoas, interpretando a

realidade social. O bo político é
o que é capaz de intuír o que a
xente demanda. O noso futuro é
seguir sumando e dicíndolle á
xente que é posíbel facer cam-

bios e, sobre to-
do, defender os
intereses de Gali-
za sen fracturar a
sociedade.

Terán mes-
mo que chegar á
refundación, co-
mo dixo Cuíña?

Se refundar é
facer un partido
novo, pois con
todo o meu res-
pecto digo que
non. O que é pre-
ciso é moderni-
zar  o  par t ido.
Despois de deza-
seis anos, rema-
tou unha etapa e
comeza outra no-
va. A mellor re-
fundación é facer
un cambio xera-
cional completo.
Cando  cor res
moito nunha pis-
ta, non é cuestión
de cambiar só un

velocista senón de cambiar os
catro que forman parte do equi-
po de relevos.

Tamén se di que haberá
pactos e que non todos os can-
didatos que hai agora chega-
rán ao Congreso de xaneiro.
Sucederá iso? Como haberá
que pactar?

O que vexo é que vai ser un
congreso a dúas voltas. A pri-
meira consiste na elección de
compromisarios, os día 29 e 30
de novembro. Vanse facer públi-
cos os resultados o 5 de decem-
bro. E a derradeira volta é o 14 e
o 15 de xaneiro. Antes da pri-
meira volta sería un erro facer
pactos. No meu horizonte non
está esa idea. Até a elección de
compromisarios, o que debe
emerxer no partido son todas as
persoas que crean que poden li-

deralo t i rando
del para diante.
Despois da pri-
meira volta e co-
ñec ido  como
queda o tabolei-
ro, o que parece
razoábel é apro-
ximar propostas.
Primeiro imos
ver se os catro

conseguimos os 400 avais. Se eu
non os consigo, xa non vou po-
der pactar. Os que queden pro-
babelmente teñen que seguir fa-
lando para ver se, antes do 14 ou
15 de xaneiro, se pode levar un-
ha lista única ou son dúas as que
van. O partido ten que vivir ins-
talado nos acordos interiores
porque un partido que non sabe
pactar internamente se cadra ten
dificultades tamén para pactar
despois externamente.

Chegado ese caso, con quen
iría vostede máis cómodo?

Iso dígollo o 5 de decembro.
Eu síntome máis cómodo coas
persoas ou coas candidaturas
que teñen puntos en común. Os
de 20 anos teñen que ver como o
PP muda de caras.

Até agora, o PP veu sendo

algo así como o Llanero soli-
tario. Non precisou pactar
con ninguén para gobernar, e
iso parece como se o illase da
sociedade. Terá que cambiar
isto?

Terá, pero depende do PP e
depende dos demais. O PP non
pode pactar se os outros non
queren. Cómprenos reflexionar a
respecto do que está a ocorrrer
en Galiza que, dende o meu pun-
to de vista, é algo que non suce-
de en ningún lado. Eu podo en-
tender que os partidos tivesen as
súas reticencias para pactar cun
partido que levaba 16 anos no
goberno, pero xa non entendería
que na seguinte lexislatura, se
ese partido volve consolidar un-
ha maioría social, os demais si-
gan na mesma. Habería entón un
déficit democrático evidente por
parte dos que fixesen iso. A min
no me gustaría que Galiza fose
como Cantabria, e dígoo con to-
dos os respectos, onde goberna o
partido menos votado. En nin-
gún parlamento autónomo está
na oposición o partido máis vo-
tado e, por suposto, nas Cortes
xerais tampouco. Seguramente
en ningún país europeo pasa o
que pasa aquí, que un partido
que queda a un escano da maio-
ría absoluta non goberna. Eu po-
do entender este momento facen-
do un esforzo de tolerancia, pero
é moi difícil de explicarllo á xen-
te. O que xa non entendería é
que, tres anos despois, se o PP
volve sacar 35-36-37 deputados,
non volva gobernar. Eu, dende
logo, traballarei para buscar
acordos programáticos e pun-
tuais que permitan iso.

Fraga abonda na idea de
que o concepto de nación non

é aplicábel a Galiza. Cal é o
seu parecer?

O que é bo nunha cultura de-
mocrática consolidada é non fa-
cer textos a sabendas de que es-
tamos por diante
da legal idade.
No momento de
prometer ou xu-
rar os cargos pú-
blicos compro-
metémonos a
cumprir a Cons-
titución e o Esta-
tuto. Parece ra-
zoábel  que os
que prometen a
Constitución e o
Estatuto non fa-
gan algo a saben-
das de que están
b o r d e a n d o  a
Constitución. Os
estatutos o que
teñen que facer é
preocuparse pola xente e non
por deixar a pegada ideolóxica
dos que participan na súa redac-
ción. Un Estatuto é un pacto dos
partidos e non cuestión de que
un impoña a outro un concepto
ou unha idea. Cando se lle cha-
ma país a Galiza, a min paréce-
me moito máis amplo e identifi-
cativo o concepto que cando se
lle chama nación. O de nación
dá unha idea de Estado, de Exér-
cito, de embaixadores. Galiza é
un país dentro dunha nación que
é España. Ir polo de nación é un
tema bastante antigo que non lle
resolve nada a ninguén.

Non será vostede dos que
din que España vai camiño de
romperse?

Non, eu formo parte dos que
pensan que as minorías estanse
impoñendo ás maiorías. Iso sen

dúbida. E tamén penso que os
que non aceptaron o período de
transición, por exemplo a Cons-
titución de 1978, agora están pa-
sando factura. ERC e o PNV es-

tán pasando fac-
tura .  Eles  non
asinaron a Cons-
titución porque
non lles parecía
b e n ,  e  a g o r a
500.000 votos de
ERC teñen moiti-
sima máis trans-
cendencia políti-
ca no goberno de
Catalunya e no de
España. Nós te-
mos  750 .000 ,
nunha poboación
que non chega a
tres millóns. Eles
teñen medio mi-
llón nunha pobo-
ación que supera

os cinco millóns. O que non po-
de ser é que determinadas mino-
rías intenten modificar as reglas
de xogo. Eu penso que non está
en risco a unidade de España. O
que si está en risco son os prin-
cipios básicos de solidariedade e
igualdade dos cidadáns. Iso é o
que quere dinamitar ERC en be-
neficio de Catalunya. Paréceme
algo politicamente reprobábel e
eticamente denunciábel.

O Bloque preconiza unha
reforma estatutaria semellan-
te á de Catalunya.

Fállanlle os cálculos e téño-
llelo dito a algún deles en con-
versas informais. Eles din que
teñen estudos de liquidación e
balanzo fiscal que lles resultan
favorábeis para Galiza. Iso é un
erro clarísimo. Un erro de cálcu-
lo e de estratexia.♦

‘Criticaron que
non se ampliaran
as medidas
de seguridade
marítima.
Pois o partido que
fixo a moción
de censura leva 18
meses gobernando
no Estado. Algúns
debian estar a se
manifestar
contra si mesmos”

‘O de nación
dá unha idea
de Estado,
de Exército,
de embaixadores.
Galiza é un país
dentro dunha nación
que é España”

‘O presidente
Fraga ten máis anos
ca o meu pai”

Algúns bispos e xente do PP
din que a Igrexa Católica es-
tá a ser perseguida en Espa-
ña. Dá para tanto a cousa?

Non o sei. Sobre esa cues-
tión o que digo é que o único
que está sendo perseguido en
España son as persoas que non
coinciden ideoloxicamente co
PSOE. Eu non diría tanto que
está perseguida a Igrexa como
a liberdade da sociedade civil.

En que puideron equivo-
carse Fraga e Aznar para
perderen os seus respectivos
gobernos no prazo dun ano?

O que pasou en España en
marzo de 2004 probabelmente
non pasaría nunha sociedade
europea consolidada. En Lon-
dres ou nos Estados Unidos
houbo atentados terroristas e
non mudaron os gobernos. Nós,
claramente, precipitámonos
cando foron os sucesos de Ato-
cha. Que había daquela máis
infromación en Ferraz que no
Ministerio do Interior non ofre-
ce ningunha dúbida. Que pasou
en Galiza? Dezaseis anos de
goberno. Son distintas as derro-
tas de Aznar e a de Fraga.

Como vai agora España?
Está perdendo moitisimo

tempo en liortas innecesarias.

Estamos permanentemente dis-
cutindo sobre cuestións de se-
gundo nivel. Se se lle chama ou
non matrimonio á unión dos ho-
mosexuais, se somos nación ou
non a somos, se se poñen os ar-
quivos nun lugar ou noutro... O
que estamos vendo é que Espa-
ña vai sen o rumbo do que é a
España dos pobos e dos cida-
dáns. É máis a España dos polí-
ticos. Os políticos teñen moito
máis protagonismo ca os cida-
dáns. Cando empecen os pro-
blemas económicos, que xa em-
pezaron, ímonos decatar de que
levamos dous anos falando só
de política con minúsculas.

En Galiza, que tal Touri-
ño e Quintana?

A miña opinión é que for-
man un goberno inédito. Non
me parece que Emilio Pérez
Touriño teña predicamento nin
no seu partido nin no marco de
presidentes de comunidades
autónomas. Este é un goberno
de dous, claramente. O Bloque
está acertando ao dicir que
Touriño é o presidente, pero
que hai dous partidos e dúas
sensibilidades políticas. Hai al-
gunhas cuestións nas que o
BNG deu a cara, por exemplo,
no financiamento da sanidade,

pero hai outras nas que lles deu
as costas ás cousas. Por exem-
plo, no tema das grandes infra-
estruturas dentro dos orzamen-
tos do Estado. Aí o BNG asu-
miu, digamos, a obediencia de-
bida e é quizais a primeira vez
na súa historia na que reprega
os intereses de Galiza.

Que lle pareceu que a con-
selleira de Cultura anunciase
que se vai estudar a paraliza-
ción das obras da Cidade da
Cultura?

Antes de paralizar algo, ha-
bería que ter idea do que hai que
facer. Abrir unha tormenta de
ideas como a que ela abriu paré-
ceme que significa que Ánxela
Bugallo non sabe o que quere
facer. O goberno o que ten que
ter son ideas. Cando eu cheguei
a Correos había 36.000 millóns
de déficit e unha empresa que
daba de comer a 65.000 persoas.
Non sei o que faría a señora Bu-
gallo se a levásemos a Correos
nesas circunstancias. As mello-
res políticas non son as que con-
sisten en descualificar sen nada
alternativo. Todos os grandes
proxectos sempre foron critica-
dos polas súa transcendencia
económica, e a Cidade da Cultu-
ra é un deles.♦

‘Están a ser perseguidas as persoas
que non coinciden co PSOE’



H. VIXANDE
O pasado oito de novembro
presentaba a súa renuncia
como alcalde de Agolada Ma-
nuel Costa (PP) e en datas
aínda non fixadas, será rele-
vado polo seu xenro, Ramiro
Varela, que ía no último lugar
da lista do Partido Popular.

Aínda que tiveron que renunciar
á acta de concelleiro tres candi-
datos do PP para deixarlle o pos-
to a Ramiro Varela, non se pode
dicir que este último veña de
chegar ao concello: leva máis de
vinte anos como funcionario
municipal. Pouco despois de ac-
ceder o seu sogro á alcaldía en-
trou como conserxe e cos anos e
cunha oposición aprobada, as-
cendeu a auxiliar administrati-
vo. Hoxe é un imprescindíbel no
concello. É secretario do xulga-
do de paz, tesoureiro municipal,
responsábel de protección civil e
auxiliar administrativo.

A sucesión de Costa foi un-
ha operación amañada con tem-
po, meticulosamente preparada,
a dicir dalgunhas voces como a
de Xoán Carlos Fuciños, hoxe
concelleiro por Independentes
de Agolada e en tempos man
dereita de Manuel Costa no Par-
tido Popular. “Nas pasadas mu-
nicipais [2003], Costa propuxo
ao seu xenro como cabeza da
lista do PP pero non llo permiti-
ron. A propia secretaria de Fra-
ga chamou a [Rafael] Louzán
[responsábel provincial do PP
en Pontevedra] e díxolle que
non se lles ocorrese meter a Ra-
miro Varela”, conta Fuciños.

O pecado de Ramiro Varela,
ademais de ser xenro do alcalde,
era ter en propiedade o 20% das
accións de Comercial Farelo,
unha empresa que é principal
fornecedora de material do con-
cello. Ademais, había outras im-
plicacións como a venda de se-
guros inmobiliarios ao concello
por parte dunha sociedade ta-
mén relacionada con Varela.

“A sorpresa é que agora
Louzán acepta a Varela como
alcalde”, conta Fuciños. O que
non di este concelleiro, pero do
que si informaron outras fon-
tes, é que Louzán botaría abai-
xo a Ramiro Varela se no PP lo-
cal alguén lle plantase cara.
Non sucederá así porque o so-

gro de Varela actuou con habi-
lidade e despexoulle o camiño
ao futuro alcalde.

De momento, á espera de
que cheguen de Madrid os pa-
peis coas renuncias de tres con-
celleiros e a acta de edil de Ra-
miro Varela, é alcalde provisio-
nal o que foi número dous de
Costa neste mandado: Xoán Co-
ago, tenente de alcalde e conce-
lleiro de Cultura e Deportes.

Pero, por que Xoán Coago
non se postula á alcaldía? El
mesmo responde: “non quero a
alcaldía”.

Non obstante, Coago non
sempre manifestou ese mesmo
desinterese polos cargos. Mesmo,
enfrontado a Manuel Costa ao
longo do pasado mandado, foi o
promotor da candidatura de Inde-
pendentes de Agolada nas últimas
municipais, pero a última hora, e
tras unha reunión con Louzán,
aceptou deixar na estacada aos
seus compañeiros e ser o número
dous de Costa na lista do PP.

Con todo, a tenencia de al-
caldía que ocupou Coago non
foi un cargo fácil de desempe-
ñar. Nestes dous anos tivo que
enfrontarse aos seus compa-
ñeiros de grupo municipal e
estes últimos chegaron a boi-
cotearlle a organización da
Festa do Porco Celta, aínda
que foron facerse a foto cando
o festival saíu adiante.

“Costa manobrou para en-
frontar os concelleiros –conta
Xoán Carlos Fuciños–, en reali-
dade Costa deu cinco prazos pa-
ra abandonar o concello desde o
primeiro anuncio, o cinco de de-
cembro de 2004. Nese tempo
apareceron tres nomes como
posíbeis sucesores: Xoán Coe-
go, Carlos Méndez e Pablo Bu-
xán; era un truco, presentaban
varios aspirantes para que se ve-
tasen entre eles e deixarlle libre
o camiño a Ramiro”.

Ramiro Varela cala

Neste ínterim no que nos atopa-
mos, poucos son os que falan,
pero hai un que cala por com-
pleto: o interesado Ramiro Vare-
la. Hai un ruxe ruxe no PP local
pero que ninguén levanta a voz.

Voces en contra que se ma-
nifesten publicamente si que
hai, pero fora do PP. Unha de-

las é a de Daniel Quinteiro,
propietario de Comercial Pra-
diño, unha empresa que se sin-
te discriminada polo concello.
Quinteiro non alude a esta
cuestión, senón a un principio
fundamental como o da demo-
cracia. “O tempo dos caciques
debía ter pasado, agora os al-
caldes debían elixirse demo-
craticamente e hai que dicir
que Ramiro Varela presentouse
no último posto da candidatura,
sen dicirlle a ninguén que ía
sucedeu ao seu sogro”.

As voces a favor de Varela
son todas populares. Unha delas
é a de Xoán Coago: “Parécenos
o máis indicado, leva moitos
anos aquí e sabe moi ben como
vai todo no concello”.

A versión que en privado
deixa correr o PP é que Ramiro
Varela accedeu ás súplicas de
todos para que aceptase a alcal-
día. É dicir, será alcalde por un
acto de altruísmo. O mesmo que
sen dubida manifesta cando lle
nega á oposición as contas de
protección civil.♦
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O xenro substitúe o sogro na alcaldía

O PP de Agolada reinventa a democracia hereditaria

Unha longa
tradición
Na Galiza a democracia
sempre estivo moi arraiga-
da, polo menos a democra-
cia hereditaria. Hai catro ca-
sos relativamente recentes
que así o certifican: Agola-
da, Cerdedo, Antas de Ulla e
Ponteareas.

Agolada, Cerdedo e An-
tas de Ulla –este último hai
nove anos– presentan como
similitudes que os tres suce-
sores eran do Partido Popular,
ademais de ser funcionarios
municipais e de producirse a
sucesión a metade do manda-
do para facilitarlle ao novo al-
calde tempo para ser coñeci-
do pola veciñanza. Así mes-
mo, nos casos de Agolada e
de Antas de Ulla, o alcalde
sucesor ía no último lugar da
lista, polo que tiveron que
producirse varias renuncias.

O caso de Ponteareas foi
especial porque non estivo
preparado. A marcha de Xo-
sé Castro da alcaldía produ-
ciuse cando foi inhabilitado
por unha sentenza xudicial.
Neste caso, como no de An-
tas de Ulla, non foi un xenro
quen asumiu a alcaldía, se-
nón a súa filla Nava –en An-
tas de Ulla o fillo do alcalde,
Xabier Varela.

Con procedementos co-
mo este ou a través do con-
trol que algúns grupos exer-
cían sobre os concellos, a
democracia sucesoria foi
habitual no noso país.
Exemplos hai a eito. En
Chantada, por sinalar un lu-
gar próximo a Agolada, Cer-
dedo e Antas de Ulla, os So-
to ou os Guerra foron fami-
lias con alcaldes durante a
restauración dos Borbóns a
principios do século XX.♦

A finais do ano 2004 o alcalde
de Cerdedo, Xosé Luís Xorxe
Caramés (PP) dimitiu e accedeu
á alcaldía o número dous da
candidatura popular, Silvestre
Balseiros, que ademais de fun-
cionario municipal é xenro do
alcalde dimisionario.

A democracia hereditaria ca-
eu ben en Cerdedo, non só por-
que o novo rexedor demostrou
imprimir actividade ao concello,
senón porque os veciños xa esta-
ban cansos do anterior alcalde,
que viña do franquismo.

“A min paréceme moi ben”,
sinala Xaime Vea ao referirse ao
sistema de sucesión empregado
en Cerdedo. Xaime, que ten un
bar, non ten queixa nin deste nin
do anterior rexedor: “Aínda on-
te estivo aquí o anterior alcal-
de”, sinala para demostrar as
boas relacións co PP local.

“O novo alcalde sabe que
non ten o carisma do seu sogro
e nos plenos ás veces sáelle o
mal carácter que ten, é un polí-
tico agoniado por facer cousas
porque ten que demostrar algo

antes das próximas eleccións
municipais”, sinala o concellei-
ro do BNG Roberto Vázquez.

En calquera caso, tanto ao
anterior alcalde como ao novo,
nótaselles certa preferencia po-
lo restaurante da cuñada deste
último cando se trata de organi-
zar comidas do concello. “Será
porque nós somos o único lu-
gar con sitio para facer esas co-
midas”, responde a propietaria
do Comareiro.

“Hai máis sitios para facer
comidas que a Comareira: este

mesmo, por exemplo”, sinala
Carola, a primeira propietaria do
Mesón Carola. “A nós nunca
nos propuxeron facer comidas
aquí e ademais hai outro lugar
con moito espazo, como o Res-
taurante O Meu Lar”, engade
Carola. De todos xeitos, Carola
é unha manifesta seguidora da
familia que dirixe o concello de
Cerdedo. “Tanto un como o ou-
tro fixeron moito. Eu estaba cen-
sada en Carballedo e vin para
aquí polo moito que se fai aquí e
o pouco que se fai alí”, sinala.♦

Cerdedo, o caso anterior

Xoán Coago é alcalde accidental mentres Varela non toma posesión. 
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Ramiro Varela entrou como funcionario do concello hai máis de vinte anos.



Que lastres arrastra a Igrexa que
non permiten que afloren e se de-
senvolvan os formulamentos
evanxélicos nos que ten a súa ori-
xe? Esta pregunta abría o Foro Re-
lixión e Cultura en Galiza Œ05,
que organiza a revista Encrucilla-
da desde hai xa vinte anos. Por el
teñen pasado algúns dos mellores
teólogos e pensadores cristiáns así
como outros persoeiros relevantes
da cultura e a política galega, así
como do pensamento. Tamén bis-
pos diferentes, como o galego Mi-
guel Anxo Araúxo, o polémico
bispo francés J. Gaillot, expedien-
tado polo Vaticano, e este ano Ni-
colás Castellanos, o penúltimo bis-
po nomeado polo papa Paulo VI,
que deixou a sé de Palencia des-
pois de trece anos, para ir ás mi-
sións a Bolivia como un cura nor-
mal; alí está a desenvolver un
magnífico labor educativo e social
que lle mereceu a concesión do
premio Príncipe de Asturias da
Concordia. Falou tamén a laica
pontevedresa Elvira Santos. 

Como outros anos, o salón do
Auditorio de Galicia de Compos-
tela estaba o sábado 12 de novem-
bro a rebosar de xente que viña a
ese foro anual de ideas abertas.
Non se lles escapaba aos partici-
pantes que outros moitos católicos
preferiron ese día ir a Madrid, pa-
ra participar nunha manifestación
contra o goberno socialista, orga-
nizada polo sector máis reaccio-
nario da Igrexa española, co apoio
expreso do PP. Dúas igrexas? Non
tanto, pero si dous xeitos ben dife-
rentes de entender a identidade e a
acción da Igrexa, que xa aparece-
ron neste foro desde o comezo, en
resposta á pregunta inicial coa que
encabezabamos estas liñas: fronte
ao modelo xerárquico piramidal-
imperial da Igrexa, sancionado no
Concilio de Trento, o modelo de
Igrexa como pobo de Deus san-
cionado no Concilio Vaticano II,
un modelo de comunidade demó-
tica, democrático-comunional,
coa igualdade e a xustiza como
principios básicos, no que as úni-
cas diferenzas están no xeito de
servir á comunidade. 

“Agardamos un mundo novo
no que habite a xustiza”, dicía San
Pedro (2 Pe 3,14), o primeiro pa-
pa, tal como recordou o bispo
Castellanos. Para este, a urxencia
da Igrexa pasa hoxe, non polas
“batallitas” que semellan preocu-
par os xerarcas eclesiásticos espa-
ñois (a importancia curricular da
clase de relixión, o matrimonio
homosexual, o financiamento da
Igrexa...), senon pola necesidade
de diálogo co mundo, para descu-
brir e comprometerse co paradig-
ma fundamental do noso tempo:
“o empobrecemento crecente de
millóns de humanos que leva a in-
tolerábeis situacións de miseria”,
coas súas palabras. Esa exclusión
que ameaza a maioría dos huma-

nos e destrúe a natureza é o gran
perigo que se cerne sobre a socie-
dade actual. Fronte a isto, impon-
se unha “resistencia ao sistema
neolioberal de mercado e a afir-
mación da vida”. 

Igrexa afastada da sociedade

Pero, como recoñecía o teólogo
andaluz J.A. Estrada, e nos re-
cordaba o bispo Castellanos: “o
catolicismo está lastrado por
unha institucionalización que
non responde nin ás necesida-
des dos fieis nin ás esixencias
da sociedade”. Isto lévaa pau-
latinamente a unha perda de
credibilidade porque as autori-

dades da Igrexa parece que lles
interesan máis “pastores que
miren a Roma con fidelidade
ao sistema vixente”, que pasto-
res creativos e comprometidos
cos problemas do mundo”.
Cómpre pasar dunha “Igrexa
de cristiandade” a unha “Igrexa
misioneira”, que vai ao encon-
tro do mundo, sobre todo dos
máis pobres, desde o compro-
miso liberador de Xesús de Na-

zaret, recuperando especial-
mente a dignidade, a corres-
ponsabilidade e o protagonis-
mo dos leigos. Consecuente-
mente, a Igrexa debe evitar to-
do confesionalismo, aceptar a
laicidade das sociedade demo-
cráticas e presentarse na socie-
dade pluralista actual como un-
ha oferta de sentido, entre ou-
tras, deixando de desconfiar
das ciencias.♦
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SELECCIÓN ESPECIAL DO

Club de Viños de Galicia
PARA OS LECTORES DE

A NOSA TERRA

Veigadares, un excelente viño,
con denominación de orixe Rías Baixas,
fermentado en bocois de carballo fránces,

cunha estadía na adega
de máis de un ano e considerado como o

mellor viño branco de España
no ano 2004.

ADEGAS GALEGAS, responsábel deste viño,
fixo a primeira experiencia

de albariño ecolóxico ao longo do ano 1999,
prestándolles especial atención tanto ao cultivo,

onde as prácticas ecolóxicas
adquiren a máxima importancia,

como ao proceso de elaboración,
conseguindo que o viño acadara

un excelente comportamento na fermentación. 

Agora, mercando unha caixa de
Veigadares de 6 BOTELLAS

por un prezo de 72 EUROS (portes incluídos),
regalámoslle unha botella de augardente Ada,

do bagazo de Veigadares.

Fágase socio do CLUB DE VIÑOS DE GALICIA,
unha maneira doada, confortábel, variada e

para as persoas máis esixentes,
de coñecer unha selección dos mellores

viños galegos cada mes,
coa ficha técnica dos viños e
sen compromiso de compra

nin cuota de inscrición.

En Galicia elabóranse, con toda seguridade, algúns dos mellores brancos do mundo.
Coñézaos e desfrute deles.

Infórmese agora a través do telf. 902 999 460 ou de

acvgalicia@hotmail.com e benefíciese desta extraordinaria oferta.

Pedidos por rigurosa orde de chegada.

O ex bispo Castellanos pide un achegamento ao ‘sufrimento dos pobres’

O XX Foro Relixión e Cultura
actualiza os termos de autoridade e servizo na Igrexa

VICTORINO PÉREZ PRIETO
O XX Foro Relixión e Cultura en Galiza preguntouse en Santiago
por que a Igrexa non é quen de desenvolver de xeito diáfano a men-
saxe evanxélica. Os participantes pediron un maior achegamento
aos problemas cotiáns da cidadanía, especialmente dos máis pobres.
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Día
da dignidade
CARLOS AYMERICH

O pasado domingo, 13 de novembro, en Santiago máis de
dez mil persoas desafiaron o frío e e chuvia e, como hai
tres anos, volvimos sair ás rúas a gritar “Nunca máis”.
Porque as nosas costas seguen sen protección, porque o
Estado segue sen ceder as competencias en materia de
salvamento e seguranza marítima e, o que é ainda peor,
sen as exercer. Porque tres anos despois os danos aínda

non están avaliados e moitos afectados seguen sen cobrar
as indemnizacións. 

Mais tamén tiñamos outras razóns. Celebrar, como
dixo Rafa Villar, que o movemento Nunca Máis é res-
ponsábel, en moi boa medi-
da, de que Galiza conte cun
goberno novo. Acertaba o PP
cando o fixo alvo das súas
críticas e dos seus manexos.
Manos Limpias incluído. É
responsábel tamén de que a
parte nacionalista deste novo
goberno estea a negociar en
Madrid a transferencia a Ga-
liza de novas competencias,
incluída a seguranza e o sal-
vamento marítimos e a im-
pulsar a declaración do 13 de novembro como Día da
Dignidade.

E a manifestación é tamén un aviso. A navegantes,
nunca mellor dito. Incluído o novo goberno. Para que

non  navegue. Para que lembre quen o votou e a quen lle
debe o seu mandato. Diante de quen debe responder e a
quen non lle debe, baixo ningún concepto, fallar. Gober-
nar para todos. Si. Mais sobretodo para os representantes

dun país novo que o domin-
go, en Compostela, volveron
mostrar a súa forza. Porque
como lembraba  Luísa Villal-
ta neste mesmo xornal hai
dous anos, é o pobo, e non
unha suposta “clase política”,
o dono do poder.

A convocatoria foi un éxi-
to rotundo. A pesar dos ago-
reiros e dos medios que se
arrogan, en exclusiva a repre-
sentación de “Galicia”. Aque-

les que, co seu pensamento único, queren ser a nosa úni-
ca “Voz”. Saíron, mal que lles pese, derrotados. Alí esti-
vemos. Dez mil galegos que lle queremos ben a este pa-
ís e que nos queremos gobernar a nós propios. ♦

As forzas vivas están de acordo
en considerar que Santiago ben
merece un xulgado do mercan-
til. Incluso a Xunta recoñeceu
ter mantido reiterados contactos
con responsables do Goberno
para facerlles chegar o estado
de opinión na cidade e a oportu-
nidade de repensar os termos
nos que vén redactado o pro-
xecto de Real Decreto, instando
a que, de se crear un Rexistro
Mercantil novo na provincia da
Coruña, se puidese situar na ca-
pital de Galicia. 

A oposición máis directa e
visceral veu da cidade da Co-
ruña, da man de Paco Vázquez,
sempre disposto a enfrontarse
con todos os gobernos do mun-
do, por moi do seu partido que
sexan, sempre preparado para
levantarse en armas fronte a
quen atente, ao seu entender,
contra a integridade do seu
cantón. Xa estaba molesto por
entender que houbo trato de fa-
vor para conseguir que as com-
pañías de baixo custo voen
desde o aeroporto de Lavacolla
e non desde Alvedro ou Peina-
dor. Así que, fronte á demanda
do xulgado do mercantil, o al-
calde coruñés defendeu a uni-
dade do sistema xudicial que, a
seu xuízo, debe seguir onde es-
tá. Como argumento de peso,
Francisco Vázquez non se pri-
vou de advertir que A Coruña

tamén podería pedir algunha
consellaría.

O alcalde de Santiago, Xo-
sé Sánchez Bugallo sempre dá,

nestes casos, mostras de senti-
diño non rifado cun sentido do

humor moi propio. Santiago
non pedirá a Delegación do
Goberno para a capital de Gali-
cia, aínda que entende que ne-
la debería estar. Con todo, o al-
calde compostelán tamén é es-
céptico (se cadra só realista)
sobre as posibilidades de con-
tar algún día co xulgado do
mercantil.

Semella estar menos lonxe
o futuro túnel do cruce da Ga-
luresa, para poñerlles fin aos
atascos que sofre o estreito en-
sanche compostelán un día si e
outro tamén. Por fin, os respon-
sables do Ministerio de Fomen-
to adxudicaron a redacción dun
proxecto que, como pouco,
custará uns 15 millóns de euros
converter en realidade. E tem-
po, tamén. Prevese que as
obras comecen no ano 2007,
cando remate a estrada do Sar,
que deberá servir como unha
das vías de escape durante un
tempo en que os atascos aínda
serán peores. Daquela haberá
xa outros nós por resolver na
rede viaria da capital galega. E
haberá novas demandas e no-
vas solucións, novas realida-
des, sempre que as demandas
se refiran a aspiracións razoa-
bles e non a utopías. Utopía se-
ría, probablemente, demandar
comprensión do alcalde da Co-
ruña para as demandas doutras
cidades.♦

Realidades, aspiracións
razoables e utopías

XAVIER LÓPEZ

A capital aspira a ter un xulgado do mercantil. Unha aspiración razoábel que
se mestura coa utopía de albergar a Delegación do goberno central en Gali-
za ou ver realizado o túnel de Galuresa, xa posto en marcha por Fomento.

Santiago

Hai unhas cantas columnas deste ‘Subliñado’ fa-
labamos de Xosé A. Moreiras Santiso, aquel gran-
de home que tanto traballou pola nosa nación co-
mo concelleiro en Monterroso, como cura, como
investigador da nosa cultura, como ensaísta... en
fin, como galego normalizado, segundo expresa-
ría o poeta Manuel María. Para compoñer aquel
recordatorio valémonos das nosas lembranzas, da
palabra compartida con quen o coñeceron, e da
consulta na “Gran Enciclopedia Gallega”. Agora,
na reedición e posta ao día da versión desta ao ga-
lego, no tomo 30 que remata de saír, comproba-
mos con decepción que a voz Moreiras Santiso

foi retirada. Non sabemos cais serían as razóns.
Quizabes a consideración de que non pagaba a
pena a súa valía. Quizabes a falta de espacio. Pe-
ro máis seguro que a razón  definitiva foi a da fal-
ta de padriños. E se un está morto desde hai anos
os padriños soen ser máis raros. Así que reclama-
mos de novo a voz popular (actos, conferencias,
escritos, biografía...) que atallen o esquecemento
e a inxustiza. Reclamamos, pois, un novo move-
mento en Monterroso, Navia de Suarna, Rodeiro
ou Valencia, lugares que o coñeceron e o amaron,
para que figura de tanta valía non sexa definitiva-
mente soterrada. Aquí comezamos.♦

Subliñado

‘As nosas costas seguen
sen protección, o Estado segue

sen ceder as competencias
en materia de salvamento e

seguranza marítima”

Desaparecido
LOIS DIÉGUEZ

A NOSA TERRA               A NOSA TERRA               A NOSA TERRA               A NOSA TERRA
NOVA COLECCIÓN INFANTIL: ANTÓN E POMPÓN

as formas, as cores, os contrarios, os números, as vogais.. e un conto.

Libros de Anxo Fariña, coas tapas acolchadas, para aprender e divertirse a partir dos dous anos.



Despois de que a lei de educa-
ción do PP, a LOCE, fose capaz
de mobilizar, na súa contra, unha
parte moi importante dos secto-
res implicados no ensino: profe-
sorado, anpas, sindicatos, mrps,
alumnado, toda a oposición polí-
tica... poderiamos pensar que a
nova lei que agora se discute no
parlamento español, a LOE, é un
avance, a respecto da situación
anterior que se trata dunha lei ca-
paz de introducir as melloras ne-
cesarias para que o noso sistema
educativo ofreza un ensino de ca-
lidade e tamén unha lei que res-
ponde á realidade plurinacional e
plurilingüe do Estado. Pero unha
análise sobre os problemas aos
que hoxe nos enfrontamos no en-
sino e a resposta que a lei dá non
pode ser máis negativa. 

É por iso que quixera expli-
car moi brevemente, e fixándo-
me só no ensino básico, por que
a LOE vai ser outra ocasión per-
dida e van xa demasiadas.

■ EN EDUCACIÓN INFANTIL

Nós pediamos obrigatoriedade e
o PSOE, ao igual que antes fixo o
PP, contesta con gratuidade; gra-
tuidade que se vai converter en
subvencións para a privada em-
peorando polo tanto a situación
actual, que no caso galego pasa-
ba por subvencionar aulas de 4 e
5 anos (agora serán tamén as de
tres), para afortalar, máis se cabe,
o proceso de privatización que xa
comezara o PSOE coa LODE.

Ao igual que a LOCE incor-
pora a iniciación á lecto-escrita e
ás habilidades numéricas básicas.
Como é posíbel que unha etapa
non obrigatoria recolla como
fundamentais contidos tan acadé-
micos e tan instrumentais para
iniciar a Educación Primaria? 

■ NA EDUCACIÓN PRIMARIA

Nunha etapa básica para atallar o
fracaso escolar nin unha soa medi-
da nova: non haberá baixada de ra-
tio, nin máis profesorado para a
atención ao alumnado con necesi-
dades educativas especiais... a úni-
ca novidade é a avaliación de diag-
nóstico: defínea como a realizada
sobre a totalidade do alumnado pa-
ra ver o resultado alcanzado e ten
como ambicioso obxectivo previr
as dificultades de aprendizaxe (esta
xa era unha idea recollida na LOCE
que consideraba como un factor de
calidade os exames, as repeticións e
as reválidas.). É lóxico que un se
pregunte para qué. Ao final de ciclo
non se avalía xa o alumnado para
informar ás familias, para tomar de-
cisións de promoción e suponse ta-
mén que para tomar as medidas ne-
cesarias para realizar as modifica-
cións oportunas no proceso de ensi-
no. Para que é entón esa avaliación
de diagnóstico? A pista pódenola
dar que vai ser o Instituto Nacional
de Avaliación e Calidade do Siste-
ma Educativo o que elaborará mo-

delos para a realización desta ava-
liación: o fin último é homoxenei-
zar, iso que a LOCE convertía nun
dos seus alicerces “as ensinanzas
comúns”, “os criterios de homoxe-
neidade” e o PSOE non quere tam-
pouco dar pasos contra ese afán re-
centralizador e uniformizador das
leis educativas.

■ NO ENSINO SECUNDARIO
OBRIGATORIO

Máis do mesmo, a LOCE dicía
que poderían promocionar con
dúas suspensas,
agora dise con
tres e ese paso de
dúas a tres escan-
daliza a dereita!
Pero quizais a
cuestión máis im-
portante no ensi-
no obrigatorio, e
da que non se fa-
la, ten que ver co
currículo porque
definir e precisar
os contidos bási-
cos no ensino
obrigatorio é un
dos retos fundamentais para un-
ha educación de calidade para a
totalidade da poboación. 

A xustiza social dunha socieda-
de mídese pola calidade do seu en-
sino obrigatorio e pola maneira en
que o ensino é capaz de diminuír as
desigualdades sociais. En definiti-
va,  se o ensino é un medio ou non
de igualación social. Sobre o ensino
obrigatorio aséntanse os alicerces
do futuro escolar, laboral e social
da sociedade en xeral e de cada
alumno en particular. Se os progra-
mas son moi extensos e dificilmen-
te abarcábeis estase a producir xa
unha selección no ensino obriga-
torio. Debemos ter en conta que o
aumento nos contidos mínimos trae
consigo dúas consecuencias igual-
mente perniciosas: por un lado,  os
contidos mínimos da Educación
Obrigatoria non son abordábeis pa-
ra un número moi importante de

alumnos e alumnas e, por outro, as
comunidades autónomas con lin-
gua propia, é o caso de Galiza, non
poden fixar o 45% dos contidos co-
mo legalmente lles corresponde
cunhas consecuencias políticas e
tamén pedagóxicas nefastas.

■ RELIXIÓN

Había moitos que pensaban que
esta podía ser a ocasión de deixar
definitivamente de impartir cate-
quese dentro das aulas, ofrecendo
un ensino laico que non segregue

o alumnado entre
católico/non cató-
lico, que esta po-
dería ser a ocasión
para desterrar o
adoutrinamento
dos centros e en-
viar estas prácti-
cas ao ámbito do
privado. Pero por
se non quedaba
claro na propia
lei, xa saíu o
PSOE a tranquili-
zar a igrexa católi-
ca e dicirlle “o da

relixión queda como sempre”,
Pepe Blanco dixit.

E mentres o goberno español e
a dereita entran nunha guerra o no-
so sistema educativo segue a pade-
cer deficiencias estruturais profun-
das que atacan os alicerces dun
sistema que se quere democrático.

Miremos os datos comparati-
vos de abandono educativo tem-
perán (ver táboa), porcentaxe de
poboación entre 18 e 24 anos
que está sen escolarizar e non ten

título de Educación Secundaria
Superior (de bacharelato ou FP).

Para os optimistas direilles que
o Estado español non é, nesta lista
dos países da UE, o pechacancelas,
existen dous países, Portugal (45%)
e Malta (53%) que nos superan, e
non esquezamos que o abandono
educativo temperán non afecta por
igual a todo o alumnado porque é
un feito non discutido por ninguén
que a permanencia no Sistema
Educativo depende da clase social.

Cómpre xa tomar conciencia
da importancia de manter o máis
tempo posíbel dentro do sistema o
alumnado. En Europa o paso dos
16 anos non é ao mundo laboral se-
nón a máis escola. A posición da
sociedade galega, en xeral do Esta-
do español (canto a anos de escola-
rización) non é boa, e é certo que
sufriu un cambio espectacular, pe-
ro non existe unha verdadeira
igualdade de oportunidades educa-
tivas e incluso hai quen di que es-
tamos diante dunha tendencia re-
gresiva porque existe unha falacia
que de tanto repetila acaba por pa-
recer verdade, é aquela que di que
“aquí cada vez estuda máis xente e
cada vez estudan máis anos”. Isto
podía facernos pensar  que esta si-
tuación precaria da que partimos se
ía amañar soa, pero hai que obser-
var os datos do Instituto de la Ju-
ventud, informe do ano 2004; por-
centaxe de estudantado entre a
xente moza (ver táboa). 

En oito anos houbo unha per-
da, nunha determinada faixa de
idade, de 10 puntos porcentuais
de estudantado.

Non parece, á vista de todos
estes datos, que esteamos cami-
ñando na dirección adecuada.
Cómpre, coa máxima urxencia,
que sexamos capaces de introducir
cambios nas leis educativas; nece-
sitamos que a LOE sexa unha lei
marco que permita formas diferen-
tes de facer escola, porque educar
mellor é posíbel  e nos sabémolo
facer, pero para levalo a cabo ne-
cesitamos, cando menos que: 

1. A LOE sexa unha lei marco
que posibilite adecuar o ensino
galego ás demandas e necesidades
da sociedade deste país e que sexa
o parlamento galego o que elabo-
re unha Lei de ordenación do sis-
tema educativo galego para que

exista unha planificación educati-
va axeitada á nosa realidade social
e cultural, e que a educación en
Galiza teña un carácter propio que
permita que o noso sistema educa-
tivo sexa garante dunha igualdade
de oportunidades que agora non
se produce, dunha galeguización
real de ensino, e dunha escola plu-
ral e coeducativa.

Chegou a hora de que reivin-
diquemos que queremos exercer
o que é un dereito e un deber: le-
xislar para educar.

2. Cómpre que a LOE recolla
que o Ensino Público vai ser o eixo
vertebrador  de todo o sistema edu-
cativo e poñer en marcha iniciativas
que reforcen o devandito modelo;
poderiamos nomear aquí moitas ra-
zóns, pero vou apuntar só dúas:

A) Que pasa en Europa (%)

Pública Privada
concertada

Estado E 66,6 30,2
Finlandia 98,8 1,2
M. da UE 91 3,5

É verdade que non somos os
que máis privada temos: Bélxica
e Holanda supérannos,  pero nos
outros países é practicamente
inexistente.

B) O ensino público é quen
atende maioritariamente o alumna-
do dos sectores sociais máis desfa-
vorecidos. Cando invisto en ensino
público estou investindo en xustiza
social porque, se ben é certo que a
escola non é o lugar onde se pro-
ducen as desigualdades, si é, se
permitimos a existencia de dúas re-
des de ensino, o lugar onde se lexi-
timan, e o que resulta aínda máis
ruín, transformando as diferenzas
de clase en desigualdades indivi-
duais, en desigualdades de talento. 

Con toda a dereita española
manifestándose contra a LOE po-
demos caer na tentación de ago-
charnos e calar. Non o imos facer;
nestes tempos a escola pública está
a ser acosada por grupos políticos,
mediáticos, grupúsculos, organiza-
cións de todo tipo (até ONGs!) que
están a descubrir as potencialidades
deste negocio que move máis de 50
billóns de dólares e é polo tanto un
bocado suculento. Comezamos a
ouvir que cómpre “liberalizar o
proceso educativo” porque isto tra-
erá consigo procesos  máis innova-
dores que as estruturas tradicionais;
que a educación é un “artigo de pri-
meira necesidade”; pero onde que-
da recollido que sexa un dereito e
un deber? Aeducación é un ben co-
lectivo que non pode regularse po-
las leis do mercado, parafraseando
unha célebre cita “a educación é al-
go demasiado valioso para deixar
nas mans dos mercadores”. Pode-
rán, uns por acción e outros por
omisión, librar unha cruenta batalla
contra a escola pública, que saiban
que non contan co noso silencio.♦

Mª XOSÉ BRAVO é vicepresidenta
da AS-PG.
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Por outra lei de educación
Mª XOSÉ BRAVO

Abandono Educativo Temperá

Estado %

E. Español ........................ 29
Finlandia ............................. 9
Alemaña ........................... 12
Media dos 25 da UE ...... 16,5

Porcentaxe de estudantes entre a mocidade

Ano 1984 1988 1992 1996 2000 2004
Estudantes 43 51 54 55 49 45 

PACO VILABARROS

‘Con esta lei
non se freará

o abandono escolar.
En oito anos houbo
unha perda do 10%

do estudantado
nalgunhas franxas

de idade”

Para a autora deste artigo a Lei de Educación socialis-
ta non está orientada a resolver os problemas estrutu-
rais do ensino. A LOE non presenta medidas novas,

non rebaixa o número de alumnos por profesor,
mantén o afán centralizador do Estado e “o da reli-
xión queda coma sempre”, en palabras de Pepe Blanco.



A detención de 10 militantes
independentistas conmocionou a
vida política galega, non tanto po-
lo feito en si, senón polo xeito de
proceder, que foi considerado
“desproporcionado” e “propagan-
dístico”. Esta denuncia non a rea-
lizan sectores radicais, senón que
procede do BNG e doutros secto-
res nacionalistas afastados da di-
námica dos grupos independen-
tistas xuvenís. Tamén foi o moti-
vo do rexeitamento do xulgado
coruñés que negou primeiramen-
te a actuación. O tempo deulles a
razón, e aos dous días de tan es-
pectacular actuación foron postos
en liberdade “sen cargos”.

O fiscal Ignacio Gordillo da
Audiencia Nacional demandou a
súa liberdade porque os delitos
que se lle imputan non son de te-
rrorismo e, polo tanto, non se po-
den considerar competencia da
Audiencia Nacional. O auto vén-
lles dar así a razón, bastante cri-
ticada, aos que denunciaron unha
acción que consideraban “des-
proporcionada e propagandísti-
ca”, senlleiramente ao BNG. Ao
mesmo tempo, o auto reforza a
confianza na xustiza, expresada
por todos os partidos políticos.

O inédito operativo, montado
pola Guardia Civil baixo as ordes
do xuíz de instrución da Audiencia
Nacional, Santiago Pedraz, come-
zou o luns, 14 de novembro, en
Compostela, Vigo, Ourense e Lu-
go, onde non só se detivo aos 10
destacados militantes da Assem-
bleia da Mocidade Galega (AMI),
senón que se realizaron 13 rexistros
en asociacións culturais vinculadas
ao independentismo, así como en
domicilios particulares, incaután-
dose de documentación, móbiles e
ordenadores. Tamén pecharon a rúa
do Home Santo en Compostela pa-
ra deter a Antom García Matos, un
grillón que os enlazaría co Exército
Guerrilleiro, aínda que, diversas
fontes apuntan que non ten hoxe
nada que ver con estes grupos.

O dispositivo, que non estivo
coordinado na hora, contou con
gran despregue de efectivos da
Guardia Civil, ao máis puro esti-
lo de asalto ou de accións antite-
rroristas, e foi cuberto por fotó-
grafos e cámaras de televisión
que foron avisados con anteriori-
dade. Tamén levou consigo o pe-
che ou o bloqueo de varias páxi-
nas da internet desde as que se
estaba dando conta das accións
policiais. Consecuentemente, o
despregue tivo amplo eco nos
medios galegos pero pasou case
desapercibido, de xeito sorpren-
dente, para os medios estatais. 

O delegado do Goberno Cen-

tral na Galiza, Manuel Ameixei-
ras, explicou que a actuación da
Audiencia Nacional era preciso
entendela en base a que “estes
grupos teñen un marcado perfil
antixurídico con connotacións de
asociación ilícita e con feitos
probados de atentados contra a
orde pública, danos materiais, in-
xurias e outros temas que se van
substanciar con estes rexistros.

Discrepancias
polo xeito de actuar

A operación da Audiencia Na-
cional desatou discrepancias po-
líticas con matices non ben ex-
plicados nalgunhas ocasións.

Así, o BNG expresou non só o
seu respecto ante a acción da xus-
tiza, senón que tamén mostrou o
seu desexo de que “ás persoas que
teñan incorrido na comisión de
delitos lles sexan esixidas as res-
ponsabilidades ás que houber lu-
gar”. Pero, ao mesmo tempo, con-
sidera “desproporcionada a apli-
cación dos aspectos máis estritos
da lexislación antiterrorista ás per-
soas detidas na Galiza”.

O BNG, segundo un comuni-
cado remitido por esta organiza-

ción, “entende que a aparatosida-
de da acción crea unha alarma
social inxustificada, por excesi-
va”. Ao mesmo tempo considera
que “mesmo serve para darlles
publicidade a expresións políti-
cas que son residuais na Galiza”.

Francisco Rodríguez, voceiro
nacionalista no Congreso dos De-
putados, pregúntase se con este
xeito de proceder “non se lle está
a dar unha dimensión a determi-
nados grupos e actividades que
non teñen  na sociedade galega”.

Rodríguez tamén se pregunta
nunha iniciativa parlamentaria
dirixida ao Goberno que vén de
presentar no congreso “se non se
persegue máis o impacto na opi-
nión pública, incluso con eviden-
tes connotacións ideolóxico-po-
líticas, que a eficacia e a aplica-
ción ponderada da lei”.

Tamén Anxo Quintana, vice-
presidente  do Goberno e porta-
voz nacional do BNG, demandou
que as actuacións xudiciais se re-
alicen “de acordo coa lei”. Con
estas apreciacións tamén coinci-
den organizacións como Galiza
Nova, Ceivar ou personalidades
como Xosé Luís Méndez Ferrín.

O ex presidente, Manuel Fra-
ga, seguindo coa tónica de decla-
racións anteriores, xungue as ac-
cións destes a grupos indepen-
dentistas co debate sobre a refor-
ma do Estatuto e con conceptos
coma o “Estado multinacional”,
que son, segundo Fraga, caldo de
cultivo para movementos “inde-
pendentistas, violentos, anti-
constitucionais e que atentan con-
tra a liberdade de expresión”.♦
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Os 10 detidos foron postos en liberdade sen cargos dous días despois

Polémica operación da Audiencia Nacional
contra o independentismo

A.E.
Un sector do movemento inde-
pendentista vén propugnando,
con máis ou menos éxito, con
máis ou menos forza, a violencia
como “resposta ao Estado”. O
desmantelamento do EGPGC,
non cortou esas ansias en algúns
rapaces, que seguiron bebendo
ideoloxicamente nas ensinanzas
programáticas e de actuación do
Exército Guerrilleiro.

O novidoso agora é o méto-
do de loita propugnado. Deno-
minado Nova Resistencia Gale-
ga, apostan pola “violencia polí-
tica afastada da militancia tradi-
cional e das estruturas organiza-
tivas ríxidas”. Artéllanse así en
grupos ou individuos que actúan
pola súa conta, compartindo
unicamente os fins e accións.

Este xeito de “intervención”,
comeza a artellarse no ano 1995
coa colocación de pequenos pe-
tardos, de xeito esporádico, en
caixeiros bancarios, automóbi-
les, obras públicas, etc. As datas
sinaladas foron sempre as ante-
riores ao Día da Patria. Tamén
entraron en acción cando a ca-
tástrofe do Prestige, saboteando
camións do Exército.

A policia, que non só ben se-
guindo con atención este move-
mento, senón que ten axentes in-
filtrados nestas organizacións (ta-
mén a Guardía Civil), considera
que deron dous saltos adiante. O
primeiro foi a bomba que lle es-
tourou a Xosé Vázquez Pereiro
nas mans. Enviada desde Vigo, a
policia sospeita que foron os seus

compañeiros os que enviaron es-
ta carta bomba a este ex militante
da AMI. Centran así, desde xuño
as pescudas nesta organización.
Con anterioridade, o grupo estu-
dantil Briga era o foco das súa vi-
xilancia. O outro feito significati-
vo foi a colocación dun paquete
bomba no caixeiro da sede cen-
tral de Caixa Galicia en Compos-
tela nas vésperas do Día da Pa-
tria. O artefacto utilizado foi moi-
to maior que en anteriores oca-
sións. Tampouco escolleron a
noite para a súa colocación, como
viña sendo habitual. Ambos os
dous efectos, que poderían con-
ducir a desgrazas persoais, crea-
ron un certo estado de alarma so-
cial. O contacto persoal con anti-
gos membros do EGPGC tamén
foi considerado pola policía co-
mo “un salto cualitativo”.

A policia, que tiña vixiados
varios membros da AMI, detivo
case ao instante a Ugio Caama-
ño e a Giana Rodríguez, como
autores da colocación do arte-
facto. Aínda que anunciaban
máis actuacións, estas non tive-
ron lugar. Os dous detidos con-
vertéronse nun referente políti-
co, asumindo este papel nun co-
municado aos seus compañei-
ros desde a cadea e pedíndolles
que continuasen na loita.

Os novos métodos autoorga-
nizativos impídenlle á policia,
malia ter infiltradas estas organi-
zacións, chegar ao fondo e des-
mantelalas, mesmo deter algúns
dos seus militantes por falta de
probas. Deciden así demandar

do xulgado de instrución núme-
ro 2 da Coruña a intervención de
teléfonos e correos electrónicos
de varios independentistas “con
carácter excepcional e ante a im-
posibilidade de obter por outros
medios, coñecemento das súas
conversas, ou dos acordos aca-
dados nas súas reunións e entre-
vistas persoais”.

A xuíza encargada do caso
denegou esta solicitude apelan-
do ao principio de proporciona-
lidade e a considerar que a inter-
vención afectaba aos dereitos
fundamentais. Segundo fontes
consultadas por A Nosa Terra
no ámbito xudicial, non foi uni-
camente este xulgado o que de-
negou o permiso para actuacións
similares, tamén pasou o mesmo
nos xulgados doutras capitais.

Foi así como estas actuacións
pasaron á Audiencia Nacional,
un xulgado especial, criticado
por moi diversos ámbitos ao per-
der a súa condición de natural,
con competencias en delitos de
terrorismo. Quen foi o que deci-
diu trasladar estas acusacións?

A Audiencia Nacional, con-
cretamente o xuíz de instrución
Santiago Pedraz, xustificou esta
actuación,  na “apoloxía do terro-
rismo” e na “axitación na rúa”.
Xa na tarde o martes 15 de no-
vembro, diversas fontes policiais
e da Guardia Civil mostraban a
súa “estupefacción” polo “dispo-
sitivo esaxerado”, recordando
que isto “non é o País Vasco”.
Estas fontes, que tamén foron re-
collidas por El Correo Gallego,

dubidaban da efectividade das
detencións e consideraban que os
militantes detidos serían postos
en liberdade moi pronto, porque
as acusacións que podían ter
contra deles eran “menores”.

A apoloxía do terrorismo
que esgrimían como unha das
causas desde a Audiencia Na-
cional, tería relación co apoio a
Ugio e Giana, detidos pola
bomba de Compostela, e na axi-
tación resáltase tanto as protes-
tas contra as forzas armadas,
contra Fraga ou as pintadas rei-
vindicativas nas rúas.

Finalmente, o fiscal Gordi-
llo e a decisión da audiencia
Nacional veulles dar a razón
tanto aos que criticaron a actua-
ción por desproporcionada e
propagandística, como aos co-
lectivos profesionais da seguri-
dade que, ademais, a definían
como “inefectiva”.

É lóxico que, así as cousas,
desde o independentismo se de-
nuncie tanto o feito de criminali-
zar a estes colectivos como a
conculcación da presunción de
inocencia, que levan mesmo á
perda dos posto de traballo dal-
gunhas persoas, cando de todo o
que os poden acusar “é de deli-
tos menores” que deben de subs-
tanciar os xulgados ordinarios.

Tamén que pensen que esta
actuación, se non era o prece-
dente para ilegalizar a AMI, se
trataba dunha espectacular (no
senso máis amplo da palabra)
operación para vacinar co medo
da represión estes colectivos.♦

Xulgados galegos negaran a actuación
que levou a cabo a Audiencia Nacional

A. EIRÉ
Os xulgados naturais galegos negaran as “accións preventi-
vas” contra grupos independentistas ao considerar que afecta-
ba ao “princípio de proporcionalidade” e que lesionaban “de-
reitos fundamentais das persoas”. A Audiencia Nacional, como
tribunal especial, si que aceptou a solicitude das FOP e puxo
en marcha unha operación, modelo antiterrorista, que levou a
rexistros e á detención de 10 militantes da AMI o 14 de no-
vembro, onde estiveron presentes as cámaras para darlle máis
publicidade. Aos dous días foron postos en liberdade sen cargos.
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H.VIXANDE
A bolsa de alugueiro para
fomentar o aluguer de vi-
vendas implicaba un estrago
de cartos e non conseguiu os
obxectivos proclamados, por
iso a nova conselleira de Vi-
venda vén de anunciar a
cancelación do programa e a
entrada en vigor dun novo.

“A bolsa de alugueiro era un es-
trago económico”, admite Ma-
ría A., que é unha das súas be-
neficiarias. “Para min, resultou
moi rendíbel, pero non tiña sen-
tido porque facilitaba as irregu-
laridades”, engade.

A propia información que
subministrada a daquelas Conse-
llaría de Política Territorial levaba
a desvirtuar o propósito desta ini-
ciativa. A bolsa era “un programa
do Instituto Galego da Vivenda e
Solo para fomentar a vivenda en
alugueiro”. Porén, este obxectivo
non se cumpría sempre, xa que a
bolsa alentaba a participar a aque-
les inquilinos e propietarios que
xa estaban ligados por un contra-
to de aluguer. “O mesmo proce-
demento [de aluguer] séguese no
caso de que o inquilino xa resida
na vivenda para a que desexe so-
licitar a subvención: o propietario
deberá incluír a vivenda na Bol-
sa”, sinala a información que pro-
porcionaba a páxina electrónica
deste sistema.

As invitacións a sumarse á
bolsa cando xa existía un contra-
to de aluguer en vigor nada tiñan
que ver coa proclamada inten-
ción da Xunta de “fomentar a
vivenda en alugueiro”. É máis,
algúns inquilinos que empregan
este sistema denunciaban que
incluír un piso na bolsa implica-
ba unha suba no prezo. “Cando
ías a ver un piso para alugar pre-
guntaban se era pola Xunta ou
por libre e, no primeiro caso, o
prezo podía subir cen euros”,
conta Marcos G., outro inquilino
que se sumou á bolsa. “A pesar
da suba, ti saías beneficiado por-
que a bolsa implicaba unha sub-
vención”, engade Marcos.

Teresa Táboas, nova conse-
lleira de Vivenda e Solo, anun-
ciou que “derrogará a actual bol-
sa de aluguer polas irregularida-
des detectadas e aprobará un no-
vo decreto no que se establecen
os novos requisitos para acceder
ás axudas”. O cambio realizarase
mediante a aprobación dun de-
creto do Consello da Xunta e, ao
mesmo tempo, a aprobación dun
novo programa, o que impedirá
unha situación de baleiro legal.
De momento, trescentos expe-
dientes están paralizados á espe-
ra dos cambios, que son inmi-
nentes, anunciou Teresa Táboas.

“A bolsa tiña buratos que fa-
cilitaban enganar”, sinala Gon-
zalo C., outra das persoas in-
cluídas na bolsa. Gonzalo non
conseguiu un piso por este pro-
cedemento pero tivo que perco-
rrer moitas vivendas que ofrecí-
an o aluguer. “En xeral, os pro-
pietarios eran moi abertos, pero

cando comentabas que a túa in-
tención era a de incluír a viven-
da na bolsa, dicían abertamente
que non querían declarar o pi-
so”, comenta Gonzalo.

Fronte a un decreto que faci-
litaba as irregularidades por
parte dos propietarios, os inqui-
linos sometíanse a un pequeno
calvario. “Había que mover un
montón de pa-
peis, aínda que
en Facenda era
onde máis te ma-
reaban”, sinala
Gonzalo C.

Aínda que a
maioría das irre-
gularidades na
bolsa do aluguei-
ro viñan da banda
dos propietarios,
os arrendatarios
ás veces eran em-
puxados a partici-
par. A Consellaría
de Vivenda sina-
lou que “o 36%
[dos casos] co-
rresponden a con-
tratos xa exis-
tentes que se suspenden para ob-
ter a axuda pública, case sempre
cun incremento do prezo por par-
te do propietario, que o inquilino
asume con cargo á subvención
pública”.

Nova orientación

A nova orientación que lle vai
imprimir á bolsa a Consellaría
de Vivenda inclúe que só pode-
rán entrar na mesma vivendas
que leven máis de seis meses
baleiras. Os dous obxectivos
que procura esta medida son
“por un lado, colocar vivenda li-
bre no mercado e, por outro,

evitar que os contratos veñan
pactados previamente entre par-
ticulares co conseguinte incre-
mento artificial dos prezos do
aluguer, como sucede no siste-
ma actual”.

O incremento dos prezos do
aluguer debido á bolsa de aluguei-
ro transmitiuse á vivenda que non
estaba incluída neste programa, de

forma que nos úl-
timos tempos re-
xistrouse en xeral
un aumento do
aluguer, xusto o
contrario do que
pretendía a bolsa.
Marga, unha
axente inmobilia-
ria, admitiu que
“é certo que subi-
ron algo os prezos
de toda a vivenda
en aluguer por
causa desta bol-
sa”. Con todo, pa-
ra Marga, a solu-
ción da Xunta de
cinguir o progra-
ma ás vivendas
que leven baleiras

seis meses pode non resultar efi-
caz. “O propietario dunha vivenda
que leve baleira máis de seis me-
ses tivo tempo de incluíla na bolsa
e se non o fixo é porque non que-
re, ao mellor porque non lle intere-
sa declarar este aluguer, por iso é
difícil que esta medida funcione”,
sinala esta axente inmobiliaria. Se
cadra, serían preciso medidas
complementarias, como sistemas
impositivos sobre as vivendas ba-
leiras para animar aos propietarios
a poñelas no mercado.

En xeral, este tipo de progra-
mas persigue non só colocar vi-
venda de aluguer no mercado,
senón tamén forzar indirecta-

mente unha rebaixa na cotiza-
ción dos alugueres no mercado.
Con máis vivendas para alugar,
prodúcese unha situación de
competencia que fai que baixen
os prezos, de forma que se bene-
fician tanto os que participan na
bolsa como o resto da cidadanía.

Efectos sociais

A bolsa deseñada polo anterior
Goberno da Xunta tamén incluía
criterios de renda para evitar que
os beneficiarios fosen persoas
que non necesitasen financia-
mento. “O problema era que pa-
ra acceder a unha vivenda inte-
grada na bolsa tiñan preferencia
as rendas máis baixas, polo que
un estudante sen ingresos podía
meterse na bolsa e ter máis de-
reitos que unha familia, aínda
que os pais do estudante tivesen
cartos”, indica Marcos G.

Para acceder á subvención do
aluguer era preciso non superar
uns ingresos de tres veces o Indi-
cador Público de Renda a efectos
Múltiples, que se corresponde co
salario mínimo interprofesional.
Segundo os ingresos oscilasen
entre menos deste salario e tres
veces o IPREM, a subvención ía
desde o 60% do aluguer até o
25%. “Hai outras medidas que
permitirían apoiar ás persoas con
poucos ingresos, como as desgra-
vacións no imposto da renda”, in-
dica María A, beneficiaria da bol-
sa de alugueiro. “O que é escan-
daloso –engade María A. –, é que
me desgravase a vivenda a min o
ano pasado por ter menos de trin-
ta e cinco anos e non a unha per-
soa que ten unha familia e que é
maior desa idade”. De todos xei-
tos, o Ministerio de Vivenda
anunciou que o ano que vén vol-

verá a incluírse a desgravación da
vivenda en aluguer no imposto da
renda, que fora suprimida polo
Goberno central presidido por Jo-
sé María Aznar.

As axencias inmobiliarias

En todo caso, a existencia da bol-
sa é algo que beneficia a persoas
de recursos escasos e indirecta-
mente ao resto da sociedade.
“Esta medida facilita que persoas
con ingresos moi baixos podan
acceder a unha vivenda en alu-
guer e, nese sentido, a bolsa ta-
mén é beneficiosa para nós, por-
que aumenta o movemento no
mercado”, sinala Marga, axente
inmobiliaria. Mais desde o punto
de vista destas axencias, non to-
dos son parabéns. “Tamén nos
quita traballo”, indica Marga.

As inmobiliarias celebran “os
axustes que van introducir a
Xunta na bolsa do aluguer”, aín-
da que non sempre consideren
que todos son positivos. De todos
xeitos, suxiren algúns: “hai que
calcular ben os prezos das viven-
das; agora mídense con garaxe e
rochos no faiado, o que dá lugar
a que por un piso de trinta metros
cadrados se poda chegar a pagar
o límite, que é de 594 euros, e iso
é unha barbaridade”. En calquera
caso, a creación de mecanismos
como este sempre produce efec-
tos non desexados que se teñen
que corrixir posteriormente.

A alza artificial dos prezos
non é a única consecuencia des-
ta bolsa de alugueiro que agora
está a reformarse. Tamén había
unha axuda para reformas que
ascendía a seis mil euros e que a
Xunta considera que as obras
realizadas non se inspecciona-
ban suficientemente.♦
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Vivenda cancela o programa de pisos e prepara un novo

‘A bolsa do alugueiro era un estrago’

O prezo do aluguer de vivendas tanto da bolsa como en réxime libre subiu a consecuencia dos erros deste programa.                                                    PACO VILABARROS

‘Cando ías ver
un piso
preguntaban se era
pola Xunta
ou por libre e,
no primeiro caso,
o prezo podía subir
cen euros”,
conta Marcos
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VOLTA AO MUNDO DE VELA

Preguntábanlle a un vello capi-
tán inglés ás portas da morte se
queria deixar recado e respon-
deu: “Perdoo a todos meus ini-
migos, non sendo a costa de
Portugal” Os derroteiros dos
barcos de aparello de cruz avi-
saban que despois de tres dias
de temporal de Noroeste a apa-
rición dun vento Norte duro le-
vanta moita mar en toda esta
costa porque pega de fronte a
unha corrente que sobe de Sa-
gres a Touriñán, a mesma que
fixo aparecer en Fisterra os cor-
pos daqueles romeiros á Miran-
dela que se perderan na ponte
de ferro do Douro.

Dominada polos anglos, a
lenda destes barcos de fórmula
mitifica as latitudes corenta po-
lo Sul, os Corenta Bramadores,
a Mar de Tasma-
nia e a porta dos
xeos nas She-
tland do Sul, xa
nos cincuenta,
moi visitados po-
la literatura e o
cine, pero as me-
didas obxectivas
da hidrografía
falan dunha mar
dos corenta de
latitude Norte
non tan diferen-
te, como ben po-
den contar os li-
bros de bitácora
dos barcos de
pesca de matrí-
cula cercana. Re-
sulta cómico que
xente con moitas
mareas do Gran-
sol ao lombo e algúns patróns
de vela curados neste mar se
deixen cegar por aquil relato
das grandes ondas que agora
lles chega en forma de propa-
ganda pagada polos seus pro-
pios impostos.

Algúns patróns expertos
confirman esta opinión. Por
exemplo Bouwe Bekking do
Movistar, que fixo varias veces
a volta ao mundo e agora fala
dos horrendous seas que atopou
a poucas horas da parada naval
de Vigo, cando aínda lembraba
as buguinas dos disciplinados
barcos de pesca de Vigo, Re-
dondela e Marín en formación
diante da Borneira para veren os
artistas; ou os dous tripulantes
do ABN Amro que baldeados na
cuberta por un golpe de mar fo-
ron agarrarse na roda do leme
de couse (babor) e arrincárono
do pedestal polo que despois
entraba auga a cachón.

Esperabamos que os sete
barcos da Volta ao Mundo de
Vela (VOR) respondesen a dous
desafíos. O primeiro é o técnico.
Dende o comezo dos oitenta hai
unha enxeñaría de vangarda que

busca un barco lixeiro, resisten-
te e rápido. Está sobre todo re-
presentada polo neocelandés
Bruce Farr. Vendo que a maioría
dos deseños da VOR saíron da
mesa deste deseñador sería xus-
to considerar que o desafío téc-
nico é unha impostura. Farr pro-
cura un barco que non escore
para que as velas envergadas en
trinta metros de mastro rendan o
máximo. Evitar os balanzos
cunha arboradura tan sobredi-
mensionada (con relación ao
casco, que por riba é de extre-
mada lixeireza e de carena cha)
require o uso de orzas basculan-
tes que actúan como estabiliza-
dores. As pancas anti-escora
móvense con poderosos émbo-
los hidráulicos que aplican es-
forzos enormes e que terman do

máis firme que
ten un barco tan
livián: o mampa-
ro central. Some-
tido ao desafio de
endereitar todo
este pendello
mentres se debru-
zaba a trinta nós
de velocidade ca-
ra ao seo dunha
onda cavada, os
émbolos de esco-
ra do Movistar
romperon o
mamparo central.
Outros tres bar-
cos están toca-
dos, entre eles o
sueco Ericsson
que rompeu a re-
tranca polo pin-
zote (o artello

que permite virar a retranca ou
botavara a unha e outra banda
do mastro). 

Avarías no leme

A maioría das avarias refírense
ao leme e aos estabilizadores.
Bruce Farr di que estes barcos
rompen porque van ao límite. As
pas anti-escora están pensadas
para unha caída a doce nós de
velocidade, non máis. Na última
Vendee-Globe tres barcos creba-
ron as famosas ás o que Russell
Bowler, socio de Farr, chamou
unha casualidade. Botáballe as
culpas a cada patrón. Na Volta
ao Mundo de 2002 tamén hou-
bera catro avarías maiores que
tiñan que ver co leme. Unha de-
las botou fóra da regata o Tyco,
que era o favorito.

O outro desafío, solidario
con este reto técnico, é o dos ar-
tistas da navegación. A gran pe-
dagoxía das regatas de mar con-
siste en aprendermos a adminis-
trar as forzas segundo o antergo
principio de que unha persoa na
mar ten as forzas que sabe ter e
non máis. Os favoritos desta re-

gata antes de esfolaren os bar-
cos, deberon escoller entre pre-
sentarlle vela ao vento vesánico
ou arriar algo de trapo e conser-
var. Os que se moderaron van
agora de primeiros. Na última
edición da vella Regata da Con-
cha de Traiñas, fronte unha mar
cavada, os de Santander e Cas-
tro Urdiales vogaron a romper
os remos, embarcaron unha on-
da e perderon. Gañou Hondarri-
bia que arriaba a voga para aco-
modarse á forza do balanzo. 

A vela de altura está metida
nunha competición millonaria

na que a algúns lles parece mú-
sica celestial a vella sabedoría
izar a vela que se poda izar e
non moita máis. Desprézase a
experiencia. En 1989, a mesma
Xunta que comprou por 600 mi-
llons de pesetas a saída da
VOR, mandou a Xabier Gánda-
ra no Galicia pero o moito que
aprendera aquela tripulación re-
leouse ou fíxose de menos e non
se quixo atender nesta ocasión o
seu proxecto. Como a intención
declarada da Xunta (iniciativa
de Manuel Fraga asumida en to-
do polo Goberno actual) era in-

teresar a cidadanía na vela, era
ben explicar as luminosas lec-
cións deste desafío e non repetir
algo tan estúpido como que non
mandamos os artistas a loitar
contra os elementos. Visto o
prezo que nos van cobrar polo
lindo privilexio da saída da
VOR, temos todo o dereito a
que nos renda sequera en forma
de experiencia. Pensen que con
eses quince mil millóns de eu-
ros polos que vai quedar a fac-
tura final, poderiamos ter a rede
de escolas de vela mellor dotada
do mundo.♦

O fracaso das primeiras duascentas millas 

Os favoritos
desta regata
antes de esfolaren
os barcos,
deberon escoller
entre presentarlle
vela ao vento
vesánico ou
arriar algo de trapo
e conservar.

G. LUCA
Esperaban unha singradura de seis mil millas deica Cape-
tón pero non pasaron do Cabo de Roca. Catro horas des-
pois dunha saída con barcos engalanados, bombarda mili-
tar e rosas no mar, a palabra desafio, a máis repetida na
porta da aventura, cobraba realidade no corazón do tor-
bón que rompía a maioria dos barcos na costa de Portugal.

Os desperfectos baixo o Movistar evidencian unha colisión submarina, que causou a ruptura do timón, dunha das orzas de deri-
va e danos estruturais.                                                                                                                               MARÍA MUIÑA



A. EIRÉ
A saída da Volta ao Mundo de
Vela demostrou a capacidade
de resposta dos cidadáns gale-
gos e que os eventos se poden
organizar mellor. Foron ren-
díbeis os máis de 22 millóns
gastados polo Concello de Vi-
go e a Xunta? Está é a gran
pregunta para moitos agora.

A volta ao mundo de vela, nomea-
da publicitariamente como Volvo
Ocean Race é, sobre todo, un tele-
produto. Quere dicir, un evento de-
portivo para vender as marcas pa-
trocinadoras a través da televisión.

Neste 2005, entre os patroci-
nadores atopábase Galiza, pois a
Volvo decidía saír, por vez pri-
meira, dun porto non enclavado
nas illas Británicas.

Certamente, o espectáculo da
saída da proba, malia contar con
unicamente sete barcos, é o máis
lucido e televisivo dos oitos me-
ses que dura a proba. Pero non
son eses verdadeiros fórmula un
da navegación os que lle dan
atractivo especial ao comezo de-
sa épica disputa que percorre ca-
tro océanos. Son os centos de
barcos que se xuntan na saída, a
xente que se congrega para des-
pedir esa flota como se fosen á
conquista duns mares descoñeci-
dos. E, aínda que na terra xa non
quedan océanos por descubrir,
aínda quedan mares ignotos, por-
que o mar nunca é o mesmo,
cambia a cada momento. Non
hai máis que ollar como a poucas
millas da saída a maioría dos
barcos xa sufriran desperfectos
case irreparábeis. Non fixo falta
chegar aos mares austrais nin ao
temido Cabo de Fornos.

Temos así que son os mes-
mos que pagan ese patrocinio de
acoller a saída da proba os que
teñen que encargarse de montar
o espectáculo. Máis alá das gole-
tas, dos avións, de locomotoras,
pistas de xeo e outras matracas
que pouco teñen a ver co evento,
co mar,  e co espectáculo...

O verdadeiro espectáculo

O espectáculo puxérono as xentes
galegas congregadas en ambas as
marxes da ría de Vigo. Desde pri-
meiras horas colleron todos os mi-
radoiros que lle quedan á zona e de-
ambularon polos peiraos discipli-
nadamente. Obedecendo tanto as
importantes medidas de seguridade
como os reclamos publicitarios.

Respondían de xeito contun-
dente á expectación creada desde
había anos sobre este espectácu-
lo deportivo. E o espectáculo es-
taba nas bancadas, fosen na terra
ou no mar. Se a maioría destes
participantes-seareiros tivesen
que asistir ao evento en solitario,
ou nun reducido grupo para ver
saír os sete barcos, ficarían certa-
mente desencantados.

Se non rematou todo nun
apedro foi porque o espectáculo
estaba no mar cheo doutras em-
barcacións ou na terra, ateigada

de miróns. E puido ser peor se a
Xunta, finalmente, non teimase
en que os sete competidores de-
sen unha volta pola ría antes de
enfocar a mar aberto. Nin os des-
files nin as presentacións deron
para moito. O verdadeiro espec-
táculo estaba en ver centos de
barcos correr tras desa especie
de golfiños que planeaban nas
ondas e o mar de Vigo cheo de
escuma branca debuxando rutas
de gurgullas. Pero moitos, os que
estaban na Laxe, por exemplo,
nin os puideron ollar. Si viron a
Juan Carlos de Borbón, a súa fi-
lla Cristina, Iñaki Undargarín e
demais autoridades. E marcha-
ron felices porque asistiron a un
espectáculo rosa sen ter que pre-
sencialo na televisión.

Aínda que se mollasen, ou al-
gúns non puideran chegar á casa
até catro horas máis tarde pola
falta de transporte urbano ou po-
los atascos, todos se mostraban
ledos. Asistiran a algo único, se-
gundo lles viñeran vendendo
desde había meses.

Resaca viguesa

En Vigo quedaba a resaca de que
só foran uns horas nas que os
barcos permaneceran en porto. A

decepción viña dada polos equí-
vocos que crearan, sobre todo
desde o Concello de Vigo. En
primeiro lugar non era que a Vol-
vo Ocean Race saíse oficialmen-
te de Vigo, saía de Galiza. O seu
porto base era o Club Náutico de
Sanxenxo, presidido por Pedro
Campos, integrante das listas do
PP ao concello de Vigo.

As negociacións que fixo o
goberno do PP na Xunta e en Vi-
go deixaron, non só, moi aberto
o programa de saída, senón que
non se preocuparon de pór en
marcha eventos complementa-
rios que, apoiándose na saída da
volta, puidesen atraer noutros
días o público, xa fose local ou
visitante. Do pouco que estaba
relacionado co mar, foi a “feira
do marisco”, a imaxe da que xa
rematara un mes antes, con
grande éxito de público. O go-
berno do PP nin sequera lles co-
brou a ningún dos teóricos pa-
trocinadores que botaron todo
un ano convertendo este suposto
patrocinio en propaganda.

Estes e outros fallos intentaron
ser subsanados pola nova conse-
lleira de Cultura e Deportes e, so-
bre todo, por Santiago Domín-
guez Olveira, o director xeral para
o Deporte. Pero algúns xa chega-

ron demasiado tarde. Mesmo non
se cumpriron acordos como que
os buques estivesen en Vigo tres
días antes. Por motivos loxísticos
negáronse todos, menos o que co-
mandaba Pedro Campos.

A maioría en Vigo láiase do
que puido ser e non foi. A Fede-
ración de Veciños destaca o
“sentimento de decepción” da ci-
dadanía, pero non polo espectá-
culo en si, senón pola pouca re-
percusión mediatica que, ao seu
xuízo, tivo na prensa española,
nomeadamente nas televisións.

Certamente, teñen razón,
mesmo cando razoan que se fose
en Valencia ou en Catalunya, a
cobertura sería moito maior. Pe-
ro esa decepción vén, en boa par-
te, inducida tanto polas grandes
expectativas creadas, como polo
descoñecemento dos medios.

Cantos vigueses seguirían
esa saída da proba se fose noutro
porto? Cantos a seguiron hai ca-
tro anos? Cantos sabían que
existía? No Estado español non
existe tradición mariñeira e vi-
ven de costas ao mar. O espectá-
culo baséase unicamente no co-
lorido. Só había un barco espa-
ñol e os demais patrocinadores
eran foráneos. As televisións
non fan propaganda de balde e
Galiza (Vigo) estaba como unha
firma patrocinadora máis, se non
existe publicidade específica,
foxen do evento que xa dan ou-
tras cadeas.

Acertan tamén as entidades
veciñais cando afirma que os ci-
dadáns foron os auténticos prota-
gonistas do evento e erran cando
as culpas as reparten entre todos
os políticos por igual, fuxindo
dunha verdadeira posición críti-
ca e do compromiso cidadáns.

Tamén é lóxica a desazón
dos hostaleiros e comerciantes
vigueses ante a escasa repercu-
sión que tivo este espectáculo
nos seus estabelecementos. O
sábado e o domingo estiveron os
máis deles ateigados, sobre todo

os que estaban perto do mar. Pe-
ro aquelas cifras fabulosas de
negocios que publicitara a alcal-
desa Corina Porro non se ollaron
por ningunha parte. Tampouco
os hoteis. Vendíase mesmo que
se inagurara un de cinco estrelas
para o evento, cando estaba pro-
xectado moito antes. Os estabe-
lecementos estiveron a ateigar
como se agoiraba. Só foi un fin
de semana.

Os laios de Vigo non son com-
partidos por Sanxenxo, que foi
onde tivo a flota a súa base. Como
se pode ollar na reportaxe publi-
cada en A Nosa Terra a pasada se-
mana, a súa incidencia nas rías de
Pontevedra e da Arousa foi impor-
tante. Pero os vigueses, inducidos
pola maioría dos medios e pola
propaganda do concello, só olla-
ron a volta como algo de Vigo.

Pero, finalmente, a pregunta
que se fai a maioría, tanto os que
a ollaron en directo como os que
a contemplaron na casa é: o in-
vestimento será rendíbel?

Unha pregunta moi difícil de
contestar. Galiza, Vigo, vendían
imaxe. Traducirase esa imaxe au-
tomaticamente en visitas de turis-
tas? Servirá a volta para potenciar
os deportes náuticos? Fará, aínda
que só sexa, que ollamos cara ao
mar como compañeiro da terra,
con potencialidades de seu?

Primeiramente, habería que
coñecer as cifras exactas que gas-
taron tanto a Xunta como o con-
cello. Domínguez prometeu que
así sería. Mentres tanto manexan
como cifras extraoficiais cinco
millóns de euros por parte da
Xunta e 17 por parte do concello.
Neste último caso tamén hai que
facer unha gran salvedade. Só
dous millóns corresponderían a
gastos estritamente relacionados
coa volta. Os outros 15 millóns
irían destinados a mellorar o con-
torno litoral vigués, concreta-
mente, a humanizar varias rúas.

Os proxectos xa foran feitos e
orzamentados en tempos nos que
gobernaba o alcalde Lois Pérez
Castrillo. Daquelas, o PP opoñíase
á realización destas obras. Cando
chegou Porro á alcaldía vendeunas
como algo propio da volta, xustifi-
cando así o trasacordo e apropián-
dose dos proxectos, incluíndo es-
tes orzamentos na proba náutica.

Sexa como for, ante a respos-
ta da xente xa se lanzan en Vigo
nunha carreira para acoller a can-
ta famosa proba náutica se cele-
bre no mundo. A ‘Cutty Stark’, a
‘Admiral`s Cup’, entre elas. E os
británicos, que logo de décadas,
semellan non saber o que valen e
están dispostos a que sexan ou-
tros os que se leven a publicidade.
E os que paguen a propaganda,
claro, porque estas regatas, máis
alá da épica de hai anos, son, so-
bre todo, unha gran campaña pu-
blicitaria para unhas marcas.

Se cadra, coidando o noso li-
toral e potenciando os deportes
náuticos entre a poboación sacá-
banse máis réditos sociais e,
mesmo, turísticos.♦
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A satisfacción e a moufa mestúranse entre os vigueses

O espectáculo puxérono os espectadores

VOLTA AO MUNDO DE VELA

PACO VILABARROS

AGN
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

Por algunha lameira dun barrio
de Nairobi anda nestes momen-
tos Sammy Gitau, que foi en
tempos un meniño da rúa e ago-
ra lidera unha organización de
apoio aos que pasan polo mes-
mo que el pasou, rapaces aos
que se lles ofrece algo de instru-
ción básica, formación inicial
nalgún oficio e unha inxección
de autoestima por medio do xo-
go e o deporte. Mathare Com-
munity Resource Centre, que
así se chama esa pequena odi-
sea, é unha desas outras –cha-
mémoslles ONGs– realidades
en marcha, feitas desa solidarie-
dade e autoaxuda que a necesi-
dade e a creatividade humanas
son quen de xerar cando a situa-
ción se volve extrema. Proxec-
tos nacidos de abaixo, coas raí-
ces no país, co sabor e co cheiro
dos afectados. 

Conta Sammy que nos seus
tempos extremosos foi perse-
guido e linchado por unha cua-
drilla cando o cacharon inten-

tando roubar, no 1985. E que
despois aínda aturou outra ma-
lleira, esta vez nin se lembra
moi ben por qué,
xa que estaba ce-
go de coca. Pa-
sou semanas en
coma. “Ese foi o
punto de retor-
no” –comenta–
“recei para ter
unha última
opor tunidade,
unha oportuni-
dade para botar-
lles unha man
aos meus cole-
gas nos barrios”.

Ás veces é
mellor ilustrar
con exemplos
remotos, pero
quen de vós non
coñece en Gali-
cia algunha ex-
periencia homologábel á do
centro de recursos comunitarios
de Mathare? Son realidades im-

perfectas, seguro, como debe
ser, pero dinámicas, pezas vivas
do gran mosaico da historia da

solidariedade hu-
mana. Están por
todas as partes.
Déronse en cha-
mar iniciativa
social, comunita-
ria, cívica. E, en
países coma Ke-
nia son case a
única alternativa.
En Galicia debe-
rían ser o contra-
punto necesario
dun estado do
benestar consoli-
dado, dun siste-
ma de prestación
de servizos so-
ciais resignado e
necesariamente
burocratizado. 

O desafío es-
tá na integración deses dous im-
pulsos. A solidariedade do siste-
ma –ese milagre da evolución

social, ese triunfo irrenunciábel
do movemento obreiro que ten
forma de sistema público de
pensións, de seguridade social,
ou de rede profesionalizada de
servizos de atención primaria–,
unha solidariedade pesada e es-
tábel, tan cotiá que resulta case
invisíbel, unha solidariedade
forzada, que diría queixoso
máis dun espírito neoliberal; e a
outra solidariedade, a que vén
da base, diversa, colorista, es-
pontánea, áxil, flexíbel e creati-
va, cun aquel de saudábel anar-
quía, pero, se cadra por iso mes-
mo, inestábel, e moitas veces
incontrolábel, por veces perigo-
sa (ollo ás patoloxías psicolóxi-
cas dos líderes “espontáneos”,
ás “síndromes de fundador”, e a
tantas outras), en ocasións nada
inocente e, exemplos a moreas,
menos altruísta do que predica,
que diría o curtido funcionario
do sistema público, con ese sa-
ber peneirador de ilusións que
só dá a experiencia. 

A fórmula é o tan necesario
como difícil sistema integrado
de servizos sociais, un deseño
de enxeñaría social e institu-
cional ben artellado e engraxa-
do, de nidia responsabilidade
pública. Impulsado, regulado,
fomentado modulado e, sobre
todo, controlado polos poderes
públicos. Velaí o desafío desta
hora de cambio: o pasar de ex-
celentes declaracións de prin-
cipios a un sistema eficiente,
capaz de ilusionar e vehiculi-
zar o enorme impulso solida-
rio que hai na base social, pe-
ro coas regras de xogo moi
claras: a igualdade de oportu-
nidades, o benestar e a inte-
gración sociais, son algo de-
masiado serio como para dei-
xalo ao chou do espontaneís-
mo civil, pero é algo demasia-
do delicado e sutil como para
confiarllo en exclusiva ao apa-
rato administrativo.♦

DANIEL LÓPEZ MUÑOZ é sociólogo.

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa DANIEL LÓPEZ

As regras do mosaico solidario

‘A fórmula
é o tan necesario

como difícil
sistema integrado

de servizos sociais,
un deseño

de enxeñaría social
e institucional ben

artellado”

A.N.T.
A Xunta de Galicia foi admiti-
da por unanimidade na Asso-
ciation of Language Testers in
Europe (ALTE) como membro
de pleno dereito, o que signifi-
ca que dentro de aproximada-
mente un ano comezará a fun-
cionar en Galiza o sistema de
acreditación lingüística que
establece este organismo, de
acordo co Marco europeo co-
mún de referencia para as lin-
guas. Un grupo de traballo do
Centro Ramón Piñeiro foi
quen elaborou o modelo de
exame que se presentou esta
tarde no encontro de ALTE ce-
lebrado en Cardiff (Reino Uni-
do). Trátase dunha proba para
o nivel A2, considerado ele-
mental para o coñecemento
dunha lingua.

A proposta que presentou a
Administración autonómica
galega consta de catro probas:
comprensión lectora, expre-
sión escrita, comprensión oral
e expresión oral. A proba de
comprensión lectora terá unha
duración de 45 minutos e ava-
liará a capacidade do candida-
to para ler e entender o sentido
xeral de textos breves e sim-
ples tomados de fontes reais:
mensaxes, anuncios, noticias,
instrucións, etc. A metodolo-
xía do exame consiste en rela-
cionar textos e titulares e esco-
ller entre varias opcións.

A proba de expresión escri-
ta, tamén cunha duración de 45

minutos, consistirá na redac-
ción dun texto simple que trate
feitos e situacións da vida cotiá
e en completar interaccións
breves. A proba de compren-
sión oral avalía, en trinta minu-
tos, a capacidade do candidato
para entender o sentido xeral e
as ideas principais de textos
orais breves e simples tomados
tamén de situacións cotiás:
conversas telefónicas, avisos
de megafonía... Finalmente os
últimos 15 minutos dedícanse
a examinar a expresión oral
cunha conversa sinxela e cun-
ha descrición do que se ve nun-
ha ilustración.

Estes exames van substi-
tuír á actual acreditación de
iniciación e perfeccionamento
de lingua galega. Política Lin-
güística vai artellar o novo
sistema de avaliación, que
contará con elaboradores de
exames, formadores que im-
partan os cursos dirixidos a
superar os distintos niveis e
examinadores que se encar-
guen de cualificar as probas
seguindo sempre os mesmos
criterios, fixados xa nunha se-
rie de instrucións específicas.
Ademais de na Galiza as pro-
bas servirán para acreditar os
coñecementos lingüísticos ta-
mén nas universidades espa-
ñolas con estudos de galego e
no estranxeiro, onde se apro-
veitarán as estruturas dos lec-
torados de galego distribuídos
en distintos países.♦

A Xunta entra na Asociación Europea
de Institucións Avaliadoras de Linguas

Política Lingüística avanza
un novo sistema de
acreditación para o galego



H.V.
A viaxe no Nexius –agora deno-
minado R598– require pagar
unha reserva que entre A Coru-
ña e Vigo ascende a 2,70 euros.
Isto permítelle á Renfe un in-
greso extraordinario por un ser-
vizo que en realidade non existe.

Renfe cobra a reserva do Nexius
aínda que se expida o billete xus-
to antes de saír o tren e a pesar de
que nese momento haxa prazas
baleiras e a viaxe sexa, por exem-
plo, entre Pontevedra e Vigo, esta-
ción final e sen ningunha parada
intermedia. É dicir, máis que unha
reserva, trátase dun sobreprezo
que, ademais, non é fixo, varía se-
gundo a distancia que se cubra.

Por outra banda, o Nexius é un
tren que pode circular a maior ve-
locidade que os tradicionais rexio-
nais porque dispón dun sistema de
basculación que lle permite tomar
as curvas máis rápido. Con todo,
practicamente chega ao mesmo
tempo que os restantes trens; iso
si, para en menos estacións, uni-
camente na Coruña, Santiago, Vi-
lagarcía, Pontevedra e Vigo.

Todo isto implica que a reser-
va que impón aos seus usuarios é
simplemente un sistema para a
Renfe aumentar os ingresos.

O prezo da reserva entre Vigo
e A Coruña é de 2,70 euros, entre
Vigo e Santiago de 1,70, entre Vi-
go Vilagarcía de 1,05 euros e en-
tre Pontevedra e Vigo de 60 cénti-
mos de euro. Por outra banda, se-
manalmente hai 128 servizos de
Nexius entre Vigo e A Coruña, en
calquera dos dous sentidos, o que
fai 6.400 viaxes ao ano.

Segundo a Renfe, a razón da
reserva é a alta ocupación que
rexistra o uso deste servizo, que
non se suple incorporando unha
unidade máis nas horas de maior
demanda, senón penalizando coa
reserva a escolla deste tren. O
obxectivo é disuadir aos pasaxei-
ros e desvialos a outros trens. 

Cálculos dos ingresos

Un cálculo aproximado dos in-
gresos que obtén Renfe pola
aplicación desta reserva parte
da premisa de que a ocupación é
alta, é dicir, que rolda o 90%, e
de que os trens van cheos sexa
cal sexa o treito do traxecto.
Deste modo, para o cálculo de
beneficios pártese de que as via-
xes realízanse entre A Coruña e
Vigo –a alta ocupación fai que
os pasaxeiros que baixen en
Santiago sexan substituídos por
outros novos–, polo que se esti-
ma o pagamento da tarifa da re-
serva entre A Coruña e Vigo co-
mo promedio.

Tendo en conta ocupación,
número de viaxes anuais e a tari-
fa promedio, os ingresos anuais
da Renfe pola reserva do Nexius
ascenden a 2.954.880 euros, case
tres millóns.

O prezo da viaxe entre A Co-
ruña e Vigo é de 11,45 euros, de
modo que os 2,7 euros da reser-

va representan o 23,5% do prezo
total do billete. Esta porcentaxe
tamén se corresponde cos bene-
ficios globais que obtén Renfe
da reserva. Se, coa mesma esti-
mación de usuarios e viaxes,
Renfe factura ao ano 12.530.880
euros polas viaxes no Nexius, os
tres millóns da reserva tamén su-
poñen o 23,5%.

Existe outro servizo ferrovia-
rio entre A Coruña e Vigo, que o
presta a Renfe a través dos rexio-
nais en 42 viaxes semanais en
cada dirección, o que fai 84 tra-
xectos semanais e 4.200 ao ano.

O billete entre A Coruña e Vigo é
de 8,5 euros e coa mesma esti-
mación de uso que a do Nexius,
pódese dicir que a Renfe ingresa
ao ano por este servizo
6.104.700 euros, só o dobre do
que obtén da reserva no Nexius.

En total, sempre sobre canti-
dades estimadas porque Renfe
non proporciona unhas cifras
que descubrirían a natureza do
seu negocio, anualmente Renfe
factura ao ano entre Vigo e A Co-
ruña uns 18 millóns de euros. Os
tres millóns da reserva represen-
tan o 16% da facturación total.♦
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Representan o 25% da facturación do seu tren máis rápido

Renfe recada tres millóns ao ano
polas reservas no Nexius

Hai aproximadamente un ano que
entrou en vigor a liberalización do
servizo ferroviario e a consecuen-
cia deste feito Renfe dividiuse en
dúas empresas: Operadora e Infra-
estruturas. A primeira explota o
servizo de trens e a segunda a xes-
tión das vías e das estacións.

A filosofía é introducir os cri-
terios de competencia para que
mellore a calidade do servizo e
en consecuencia transmitir esta
mellora aos usuarios.

De momento, non foi tal e to-
dos os esforzos van na dirección
de conseguir rendibilidade, de
modo que máis que da mellora
do servizo pode falarse da supre-
sión do servizo para convertelo
en mercadoría.

A aplicación do sistema de re-
servas no Nexius responde a esta
filosofía de facer caixa que exclúe
o beneficio do usuario porque non
hai máis operador ferroviario que
a Renfe, á que están suxeitos to-

dos os viaxeiros do ferrocarril.
Por outra parte, Renfe podería au-
mentar os ingresos incrementando
as prazas con máis unidades, pero
resulta máis económico aumentar
os beneficios impoñendo unha re-
serva porque non obriga a investi-
mento ningún.

Renfe Infraestruturas participa
desa mesma filosofía, que aplica
na renuncia aos investimentos na
mellora das estacións menores e
os apeadoiros. Parellamente, su-

prime espazos públicos nas gran-
des estacións e nos seus accesos
para actividades que non están na
natureza da súa existencia. É habi-
tual que aumente as prazas nos es-
tacionamentos que posúe porque
cobra por deixar os vehículos nas
estacións. Deste xeito, conta cun
número de prazas moi superior ás
que son necesarias para dar cober-
tura ao servizo ferroviario. Neste
caso, o negocio, máis que a esta-
ción é o estacionamento.♦

Na liberalización o negocio prima sobre a calidade

O Nexius agora chámase R598.

Xavier Vence
O fracaso neoliberal

na Galiza
A pesar da arrogancia que lle

permite toda a fanfarria de medios
de adoutrinamento de masas,

o neoliberalismo está a fracasar e
levando á ruína aquelas sociedades

que o abrazan. Á periferia, o elo
máis feble e vulnerábel,

tócalle a peor parte.

O segundo fracaso histórico
do neoliberalismo está xa á vista de

calquera que se atreva a correr
o veo da propaganda. Galiza

é un bon exemplo.

O neoliberaslimo está a converter o
proceso de modernización da

economía e da sociedade galegas
nun calvario máis que nun ascenso

na escada do benestar.

O seu corolario máis rechamante é a
desfeita demográfica, o diario estado

de malestar de amplas capas da
poboación.

CAMPUS - A NOSA TERRA



CÉSAR LORENZO GIL
O goberno central advertiulle
á Conferencia Episcopal que
cómpre que tome medidas pa-
ra posibilitar o seu autofinan-
ciamento. Polo de agora, a
igrexa mantense maioritaria-
mente grazas ás achegas do
Estado. Este tema podería ser
o cerne da polémica da LOE.

A vicepresidenta do goberno cen-
tral, Mª Teresa Fernández de la
Vega, anunciou o pasado 14 de
novembro que é necesario reducir
a achega do Estado ao financia-
mento da igrexa católica. De la
Vega deu conta de varias xuntan-
zas con representantes da Confe-
rencia Episcopal, aos que lles
lembrou o seu compromiso de hai
xa máis de unha década de variar
os criterios de financiamento. A
igrexa non só iniciou o camiño
das reformas económicas senón
que conseguira, durante os oito
anos de Goberno Aznar, aumentar
os seus rendementos e corrixir as
carencias provocadas polo des-
censo das contribucións dos fieis.

Para o goberno central, aquí
está o cerne da polémica da apro-
bación da LOE e a explicación
máis sensata á crispación que a xe-
rarquía eclesiástica puxo en mar-
cha após coñecerse o contido da
reforma e que desembocou na ma-
nifestación contra o goberno que
percorreu as rúas de Madrid o pa-
sado 12 de novembro. A idea que
agroma é que se o Estado deixa de
financiar os colexios privados de-
pendentes da igrexa, as arcas da
institución sufrirían unha creba.

A igrexa consegue, grazas aos
convenios de concertación cos
seus centros grandes beneficios
económicos. Por unha banda, o
custo por alumno está subvencio-
nado, polo que hai superávit logo
de pagarlles os salarios aos pro-
fesores. Ademais, os programas
educativos dos colexios son autó-

nomos, polo que poden comprar
os libros de texto das editoriais
que eles mesmos xestionan, o
que aumenta o gaño anual.

Fóra do ensino, a igrexa é a
institución relixiosa máis benefi-
ciada polo Estado. A pesar de
que a constitución recoñece que
ningunha confesión prima sobre
as outras, en realidade, a xerar-
quía católica consegue diñeiro
derivado do IRPF e de diversos
convenios por actividades e sub-
vencións que manteñen en pé
congregacións, organizacións
non gobernamentais e empresas.

O goberno considera que a
Conferencia Episcopal debería
autofinanciarse seguindo o mo-
delo parroquial. Hoxendía, na
meirande parte dos casos, as re-
formas dunha igrexa ou capela
non dependen dos bispados se-
nón das contribucións dos fre-
gueses. A igrexa é consciente
que este modelo, que podería ter
certa vixencia no medio rural

(grazas á proximidade entre fre-
gueses e párroco) é máis difícil
de aplicar nas parroquias urba-
nas e noutros ámbitos de xestión
eclesiástica, caso dos arquivos
diocesanos ou dos seminarios.

Mais iso na teoría porque na
práctica o financiamento da igre-
xa seguirá tal e como está, polo
momento. A pesar de que sete
parlamentarios socialistas racha-
ron a disciplina de voto, o PSOE,
apoiado polo PP, Coalición Ca-
naria, CiU e o PNV, rexeitaron
unha moción de Izquierda Verde
sobre este tema.

Guerra de cifras en Madrid

A manifestación contra a LOE
conseguiu congregar en Madrid o
12 de novembro varios centos de
miles de persoas que protestaron
pola reforma educativa que pre-
sentou o goberno central. Segun-
do as autoridades estatais, houbo
400.000 persoas, se as cifras par-

ten do Concello ou da Comuni-
dade (ámbalas controladas polo
PP), a participación chegaría aos
2 millóns de persoas.

A pesar de que foi a igrexa
quen fixo máis proselitismo a prol
da protesta (con comunicados li-
dos nos púlpitos das parroquias),
só dous bispos asistiron á marcha.
Na cabeceira da manifestación es-
tivo o secretario xeral do PP,
Ángel Acebes (Mariano Raxoi
non adoita acudir a estes actos).

As dúas demandas máis repe-
tidas polos manifestantes foron:
liberdade dos pais para elixir co-
lexios privados sen pagar máis e
respecto pola materia de Reli-
xión. Segundo os convocantes, a
LOE abandona os centros concer-
tados ao discriminalos no reparto
de cartos públicos. “Actualmente,
o 30 por cento da poboación es-
colar está no sector privado. A no-
va lei afoga estes centros porque
só prevé gastar na escola concer-
tada o 10 por cento do financia-

mento educativo total. Isto min-
gua a capacidade de elección dos
pais porque a escola público goza
de máis recursos”, explican os
convocantes, entre os que desta-
can a Confederación Católica de
Pais de Alumnos.

O goberno negou que a LOE
discriminase economicamente os
centros privados concertados e re-
saltou que todos os pais que así o
desexen poderán mandar os seus
fillos a estudar relixión. “Estase
mentindo neste aspecto interesa-
damente”, dixo a ministra de Edu-
cación, Mª Jesús San Segundo.
“En calquera caso, estamos dis-
postos a negociar as reformas per-
tinentes para alcanzar o meirande
consenso posíbel neste asunto”. O
presidente do PP, Mariano Raxoi,
pediu un pacto de Estado sobre
Educación “para unha xeración” e
o presidente do goberno, José
Luis Rodríguez Zapatero, vai re-
cibir os convocantes da manifes-
tación do 12 de novembro.♦
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A.N.T.
O pasado 14 de novembro come-
zou na Audiencia Nacional, en
Madrid, o xuízo contra o que o su-
mario define como “trama de de-
sobediencia civil propiciada pola
ETA”, que presenta cargos contra
persoeiros relacionados con co-
lectivos políticos, sociais e cultu-
rais de Euskadi e Navarra, maiori-
tariamente, supostamente finan-
ciados e inspirados polo grupo ar-
mado “como parte da súa estrate-
xia terrorista”. Entre as iniciativas
xulgadas, chama a atención a de-
nuncia contra Pepe Uruñuela,
avogado laboralista de Pamplona
sen vinculación persoal demostra-
da con ningún partido abertzale.

Uruñuela aparece procesado
por consideralo o xuíz Baltasar
Garzón membro da Fundación
Joxemi Zumalabe, á súa vez,
sempre segundo o sumario xu-
dicial, dependente da ETA. O
único indicio para trazar esta re-
lación é o texto dun relatorio so-
bre desobediencia civil pronun-
ciado nun ciclo de conferencias
da fundación que apareceu no
cuarto dun membro da ETA du-
rante un rexistro policial.

A Fundación Joxemi Zuma-
labe serve para encauzar determi-
nados movementos sociais de
Navarra e canalizar axudas a co-
lectivos desfavorecidos, espe-
cialmente no trato coa xustiza.

Nos seus estatutos non hai nin-
gunha referencia ideolóxica e o
historial da meirande parte dos
seus membros non pasa para na-
da por partidos abertzales (algúns
deles téñense manifestado contra
accións da ETA, por exemplo). O
sumario considera, en troques,
que foi o grupo armado quen ide-
ou os obxectivos da fundación. A
pesar diso, ten que recoñecer que
a orixe da ‘Joxemi Zumalabe’ foi
unha herdanza de un millón de
euros que o beneficiario utilizou
para crear esta entidade sen áni-
mo de lucro seguindo todas as
pautas marcadas pola lei.

Pepe Uruñuela é avogado
laboralista en exercicio, con ca-

se 30 anos de actividade profe-
sional, case sempre vinculado á
defensa de traballadores –sen
adscrición política ou sindical
concreta. Fóra do eido laboral,
colaborou na defensa de diver-
sos colectivos sociais como
okupas, ciganos, ecoloxistas ou
obxectores de conciencia.

Foi este tema, a obxección
de conciencia, o enganche de
Garzón para inculpar a Uruñue-
la. Segundo os avogados da de-
fensa do avogado navarro, o ma-
xistrado da Audiencia Nacional
guiouse por informes da policía
que o acusaban de colaborar coa
ETA sen achegar probas. En re-
alidade, o propio Uruñuela de-

nunciara no pasado que os seus
escritos e actividades a prol da
insubmisión e o remate do servi-
zo militar obrigatorio creáralle
inimizades entre as forzas da or-
de, que chegaron a publicar nos
seus informes que Uruñuela par-
ticipara en manifestacións ou
asinara documentos internos de
Batasuna e outros partidos inde-
pendentistas a sabendas de que o
avogado era alleo a todos eses
movementos. A defensa resalta,
entre outras anomalías, que a
fundación, malia estar conside-
rada parte do entramado finan-
ceiro da ETA, continúa en activo
e as súas contas non foron blo-
queadas en ningún momento.♦

Comeza en Madrid o xuízo contra o suposto ‘contorno sociopolítico’ da ETA

O curioso proceso a Pepe Uruñuela

Zapatero recibirá os promotores da manifestación do 12 de novembro en Madrid

O goberno central quere axilizar
o autofinanciamento da igrexa católica

Aspecto da Praza de Cibeles madrileña o 12 de novembro.



CÉSAR LORENZO GIL
O goberno francés conseguiu
prorrogar o estado de emer-
xencia por tres meses, grazas á
maioría de centro-dereita na
Asemblea Nacional. Fóra des-
ta medida, o presidente da Re-
pública, Jacques Chirac, pro-
pón un servizo civil que absor-
ba o desemprego dos barrios.

A pesar de que o nivel da vio-
lencia urbana diminuíu nas últi-
mas xornadas, os danos de cada
noite seguen a ser elevados (un-
ha media de 200 coches quei-
mados) e o protagonismo dos

incidentes na vida política fran-
cesa non decaeu. O 15 de no-
vembro, a Asemblea Nacional
aprobou manter o estado de
emerxencia durante tres meses,
o que supón unha vitoria do mi-
nistro do Interior, Nicolas Sar-
kozy. A medida, que non contou
co apoio da esquerda –a pesar
de que moitos alcaldes socialis-
tas se mostraran favorábeis ao
toque de queda– supón, na prác-
tica, maiores privilexios para as
forzas policiais, que poderán fa-
cer rexistros, pechar locais e
prohibir concentracións.

Para os críticos coa proposta

de Sarkozy, a República francesa
recoñece o seu fracaso como
modelo integrador e democrático
e moitos se preguntan se valerá
para reducir o nivel de inciden-
tes. “Hai un rancor subterráneo
que vai máis alá de medidas de
orde pública”, explicaba o porta-
voz socialista na asemblea, Jean-
Marc Ayrault. Pero o ministro do
Interior considera que a raíz dos
disturbios é a delincuencia e o
gamberrismo. “Máis do 70 por
cento dos detidos xa tiña antece-
dentes policiais”.

Fóra desta medida, o Gober-
no Villepin prevé, a pedido de
Jacques Chirac, crear o Servizo
Civil, un organismo estatal que
absorberá parte da bolsa de de-
semprego nos barrios, posibili-
tando que os mozos poidan estu-
dar ou traballar en obras comuni-
tarias (xardíns, reparacións do
mobiliario urbano) a cambio dun
salario inferior ao soldo mínimo.
Os socialistas consideran que
falta formación entre a xuventu-
de dos barrios e que o labor de
educación que tiña o servizo mi-
litar (que incluía estancias nou-
tros países, por exemplo, para fa-
cer proxectos humanitarios) de-
be paliarse facendo obrigatorio
este novo servizo.♦
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A loita
do ALCA
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Aderrota das
pretensións
comerciais dos EE

UU no Cumio das
Américas evidencia que
algo está pasando nese
continente. Xa non só na
rúa, onde unha
multitude se manifestou
en contra da presenza de
George Bush na
Arxentina, senón mesmo
nos palacios de goberno,
nas mesas de protocolo.
O ALCA, tal e coma foi
concibido, xa non vai
existir.

Lembremos que o
proxecto da Área de
Libre Comercio das
Américas, o ALCA, fora
levado adiante dun xeito
elitista, case clandestino,
sen contar con ningún
parlamento, nunhas
conversas só entre
gobernos e que mesmo
non foi traducido en
moitos casos da súa
lingua orixinal, o inglés.

Os EE UU,
integristas do
liberalismo económico
no mundo, practican o
máis férreo
proteccionismo para as
súas importacións. Os
subsidios á súa
agricultura son o motivo
principal das discordias
cos países participantes
no Cumio. Saben que
enfronte non hai
calquera alternativa: os
países do Mercosur: o
Brasil, a Arxentina, o
Uruguay e o Paraguay,
aos que se unirán Chile
e Venezuela. Cuba,
marxinada das reunións
oficiais, si estivo
presente nas
manifestacións e actos
alternativos. O
importante movemento
popular que hai en toda
América representa a
esperanza de reverter a
frase de Monroe:
“América para os
americanos”. Que pase
a significar que
americanas son todas as
persoas que viven no
continente, non só as
dos EE UU.

O ALBA, Alternativa
Bolivariana das
Américas, defende a
diversificación da
produción, a protección
de sementes crioulas, a
soberanía alimentar, a
agricultura sostíbel, a
reforma agraria. Hai xa
expoñentes do que poden
facer os países xuntos.
Velaí Telesur, cadea
internacional de
televisión que une a
Venezuela, Cuba,
Arxentina e o Uruguay.♦

Deberiamos pensar máis no
Brasil. Castelao dicía que a no-
sa lingua florece en Portugal,
probabelmente pensando en al-
go mais que a propia lingua, no
futuro mesmo político-territo-
rial que debía acomodar a pe-
nínsula doutro xeito. Dende
entón, sobre todo, non se entende a acción
exterior de Galicia sen Portugal, espazo ao
que se agregou nos últimos anos, en menor
contía, a reivindicación do mundo lusófono.
Pero o Brasil seguía quedando lonxe.

Claro que, para Galicia, Portugal é un
asunto clave en moitos dominios e debe se-
guilo sendo. A importancia das relacións
económicas é incuestionábel e os vínculos
desenvolvidos nos catro últimos lustros son
moi significativos, a pesar das carencias.
Pero para os que, ademais das contas, bara-
llamos outros referentes, cabe dicir que os
esforzos realizados con tanta paixón e con
tanto tesón, non deron aínda os resultados
esperados e mesmo os avances rexistrados
foron claramente insuficientes. 

En Portugal custa moito que o problema
de Galicia se entenda e mesmo entre as per-
soas máis achegadas non se acaba de albis-
car o asunto de fondo. E non se trata, penso
eu, de que na dereita ou na esquerda portu-
guesa, o galeguismo, así entendido nun sen-
tido amplo, saiba a nacionalismo disgrega-
dor e iso signifique unha convocatoria uni-
versal de todos os demos e temores. Non, o
problema é mais sinxelo e estriba, en ter-
mos xerais, en que os portugueses seguen

vendo os galegos como españois, e non aca-
ban de vernos como galegos.

A aproximación identitaria, cultural e lin-
güística quedou moi por baixo das expectati-
vas e até diría que fra-
casou. Un galego pode
esforzarse por falar por-
tugués cun veciño do
outro lado da raia e o
mais probábel aínda
hoxe é que el se esforce
en falar castelán. Non é
cuestión de amabilida-
de ou exhibición de re-
xistros lingüísticos; é,
desenganémonos, por-
que cruzando o Miño
está España e punto.  Se
un vai a Valença e di
que se chama Xulio,
non entenderán o do x, un sinal tan claro e
visíbel da nosa lingua. 

Para os brasileiros, como comentaba es-
tes días durante a visita de frei Betto, os gale-
gos somos galegos. Con eles non somos víti-
mas do orgullo portugués antiespañol que
tanto dificulta o entendemento bilateral pese
ás manifestacións múltiplas en sentido con-

trario, e que é alimentado tamén
polo orgullo español antiportu-
gués. Os brasileiros están libres
deses prexuízos e desa guerra e
iso abre enormes posibilidades
para o entendemento e unha
comprensión liberada da pre-
sión territorial, que acaba por

asolagar as mentes. Estou convencido mes-
mo de que moita sociedade portuguesa aca-
baría entendendo mellor o problema de Gali-
cia (ou cando menos faría mais esforzo nese

empeño) se advirten
que os brasileiros son
capaces de achegarse a
Galicia e de instrumen-
tar con nós unha rela-
ción máis rica e máis
igualitaria. Certo que
dar un rodeo polo Bra-
sil para que en Portugal
se nos vexa como o que
somos pode resultar un
tanto extravagante, pe-
ro o simple contacto
con uns e con outros in-
duce claramente a pen-
sar e reflexionar sobre a

desigual resposta obtida á formulación de
propostas de relación nas que o sentido de pa-
ís agrome sen sombras limitadoras.  

Por iso, entre outras cousas, debiamos
pensar en serio nunha ambiciosa estratexia
de aproximación ao Brasil.♦

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

Brasil e nós
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Para os brasileiros,
os galegos somos galegos.

Con eles non somos
vítimas do orgullo

portugués antiespañol
que tanto dificulta

o entendemento bilateral”

Sarkozy consegue prorrogar o estado de emerxencia por tres meses

As reformas que precisa Francia

A.N.T.
Desde o mércores, 16, até o 19 de
novembro, celébrase o congreso
‘Plácido Castro e o seu tempo’,
que conta coa intervención dunha
manchea de persoeiros que expli-
can a relación entre o diplomático
galego e os grandes procesos do
seu tempo histórico. Alfonso

Álvarez Gándara, Xosé Mª Doba-
rro, Xosé Luís Franco Grande,
Luís Álvarez Pousa, Xosé Villa-
nueva, Antonio de Toro, Pilar Ca-
giao, David Reinero, Francisco
Pablos, Darío Álvarez, Valentín
Arias, Alberto Álvarez Lugrís,
Camiño Noia, Mª Jesús Lorenzo,
Daniel Landesa, José Miguel

Alonso, Manuel F. Vieites e Vi-
cente Araguas expoñerán as súas
visións persoais sobre diferentes
aspectos da vida e traxectoria pro-
fesional de Castro. A tradución, o
nacionalismo, a súa obra xornalís-
tica, a relación co exilio ou o tea-
tro, entre outros temas, conforman
o ideario dun home único. 

O congreso remata en Corcu-
bión o sábado, 19 de novembro,
cunha homenaxe poética a Castro, a
cargo de Alexandre Nerium, Fran-
cisco Fernández Naval, María Lado
e Marilar Aleixandre. Ese mesmo
día preséntase un dvd sobre o diplo-
mático e inaugúrase a Biblioteca
Municipal que leva o seu nome.♦

Achegamento ao tempo histórico de Plácido Castro

MAGOSTO GALO                                                 ROI CAGIAO

Jacques Chirac, Presidente de Francia.



CÉSAR LORENZO GIL
Dez anos despois da súa crea-
ción, Seareiros Galegos volve
ao xogo. Esta plataforma ci-
dadá creada na década do
1990 para reclamar unha se-
lección galega de fútbol, pre-
sentará nas próximas semanas
un manifesto para reclamar
que Galiza poida concorrer
con combinados propios a to-
das as competicións oficiais.

Seareiros Galegos naceu da
unión de diversas peñas futbolís-
ticas dos principais equipos e ci-
dades de Galiza: Celtarras, de
Vigo; Grei Xentalla, da Coruña;
Compostolos e Changos, de San-
tiago; Furia Granate, de Ponteve-
dra… Agora, estas peñas, ás que
lles uniron diversos colectivos
cívicos de todo o país e tamén
membros doutras peñas a título
individual (caso de militantes
dos Riazor Blues, do Deportivo),
retoman aquel camiño que no
1996 desembocara nunha festa
rachada na Estrada que amais de
repartir alegría, servira para rei-
vindicar unha selección galega
de fútbol.

Hoxendía, o colectivo prepa-
ra unha asemblea nacional para o
vindeiro 19 de novembro en
Santiago que deberá aprobar a
publicación dun manifesto a prol
da participación de Galiza en to-
das as competicións deportivas
oficiais, entre outros temas. Este
manifesto hase ler en Santiago
nas vindeiras semanas e xa conta
co apoio de diversos persoeiros,
caso dos xornalistas Xurxo Sou-

to e Afonso Eiré e o ex futbolis-
ta Nacho. Outro dos acordos que
se espera conseguir na próxima
asemblea é a organización dunha
festa que se ha celebrar, posibel-
mente, na mesma noite do parti-
do Galiza-Uruguai ou ao día se-
guinte.

Seareiros Galegos pretende
reunirse en breve co director
xeral para o Deporte, Santiago
Domínguez, a quen lle van soli-
citar a xestión dun dos fondos
de San Lázaro. Para a platafor-
ma é necesario que o partido te-

ña unha enorme relevancia so-
cial e por iso non ven con bos
ollos que se repartan masiva-
mente entradas entre os cole-
xios. O colectivo comprométe-
se a vender 3.000 entradas e a
facilitar o transporte até Santia-
go. Para ese partido, o colectivo
está pendente de aprobar unha
proposta que evite que se exhi-
ban pancartas, bandeiras ou ca-
misolas dos equipos dos que ca-
da peña é animadora. A inten-
ción é que todos os seareiros
apoien a selección sen fisuras.

Algúns membros de Searei-
ros Galegos xa protestaron pola
non inclusión do termo Galiza
na camisola e recordan que só
Euskadi coloca o de “selec-
ción” no seu uniforme. Á espe-
ra do que se aprobe no manifes-
to final, a plataforma considera
que o novo goberno galego ac-
tuou rápido no asunto da selec-
ción pero considera que cóm-
pren xestos decididos para
avanzar na progresiva identifi-
cación da sociedade coas selec-
cións galegas.♦
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A selección
dos lectores
Cada semana publicaremos
a convocatoria da selección
galega dos lectores. Para
participar, envíanos a túa
convocatoria (indicándo-
nos, se queres, o esquema de
xogo) da maneira que ti pre-
firas. Por correo electróni-
co, facendo un envío a in-
fo@anosaterra.com co tema
‘A convocatoria’; deixando
unha mensaxe no foro de
www.anosaterra.com; no
fax 986 223 101 ou median-
te o correo postal: A Nosa
Terra. ‘A convocatoria’.
Apartado de Correos 1.371.
36.200 Vigo.

Entre todas as persoas
participantes sortearemos
camisetas oficiais da selec-
ción. Aposta polos teus ído-
los! As túas ideas contan.♦

X. Vázquez Pintor,
escritor. Autor da novela Lu-
me de Biqueira (Xerais) que
trata sobre o fútbol de can-
teira. Esta é a súa selección:

CONVOCATORIA
DOS LECTORES 

Salgado   Bouzón   Quique   Roberto
R. Madrid   R. Huelva   Vilarreal   Celta B

Dani Mallo
Deportivo

Oubiña        Viqueira
Celta              R. Huelva 

Aspas                   Iván Carril
Celta                        Deportivo

D. Castro    Couñago
Málaga B     Málaga

Suplentes:
Roberto (Spórting de Gijón) (p.s.)

Isaac (Celta), Nano (Getafe),
Centrón (Alondras)

Salgado    Quique    Rubén    Cabrejo
R. Madrid    Vilarreal    R. Madrid B    Éibar

Roberto
S. Gijón

Oubiña    Viqueira
Celta        R. Huelva

Aspas                     Nano
Celta                         Getafe

Couñago      Nacho Novo
Málaga      Glasgow Rangers

Suplentes:
Dani Mallo (Deportivo) (p.s.)

Aira (R. Ferrol), Fran,
Máikel (Tenerife)

Diversas peñas futbolísticas reclaman
que as seleccións participen en competicións oficiais 

Os ‘Seareiros Galegos’ volven ao xogo

Os seareiros galegos reclaman a selección desde mediados da década dos 90.



Premios de cine 
O actor Luís Tosar recibiu o pasado 15 de
novembro no Teatro Principal de Com-
postela o premio Cineuropa 2005, que ou-
torga o festival compostelá. Con este ga-
lardón, a Concellería de Cultura quere ga-
lardoar a traxectoria do actor, que se con-
verte, deste xeito, no primeiro galego ao
que se lle concede. Paralelamente o Festi-
val Internacional de Cine Independente
de Ourense vén de outorgarlle ao actor
portugués Joaquim de Almeida o Premio
Internacional X Aniversario, creado para
celebrar a primeira década do festival.♦

Arte ourensá
A exposición Ourense. Arte Esencial. De
Antonio Puga aos nosos días é a encarga-
da de abrir o Centro Social Caixanova que
esta entidade inaugurou o 15 de novembro
en Ourense. A mostra recolle algunhas das
obras máis destacadas dentro da arte reali-
zada por artistas ourensás. A exposición,
que se inicia co O afiador de Antonio
Puga, presenta obras de autores como
Cándido Fernández, Manuel Prego Oli-
ver, Xaime Quessada, Anxel Huete, Vir-
xilio ou Antón Pulido. En total cincuen-
ta e dúas pezas que ofrecen un percorrido
pola arte ourensá dos últimos séculos.♦

Festivais de jazz
Até o 19 de novembro Lugo acolle a XV
edición do Festival de Jazz, unha cita que
organiza a Asociación Escobijazz. Este
ano ofrece no seu programa as actuacións
de Mike Stern e Horacio Hernández ‘O
Negro’. En Compostela, Lee Konitz abri-
rá o Compos Jazz Festival 2005, que por
segundo ano consecutivo pon en marcha
o concello en colaboración coa Funda-
ción Caixa Galicia e o club Dado Dadá.
Entre o 18 e o 27 de novembro o festival
traerá ao Auditorio de Galicia ao J. San-
tandreu Cuarteto e do Telmo Fernández
cuarteto e a Bill Bruford’s Earthworks.♦

stá a piques de rematar a lon-
ga espera. O 25 de novembro,
en Bruxelas, saberemos se a
Unesco considera obra mestra

da humanidade o patrimonio inmate-
rial galego-portugués. Un pouco máis
adiante, o 2 de decembro estréase no
Salón Teatro a montaxe da obra Os
homes só contan ata tres, de Antón
Lopo, que merecera o premio Álvaro

Cunqueiro do 2004. A montaxe corre
a cargo de Factoría. O proxecto está
dirixido por Cristina Domínguez. E
do futuro, ao pasado. Rematou en
Rianxo o VI Seminario Internacional
de Tradución e Poética, que reuniu no
Barbanza máis de vinte especialistas.
Combinar a mensaxe literaria co ri-
gor na lingua á que se verte a obra é
o grande obxectivo dos estudosos.♦
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As sesións do
Galeusca

celebráronse no
Salón de graos da

Facultade de Letras
de Girona.

Luís Tosár.

Pormenor dun lenzo de Xaime Quessada.

Lee Konitz.
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X.C.
Coñecer e reescribir a propia
historia, foi un dos elementos
de conclusión da XXII edi-
ción do Congreso Galeusca
celebrado en Girona e que
reune, rotatoriamente en ca-
da unha das tres nacións, un-
ha representación dos escrito-
res galegos, bascos e cataláns.

Entre o 10 e 13 deste mes reuní-
ronse en Girona os escritores es-
collidos polas asociacións gre-
miais dos tres paises. O tema tra-
tado desta volta era o de “Tradi-
ción e disidencia”, centrándose
os debates en tres mesas redon-
das. Pola parte vasca interviron
Fito Rodríguez, Andoni Sarriegi
e Joxemari Carrere; en represen-
tación da cultura catalana estive-
ron Dolors Bramon, Ignasi Riera
e Baltasar Porcel e pola parte ga-
lega falaron Anselmo López Ca-
rreira, Carlos Paulo Martínez Pe-
reiro e Teresa Moure.

Na sesión de apertura, o pre-
sidente da Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega,  Cesáreo
Sánchez Iglesias, reivindicou o
ponto de confluencia das tres
culturas, “quizais os nosos pobos
trouxéronnos até aqui despois
deles camiñar longamente ao
través dos tempos máis adversos
porque foron disidentes da histo-
ria, unha historia que mans alle-
as, debedoras da mitoloxía espa-
ñol-castelanista, escreberon á
marxe da que eles estaban a
construír, día a día, a tradicion
que estiveron a criar. Celebra-
mos estar aquí e compartir con
vostedes o proxecto de futuro da
nosa cultura, a que está nascer

deste anaco de humanidade que
se chama pobo galego”

A idea de que a reivindica-
ción correspondía á necesidade
de normalizar o contexto cultu-
ral, foi tamén apontada por Joa-
quím Nadal, alcalde durante dú-
as décadas de Girona e actual
Conseller de Ordenación do Te-
rritorio, cando afirmou que as
reivindicacións  “non haberían
de existir e témolas porque as
culturas minorizadas foron moi-
tas veces golpeadas”. Nadal de-
fendeu o compromiso público
en materia cultural e dixo que
“reescreber e coñecer a nosa po-
pia historia é un imperativo mo-

ral, político e intelectual” e reco-
ñeceu nos escritores “a expre-
sión libre da voz dos pobos”.

Conclusións singulares

As conclusións do encontro ti-
ñan nalgúns casos relación es-
pecial con cada un dos colecti-
vos. Ademais de poñer de ma-
nifesto “a solidez das nosas
propias tradicións culturais,
que están a nutrir e conformar
xa agora a base imprescindible
da cultura universal”, e reafir-
marse no acordado en Poblet 22
anos atrás, “hoxe en Girona rei-
vindicamos a nosa historia de

escritores e escritoras vinculada
ao GALEUSCA e procuramos
ir máis aló coa nosa disidencia.
Isto significa: coñecer e reescri-
bir a nosa propia historia; crear
e escribir o noso presente e o
noso futuro como pobos dife-
renciados e esixir que as nosas
voces non sexan reprimidas nin
xudicializadas e, por tanto, poi-
dan ser escoitadas en todas as
partes”. Esta última referencia
tiña a ver cos xuízos realizados
nesta mesma semana no País
Basco, entre outros encausados,
á xornalista Teresa Toda.

Como conclusión das xorna-
das os reunidos apoiaron “a im-

portancia dos nosos respectivos
patrimonios orais como parte
central da literatura escrita e co-
mo patrimonio da humanidade”,
en referencia á candidatura do
patrimonio oral galego-portu-
gués; “o aprofundamento sobre
a escritura redixida por mulle-
res, invisibilizada durante longo
tempo nas nosas propias cultu-
ras, como un discurso creador,
disidente e enriquecedor” e “a
necesidade de darmos continui-
dade ao proxecto de incorporar,
nas seguintes edicións do GA-
LEUSCA, os nomes dos nosos
escritores e escritoras como re-
ferentes comúns para as tres de-
legacións, tal e como se iniciou
este ano coa figura da escritora
Caterina Albert / Víctor Catalá”.

Esta última foi unha das ac-
tividades máis emotivas das xor-
nadas de Girona. No concello de
La Escala visitouse a casa-mu-
seo da escritora Caterina Albert,
que asinou os seus escritos co-
mo Víctor Catalá. Ouvíronse as
explicacións do seu neto lluis
Albert que reclamou a conver-
sión en museo público e a ex-
perta Lluïsa Julià leu fragmentos
da obra “La infanticida”.

O congreso tamén contou
cun recital de textos e poesías,
con intervencións dos galegos 

Xavier Seoane, Xabier Ló-
pez López, Anxos Sumau e An-
tía Otero; os bascos Juán José Is-
pizua, Aritz Gorrotxategi, David
Tijero e Iñaki Irazabalbeitia e os
cataláns Núria Albó, Toni Cuca-
rella, Josep M. Fonalleras, Jau-
me Pont e María-Mercè Roca.

A edición do ano 2006 cele-
brase en Nafarroa.♦
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Tradición e Disidencia, centran
os debates do Galeusca celebrado en Girona

“Invítanme a matinar sobre a
disidencia e acepto con ganas.
Se me tivesen invitado a visitar
o Edén non sería para min máis
apetecible porque o concepto
de disidencia atesoura canto me
parece digno de ser: a rebeldía
ás directrices obrigatorias, a
pluralidade de formas de pen-
sar, a loita por non traizoarse.
“Falta de acordo entre persoas
que pertencen á mesma comu-
nidade”, rezaba no dicionario, e
agora conviría definir o que se
entende por comunidade. Cum-
priría aclarar se pode ser comu-
nidade algo tan abstracto e
alleo como a Unión Europea
(por certo que, se deixaron de
chamarlle comunidade, como

se lle chamaba antes, por algo
será). Cumpriría aclarar se co-
munidade é necesariamente o
país no que nacemos, se define
á comunidade o sentimento de
amor ou outras ataduras; se co-
munidade, en fin, é paraíso ou
castigo. Cumpriría aclarar se
comunidade é a aldea natal de
trinta casas, onde os veciños te-
cen redes de solidariedade mu-
tua mais, ao tempo, tamén pre-
sionan para que todos os indivi-
duos sexan iguais, para que non
saian do couto do establecido e
que, cando así acontece, rexou-
ban, critican, exclúen. Digo is-
to porque a palabra disidencia
parece levar asociadas connota-
cións políticas, como se o/a di-

sidente se recoñecese no seu
desafío ao totalitarismo. E a
min gostaríame dicir que disi-
dentes debemos ser todos para
non estar sedentes, tan confor-
mes con todo, tan pasivos. Un
dos ritos máis presentes na co-
munidade galega da que formo
parte é o da matanza do porco.
Nun país pobre, coma o meu, o
sacrificio dese animal tan preto
ao humano, do que se aprovei-
ta todo, supón un aumento na
inxesta de proteínas que fai o
seu consumo moi prezado.
Cando alguén criado nesta terra
ousa rexeitar os sacrificios ri-
tuais, cando evita alimentarse
do corpo doutro e se fai vexeta-
riano, por exemplo, comete un

formidable acto de disidencia.
Disidencia é, asemade, non vo-
tar ao partido maioritario, non
vestir á moda, non ir ás rebai-
xas, non pasar as fins de sema-
na engrosando o peto das mul-
tinacionais coas súas festas de
consumo, non sentarse tres ho-
ras diarias diante da televisión,
non tratar de vostede, non po-
ñer exames, non aceptar que
outros nos fagan o traballo do-
méstico, non comulgar con pe-
dras de muíño. A literatura non
precisa, logo, proclamarse “de
compromiso” para ser o país da
disidencia pola súa propia con-
dición de produto destinado a
traizoar a realidade, a permitir a
evasión do cotián, pola súa na-

tureza de lugar de encontro dos
que non se atopan seguros nas
súas comunidades, dos disiden-
tes. A disidencia desafía, suxire,
coloca toda a nosa elocuencia
ao servizo do nobre obxectivo
de poñer o mundo patas arriba.
Como di o subcomandante
Marcos, que é un dos disidentes
máis comprometidos que coñe-
zo: O mundo que queremos
transformar xa ten sido traba-
llado antes pola historia e ten
moitos furados. Debemos ato-
par o talento necesario para,
con eses límites, transformalo e
facer unha figura simple e sin-
xela: un mundo novo”.♦

Do relatorio Escritoras e disidencia.

“O suposto celtismo protohis-
tórico non conformou unha tra-
dición histórico-cultural orixi-
nal en Galicia, como fixo, en
cambio, en Irlanda ou mesmo
en Bretaña (onde de todos mo-
dos o celtismo actual é herdei-
ro do británico medieval, non

do galo anterior), e nin a litera-
tura artúrica baixomedieval nin
a actual que hai pouco citába-
mos proceden daquelas fontes,
senón de fenómenos posterio-
res e importados.

Aínda así, e mesmo sendo
conscientes das referidas implica-

cións reaccionarias do etnicismo
dos anos ’30 do s. XX, dificil-
mente se pode negar que a tradi-
ción cultural céltica actual (nota-
ble na música) adopta por fin un
carácter disidente na medida en
que serve de auto-identificador
galego frente aos arquetipos cul-

turais uniformizadores españois”
Moito máis interese ten, sen

dúbida botar unha ollada a ou-
tros ingredientes históricos de-
terminantes do noso devir cul-
tural, sen os que non ten expli-
cación o actual deseño nacional
de Galicia e que, sen embargo,

se deixan arrombados no faiado
pola necesidade imperativa de
recorrer en exclusiva aos ideo-
loxemas dunha ficticia historia
oficial de España”♦

Do relatorio
As raíces históricas da nosa

tradición. Unha lectura disidente.

Cesáreo Sánchez Iglesias, Jaume Pérez Monaner e Teresa Istaorza, presidentes das asociacións de escritores galega, catalana, bas-
ca xunto a Joaquim Nadal –segundo pola esquerda– na sesión de clausura de Galeusca.

■ Teresa Moure: Eloxio da disidencia

■ Anselmo L. Carreira: Un celtismo discutíbel
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A.N.T.
O presidente da Academia,
Xosé Ramón Barreiro, e a di-
rectora da Fundación Barrié,
Marta Rey, presentaron a edi-
ción do Dicionario Castelán-
Galego, que dirixido por
Constantino García e Manuel
González, culmina o traballo
de oito anos dun equipo no
que estaban integrados Xesús
Domínguez Dono, Ana Fa-
chal, María do Carme Pazos,
Manuela Pérez e Isolina Sal-
gado, ademais dos correc-
tores María Dolores Sánchez,
Uxía Tenreiro, Inmaculada
Campo, María Xesús Gómez
e Pablo Lado.

Con este traballo apórtase
unha ferramenta importante ao
parque de dicionarios, que se-
guía tendo nesta vía carencias
importantes. Manuel González
explicou o sistema utilizado no
novo dicionario, “fixemos a es-
colla das 25.000 entradas tendo

en conta a frecuencia de iso co-
lectivo e procurando unha cer-
ta harmonía entre os diferentes

campos do saber”.
No dicionario recóllense

logo das acepcións, as locu-

cións e as frases feitas máis
comúns nas que aparece a voz
da entrada cos seus equivalen-
tes en galego. Cada acepción
vai ilustrada cun exemplo en
castelán coa súa tradución ao
galego. Ofrécense as distintas
voces equivalentes en galego,
proporcionándose tamén in-
formación gramatical cando
esta difire da voz castelán de
referencia.

Xosé Ramón Barreiro de-
clarouse moi satisfeito na
apresentación de que saise es-
ta obra durante a súa presi-
dencia e como un adianto do
que será en 2006 o ano do
centenario da institución,
“unha celebración que me
gostaría que non se perdese
en fanfarrias, senón que sexa
construtivo e axude a que os
galegos poidamos acadar a
autoestima precisa para non
perder a memoria histórica
nin a nosa lingua”.♦

A Fundación Barrié e a Academia Galega
publican un dicionario castelán-galego
con 25.000 entradas

Tradición e
disidencia
MARTA DACOSTA

Con este título
desenvolveuse en
Girona a XXII edición

do Galeusca. Tratábase de
analizarmos as relacións entre
ambos os dous conceptos e
declararnos partidarios da tra-
dición ou da disidencia.

No noso caso, o das
nacións sen estado
colonizadas e negadas polo
Estado-nación España, partia-
mos dunha situación marcada,
como manifestou no acto de
inauguración Tere Irastortza,
“a dificultade de ser disidente
cando non se ten entre as
mans unha tradición normali-
zada”. E aí iniciamos o desen-
volvemento do nobelo.

Que é para nós ser disiden-
tes? Galegas e galegos, éusca-
ros ou cataláns somos disiden-
tes da cultura, da lingua e da
historia que nos vén imposta
desde un centro xeográfico e
ideolóxico afastado das nosas
coordinadas. Somos disidentes
da colonización asimilista. So-
mos disidentes porque
reivindicamos o dereito a
expresármonos no noso único
idioma propio, a construírmos
a nosa cultura, a nosa literatu-
ra, a contrastar a nosa historia
desbotando canta patraña
mitolóxica se nos aprendeu.

O pobo catalán reivindicou
a importancia da cultura xudía
e musulmá na conformación
da súa historia e da súa identi-
dade. Para o pobo éuscaro a
disidencia é recuperar a tradi-
ción oral dos bertsolari e me-
diante o seu desenvolvemento
crear os modos de contar e de
versificar que os identifiquen
como pobo.

A nosa disidencia é
recuperar a tradición propia,
exhumar os nosos documentos
e volver ler a nosa historia
comprobando cal é a
verdadeira dimensión e
antigüidade da nación galega.
E alegrámonos cando os
pobos irmáns saudaron este
novo tempo histórico
confirmando que fan o propio
e que, entre todos, imos
demostrar a falsidade dos mi-
tos en que se quere fundamen-
tar a historia da verdadeira co-
lonización: a do centralismo. 

Así pois, debemos ser
disidentes: disidentes recuperan-
do a tradición, a tradición oral,
como deixamos dito nas conclu-
sións do Galeusca. Por iso digo
xa, desde este espazo, desde a
miña disidencia, o meu desexo
a que se declare obra mestra da
Humanidade o patrimonio
inmaterial galego-portugués. 

Porque na tradición está a
semente da modernidade; a
semente do que nos fai únicos
e diferentes e, deste xeito,
universais; a semente que é
antídoto contra a
globalización uniformizadora.
Debemos ser disidentes como
o foi Rosalía, quen como mu-
ller e como galega rachou coa
tradición imposta e foi exem-
plo de futuro.♦

A.N.T.
A Organización Galega de Co-
munidades de Montes Veciñais
en Man Común e a Confedera-
ción Galega de Asociacións Ve-
ciñais “Rosalía de Castro” van
render homenaxe aos Mártires
de Sobredo no 83 cabodano da-

quel acto represivo. Os actos co-
mezarán ás 11 da mañá na Car-
balleira  de San Xosé (Guillarei)
desde onde se fará o despraza-
mento até o monumento aos
mártires onde intervirá o histo-
riador  Francisco  Carballo e re-
citará unha poesía Brais Gonzá-

lez. A homenaxe continuará cun-
ha homenaxe no concello de Tui.

Neste acto lémbrase aos la-
bregos e labregas que naquel si-
tio foron asasinados polas for-
zas represivas cando participa-
ban nun acto de solidariedade
cun veciño embargado por non

pagar o foro. Por iso nesta ho-
menaxe que se ven celebrando
todos os anos tamén se recoñe-
ce a loita da sociedade labrega
nas primeira décadas do século
XX para a abolición dos foros
que naquel intre condenaban á
miseria  á poboación rural.♦

Francisco Carballo na homenaxe
aos Mártires de Sobredo

Xosé Ramón Barreiro, presidente da Academia Galega.



Título: Unha cita co aire.
Autor: Francisco X. Fernández Naval.
Edita: Galaxia.

Fernández Naval desafiou un
dobre reto ao escribir Unha ci-
ta co aire. Primeiramente o de
transmitir esa indefiníbel emo-
ción das cou-
sas que foron o
centro da nosa
vida e agora
non son máis
que unha lem-
branza que se
cadra xa non
sabemos nin
entender ben,
e n v o l v e i t a s
nese clima de
frío estrañi-
zante que xera o paso do tempo.
E, a pesar de todo, facelo dei-
xando no lector a semente da
esperanza. Velaí que puxera
moito coidado en que as perso-
naxes (e nelas, como na vida,
non cabe facer distingos entre
boas e malas) transmitiran esa
calor da que vimos falando. Esa
emoción transmítena as perso-
naxes que acoden á mente can-
sa de Gabriel, como consecuen-
cia de recibir unha inagardada
encomenda que, sen pretendelo
el, vai propiciar que as lem-
branzas acudan, quizais na ten-
tativa de saldar contas ou de pe-
char feridas que aínda supuran.

Certo que isto xa se ten lido
moitas veces, polo que o autor
se viu na necesidade de retor-
cerlle o fociño ao demo. As
lembranzas van acudindo
fragmentariamente, caprichosa-
mente, sen gardar unha orde ló-
xica. A súa aparición racha a
frialdade anímica do momento,
do existir de Gabriel, un pasar
os días sen outra esperanza que
non sexa a de que pasen sen

mancar, sen dolor. Rachan esa
frialdade e confiren emoción á
novela. Para o cal aproveita
moito o feito de que teñan como
centro algunha figura feminina
(Mercedes, Iolanda, Ánxela, El-
sa, Elvira, Alexandra...), algun-
ha figura de muller que garde
algún misterio; ou, cando non é
así, que teñan algunha relación
coa música, pois o jazz (Larry e
Sarmiento tocan jazz), con ese
aire decadente e sentido que o
impregna, tamén se presta moi-
to axeitadamente ao caso.

Mais, como dicimos, as lem-
branzas aparecen debuxando un-
ha liña discontínua, caprichosa-
mente, de xeito que a segunda

parte do reto que antes menta-
mos, consiste en que esa emo-
ción abonde para manter o inte-
rese dunha trama que ten na lem-
branza o seu fulcro. Pois cando
estamos colléndolle ese sabor
entre melancólico e un algo dra-
mático, chega o devalo que nos
vai deixar instalados outra volta
no presente, co perigo que esta
ruptura representa ao retirar o
doce da boca cando máis goren-
ta e despois permitir só lambeta-
das. E é de sinalar nisto a pericia
con que está solventada a estra-
texia dos saltos temporais, unha
das trabes na que asenta o peso
da novela, concebíndose o dis-
curso como un plano sobre o cal

se superpón, intermitentemente,
esoutro da lembranza, do tempo
pasado que acode á mente e se
mestura, case se confunde, coa
actualidade, unha actualidade,
por outro lado, monótona, mini-
mamente evolutiva.

A outra trabe son as persona-
xes, que presentan un desenvol-
vemento obviamente dependente
da estratexia fragmentarista
adoptada. As dúas personaxes
principais (Gabriel e Abelardo)
son o auténtico catalizador da tra-
ma, en tanto as demais aparecen
na historia en función delas. Des-
te xeito fica no lector a impresión
de que a novela concibe a vida
como unha sucesión de fugas, ca-
da unha das cales achega algo
que semella, no momento, en-
chela e que finalmente deixará o
mesmo oco, o mesmo sabor agre
e melancólico de todas as outras.
A crenza de que a vida é iso, un
encadeamento de oportunidades
perdidas, ben puidera dar nun es-
tado no que a insatisfacción e a
amargura coutasen, impedisen
calquera tipo de esperanza. Téña-
se en conta, para máis, que Ga-
briel e Abelardo son dúas perso-
naxes ás que as circunstancias da
vida xuntou, mais non teñen de-
masiadas cousas en común máis
alá das experiencias compartidas,
mesmo chegan a partillare pare-
lla amorosa nalgunha ocasión, e
a ruptura entre eles vai resultar
traumática.

Despois do que levamos dito,
se a novela fose pouco vitalista
non sería de estrañar. Porén é ben
ao revés, ou ben resignadamente
ao revés. Resulta vitalista porque
dificilmente outra opción hai que
resulte satisfactoria sequer par-
cialmente. Avida será como será,
mais hai que vivila.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Versos
de Ramiro Fonte
O traballo poético de dez anos
conseguiu recompilalo Ramiro
Fonte agora en A rocha dos
proscritos. Poemas
complemen-
tarios
[1994-
2004], que
inclúe o libro
inédito O pa-
saxeiro inmó-
bil. O autor
procurou nes-
tes versos o
equilibrio
artístico,
literario e estético entre clasi-
cismo e modernidade, o culto
e o popular. Versos urbanos,
ás veces narrativos, que foxen
da poesía críptica ou que non
di nada. Edita Xerais.♦

Da diversidade
Materia, de Xosé Antón
López Dobao, é un poemario
diverso, “nacido de diversos
temas e obsesións que
talvez debe-
rían darlles
pé a varios
libros”,
segundo con-
fesa o propio
autor. Por iso
non se pode
falar dun libro
único senón
que os versos
aquí vertidos
son a aproximación do home
individuo á esencia de ser hu-
mano social procurando, en
cada estrofa, reivindicar a im-
portancia da materialidade pa-
ra entender a nosa propia con-
cepción vital. Edita Xerais.♦

Un único poema
Xosé Lois García escribe en
Kalendas un diario
que atinxe
case un ano
enteiro. Os
versos foxen
da ditadura
estilística pa-
ra adecuarse
ao reto de es-
cribir un poe-
ma por día que
se converta en
peza do poema
único e enorme que representa
o libro. Edita Xerais.♦

Contra rutina
Xerais publica os novos
versos dun poeta con moita
experiencia. Centoonce, de
Kiko Neves,
pescuda nas
relacións en-
tre poeta e
cotidianidade,
entre
individuo e
rutina, entre o
desexo de
facer e a inca-
pacidade para
facer nada nun
contorno
monótono e alienante. Así até
111 veces.♦

As
lembranzas
aparecen
debuxando
unha liña
discontínua,
caprichosa-
mente.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

2. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

3. O HEROE.
Manuel Rivas.
Xerais.

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

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. O REINO MEDIEVAL

DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

2. FOLLAS DO BACALLAU.        
Xabier Paz.
Xerais.

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

4. A RAÍÑA LUPA.
Antonio Balboa.
Lóstrego.
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Xavier Vence.
A Nosa Terra.
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A emoción das lembranzas
Fernández Naval presenta Unha cita co aire

Francisco X. Fernández Naval.                                                  MARIBEL LONGUEIRA

Historia de Cangas

Iago Santos Castroviejo e Antonio Nores Soliño

As axitacións
contemporáneas
da ribeira

A NOSA TERRA

(1900-1936)
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Título: Manhattan Transfer.
Autor: John Dos Passos.
Tradución: Mercedes Pacheco Vázquez.
Edita: Sotelo Blanco.

Esta primeira tradución de Man-
hattan Transfer ao galego cons-
titúe un acontecemento de pri-
meira magnitude para todos os
amantes da literatura que debe-
ría ser convenientemente cele-
brado. Porque sen dúbida nin-
gunha, esta novela merece un
lugar entre aquelas que acadaron
as máis altas cotas de excelencia
na historia do xénero. Cómpre
lembrar que
John Dos Pas-
sos foi un dos
integrantes da
“xeración per-
dida” nortea-
mericana con
maior proxec-
ción no seu
tempo e que o
propio Sartre o
considerou “o
maior escritor
da nosa era”
(procedendo
inmediatamen-
te despois a co-
piar o seu estilo
na súa Os ca-
miños da liber-
dade). E, malia
o esquecemento relativo ao que
se viu relegada a obra de Dos
Passos nas últimas décadas –un
esquecemento cuxa orixe habe-
ría que buscar nas posicións
abertamente reaccionarias que,
cos anos, foi adoptando o autor
tanto no eido literario coma no
ideolóxico–, non podemos es-
quecer o feito de que Manhattan
Transfer fundaba un proxecto li-
terario dun enorme alcance, cu-
xa influencia aínda paira sobre
toda a prosa contemporánea.

A novela de Dos Passos –en
gran medida, baixo a influencia
do Ulysses de Joyce, especial-
mente do capítulo “As rochas
errantes”– inaugura un tipo de
narración onde desparecen por
completo os personaxes provis-
tos de psicoloxías claramente
definidas. A cambio, o autor
ofrécenos un mosaico formado
por ducias de caracteres cuxos
proxectos, desexos e angueiras
son narrados de xeito fragmen-
tario e discontinuo. Unha man-
chea de individuos de personali-
dade esvaecida que loitan deses-
peradamente pola superviven-
cia. Anacos de traxectorias vitais
que se entrecruzan sen apenas
decatarse, alleas as unhas ás ou-
tras e sistematicamente frustra-
das no seo dunha cidade, Nova
York, na que imperan o egoís-
mo, a hipocrisía e a cobiza.

Pero o verdadeiramente dis-
tintivo desta novela é o prodi-
xioso conxunto de técnicas que
Dos Passos desprega para per-
suadirnos de que o que contem-
plamos é un auténtica porción

de realidade. Todo o texto está
formado dunha sucesión de es-
tampas –unha recompilación de
momentos da vida das figuras
que poboan este abigarrado
universo– que nunca acaban de
desenvolverse de todo. Retallos
narrativos cuxa escolla semella
arbitraria e cuxo protagonismo
vai pasando de un personaxe a
outro sen aparente coherencia.
Escritos cun distanciamento
descarnado, cunha exquisita
potencia sensorial nas imaxes e
cun magnífico emprego de dis-
tintas xirias e socatos para ca-
racterizar os personaxes (ele-
mento, por certo, moi ben re-
solto nesta tradución, por outra
banda moi competente), estes
retrincos refliten á perfección
esa sensación de anárquico di-
namismo das grandes urbes.

O resultado é un relato onde
impera un finxido caos baixo o
cal, non obstante, se agocha un-
ha rigorosa orde conseguida me-
diante recursos tomados da cola-
xe –textos publicitarios, can-
cións e titulares xornalísticos in-
troducidos para debuxar o con-
texto histórico ou social dos dis-
tintos episodios– e, sobre todo,
do cinema. A novela abrangue
un dilatado espazo temporal de
máis de vinte anos a partir do co-
mezo do século XX. E sen em-
bargo, ese amplo lapso é percibi-

do como unha congruente serie
de imaxes delicadamente enfia-
das. O depurado talento de Dos
Passos para crear unha estrutura
que adopta a forma de montaxe
fílmica crea un ritmo narrativo
en que as elipses –ás veces de
varios anos– son aceptadas polo
lector dun xeito tan natural como
o son os tránsitos entre as distin-
tas secuencias dunha película.
Deste xeito, a tumultuosa abun-
dancia de situacións e persona-
xes que ateiga as páxinas de
Manhattan Transfer non só flúe
con plena espontaneidade, senón
que alonga o seu atractivo grazas
ao ritmo vívido, á sensación de
movemento e á densa temporali-
dade que a cadencia cinemato-
gráfica lle imprime.

Ao contemplarmos o turbu-
lento fresco que resulta de todo
isto comprendemos que a verda-
deira protagonista de Manhattan
Transfer é precisamente a cidade
de Nova York. Di o Xénese que
foi Caín quen fundou a primeira
cidade tras o asasinato do seu ir-
mán; daquela, a aparición da pri-
meira urbe coincide coa expul-
sión do Paraíso. A lembranza de-
sa orixe cainita parece estar pre-
sente na obra de Dos Passos, ao
presentar Nova York como unha
inmensa Moloch que se nutre das
existencias sórdidas e mediocres
que deambulan pola novela. Non

embargante, a cidade de Manhat-
tan Transfer non é o resultado
dunha maldición divina. Dos
Passos sabe que a nova metrópo-
le é froito dun sistema de valores
directamente emanados dun ca-
pitalismo feroz, cuxas contradi-
cións causan a soidade, a aliena-
ción e a frustración de todos os
seus habitantes sen excepción.
En certa forma, a Nova York de
Dos Passos é un labirinto, un
suntuoso palacio construído para
ocultar ese monstro medio huma-
no e medio bestial, e todos os
atribulados personaxes que ve-
mos desfilar a través das súas pá-
xinas da novela compoñen o tri-
buto humano que esixe implaca-
belmente. A maldición que pesa
sobre eles é a de facer xirar as sú-
as vidas sobre o eixo dunha mira-
xe: o soño americano.

Un soño maxistralmente de-
senmascarado por esta formida-
ble novela que sorprende hoxe
pola súa modernidade, por cánto
nos ten que dicir sobre a nosa
época diseccionando os proble-
mas da súa. Noutras palabras,
pola súa condición de clásico. É
esta unha magnífica ocasión pa-
ra aproveitar o privilexio que
nos ofrece esta edición: a de nos
aventurar nunha literatura tan
fermosa coma verdadeira.♦

MANUEL XESTOSO

Manhattan
Transfer
fundaba un
proxecto
literario
dun
enorme
alcance,
cuxa
influencia
aínda paira
sobre toda
a prosa
contem-
poránea.

Imaxes do Salnés
Cambados. Cen anos de histo-
ria a través da fotografía é un
traballo de perto de cen alum-
nos da ESO do IES ‘Francisco
Asorei’ de Cambados. A
través das fotografías,
o volume
vainos
contando
como evo-
luíu a vila
desde os
inicios do
século XX
até a actua-
lidade. Ademais das paisaxes
urbanas, as vellas
construcións e os personaxes
destacados, destacan as festas
e os espectáculos.♦

Máis imaxes
do Salnés
Xerais edita A memoria de
Cambados. Álbum de postais,
de Carlos Díaz Martínez e
Francisco Fernán-
dez Rei.
A través
dun feixe
de imaxes
históricas
coñecemos
a configu-
ración da
vila fidalga,
os seus mo-
numentos
(pazo de Fefiñáns, igrexa de
Santa Mariña de Ozo, pazo de
Montesacro), as súas paisaxes
e as súas xentes.♦

O editor
ilusionado
Na concepción inicial, Ánxel
Casal. A luz impresa non é
máis ca un documental sobre
a vida do
impresor
santiagués
asasinado
polos falan-
xistas no
1936. Mais
Acuarela Co-
municación
edita agora
un volume ao
redor do filme de Xan Leira,
con fotografías de José Luis
Abalo, que explica a
importancia do editor na
historia do galeguismo.♦

En branco e negro
Anxo Cabada publica un
álbum de fotografías propias
que percorren o mundo cunha
visión
particular.
Desde as
aldeas do
Bierzo até
a India,
desde as
ruínas dun
teatro en
Pontevedra até o sorriso dos
meniños cubanos. A obra con-
ta con colaboracións de Alfon-
so Armada, Marga do Val, Va-
lentín Carrera e Alejandro La-
rrañaga. Edita a Deputación
de Pontevedra.♦

Manhattan Transfer en galego
Sotelo Blanco publica essttee emblema da modernidade



Título: Os artistas de Ánxel Casal.
Lugar: Auditorio de Galicia, Santiago. Até o
11 de decembro.
Edita: Sotelo Blanco / Xerais.

O nacionalismo galego, en todas
as súas manifestacións non dei-
xou de ser o clamor fronte a unha
estrutura estatal española en de-
cadencia. A monarquía, restaura-
da a finais do século XIX, non é
quen de facer
un Estado mo-
derno. É máis,
perde as colo-
nias en Cuba e
as Filipinas, e
para o pouco
que lle queda
en Africa, non
dubida en sacri-
ficar milleiros
de homes, que
non poden pa-
gar a súa exen-
ción, nesa
barbarie. Cando
non é quen de
parar a enxurra-
da dos obreiros e dos nacionalis-
mos catalán, vasco e galego, a
monarquía acode á ditadura, que
caerá pola presión popular, e con
ela a monarquía. Un aire fresco
entra no Estado. Castelao fálanos
do engano constitucional republi-
cano, cando nun principio se fala-

ba dunha república federal, e aca-
bou sendo federábel. 

Non deixa de chamar a aten-
ción que sexa neste período can-
do se afianza unha historiografía
ideoloxísta española, que vai
dende Menéndez Pidal e Ortega
y Gasset até  antifranquistas co-
mo Sánchez Albornoz, que che-
gan a negar parte da historia ga-
lega para poder cadraren a Histo-
ria de España, centrada en Caste-
la. Véxanse os traballos de Cami-
lo Nogueira ou a obra de Ansel-
mo López Carreira. E a loita ide-
olóxica na que, por suposto, entra
o nacionalismo galego, inda que
con pouca forza e medios. 

Neste período vaise levan-
tando o tecido nacionalista.

Galiza no 1900 conta con un
87% da poboación no rural. Is-
to supón analfabetismo, falla
de industria, estancamento
agrario, emigración masiva,
etc. Pero tamén é o tempo en
que aparecen organizacións co-
mo as Irmandades da Fala, o
Partido Galeguista, loitas agra-
rias e personaxes como Caste-
lao, Vilar Ponte, Risco,etc etc. 

Mais houbo outras  persoas
que foron como a argamasa de
todo ese tecido. Foi o caso de
Ánxel Casal (A Coruña, 1895-
Compostela, 1936). Dende o
seu papel de editor, foi quen de
convocar o nacionalismo cultu-
ral de aquela etapa. 

Así o quixo ver o comisario

Xosé Enrique Acuña na exposi-
ción no Auditorio de Galicia en
Santiago, que, patrocinada polo
Concello da Cidade, da que An-
xel Casal foi alcalde até que foi
paseado,e que leva o título de
‘Os artistas de Ánxel Casal’. 

Exposición extraordinaria,
que non só tenta amosar a vida
cultural galega até 1936 senón o
que Ánxel Casal promoveu.
Cómpre repasar de novo o pano-
rama cultural galego daquela
época para ver a inxente tarefa do
editor. Ruralismo, analfabetismo,
pobreza, emigración, e as clases
podentes de costas ao país. 

Promoveu editoriais funda-
mentais para o nacionalismo e
para a cultura galega cales foron
Lar primeiro, e logo Nós. Deulle
viabilidade editorial ao proxecto
do periódico A Nosa Terra, que
logo sería órgano do Partido Ga-
leguista, e máis dunha vez co
apoio económico da súa muller,
Maria Miramontes. Pero ao re-
dor da súa persoa, estiveron pin-
tores importantísimos para a arte
galega, e outros que quedaron no
camiño, e que Acuña, no seu
gran traballo do catálogo, men-
ciona e que na exposición nos
amosa a súa obra. Obra que un-
has veces veu a luz na editorial
Nós e outras na cantidade de pe-
quenas editoriais que xurdían

polo país: Céltiga, Alauda, Alcor
Galaico, Mondariz, Ronsel, Li-
bredón, Alborada, Niké. En to-
das elas e nas revistas que tamén
teñen a súa presenza na exposi-
ción, insinúase unha prometedo-
ra arte galega, e unha marabillo-
sa arte de edición, que o mesmo
Luís Seoane, ten gabado na per-
soa de Ánxel Casal. 

Pero a exposición non re-
mata sen adicarlle un espazo ao
tantas veces censurado mundo
das estampas de guerra. Aquí
figuran as xa coñecidas de Cas-
telao, pero paga a pena adicar-
lles tempo ás de Luís Seoane,
polo que poden inspirar hoxe.
Franco coa pistola na man e pa-
rapetado nun Cristo. As de Sou-
to e as de Federico Ribas, todas
facendo mención á barbarie hu-
mana que se estaba a dar. A
barbarie que un 19 de agosto do
1936 entregou nunha gabia de
Cacheiras o cadáver do alcalde
de Santiago, Ánxel Casal. 

O traballo de Acuña vén ser
o esquema dunha futura obra so-
bre a edición galega e sobre os
artistas que nela traballaron. E o
catálogo, modelo de traballo ben
estruturado e didáctico para
quen goste da arte na Galiza da-
queles prometedores anos.♦

XESÚS LÓPEZ PIÑEIRO
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Homenaxe a un mecenas
Mostra sobre o editor e político Ánxel Casal no Auditorio de Galicia 

Exposición
extraordina-
ria, que non
só tenta
amosar
a vida
cultural
galega até
1936
senón
o que
Ánxel Casal
promoveu.

M.V.
Ante un nutrido grupo de nenos
de Ribadumia, Alfonso Pexe-
gueiro presentou o seu libro O
lago das garzas azuis (Xerais),
unha obra que fala da necesida-
de de madurar, o contrario de
Peter Pan. Tamén fala dos caza-
dores de reiseñores brancos,
símbolo da violencia dos homes.
Pexegueiro, un dos fundadores
hai trinta anos do grupo poético
Rompente, reedita este conxunto
de pequenos relatos e poemas
que no seu día foran presentados
polo xuíz Baltasar Garzón e ga-
bados, nunha nota que acompa-
ña a esta edición en galego, polo
finado Vázquez Montalbán.

O libro comeza cunha des-
critiva e contundente frase:
“Este é un conto moi longo so-
bre unha mentira moi grande
escrito dunha maneira moi cur-
ta e moi rara, pero é un conto”. 

O lago das garzas azuis xo-
ga con varios elementos simbó-
licos: as propias garzas azuis
que representan a imaxinación
dos nenos; a realidade que é o
deserto de Nabalpam e debaixo
desa realidade está o lago, onde
se atopa a harmonía. As garzas
azuis guían os nenos ao lago.
Os nenos teñen que transfor-

marse en reiseñores brancos,
nunha metamorfose necesaria
para seren adultos. Mais, á caza
dos reiseñores brancos, andan
os homes coa súa violencia.

Os nenos de Ribadumia sor-
prenderon a Pexegueiro coas sú-
as respostas orixinais: “Grazas
por escoitarnos con asombro” e
tamén con palabras que mostran
a súa comprensión da fame e
das humillacións que sofren os
nenos do mundo: “A partir de
agora comerei todo o que a mi-
ña nai me pon no plato”.

Contodo, o autor confesa
que non escribiu este libro pen-
sando nos nenos e que agora es-
tá sorprendido por esta resposta.
“Na Idade Media, lembra Pexe-
gueiro, a literatura tampouco
estaba dividida por idades”. 

Outra nena dille: “As poesí-
as son moi bonitas, pero impre-
sionoume que nun dos relatos a
nai non recoñeza o neno”. Pexe-
gueiro explicoullo: “Dalgún
modo, todos os nenos do mundo
son fillos nosos, por iso no libro
tamén se di: “Non vos entendo
ás persoas maiores. Falades de
querer os vosos fillos e matades
os fillos dos outros”.

O neno dun dos relatos ta-
mén descobre que o seu propio

pai é un cazador de reiseñores
brancos: “... buscan o corazón
dos reiseñores brancos (...) Pe-
ro non me collerán. A pai dille
que me perdín. A el só lle mo-
lestará que non siga a súa ca-
rreira. A súa carreira de Caza-
dor de Reiseñores Brancos”. 

Pexegueiro xustifica esta du-
reza: “Aos nenos non se lles de-
be ocultar nada. A fantasía dos
contos clásicos estaba precisa-
mente para queimar a bruxa. Se o
fas de neno non o farás de gran-
de. Os propios nenos saben que
eles tamén levan o mal dentro”.

O derradeiro conto fala do
gardián do deserto. O neno que-
da fronte ao xigante e o libro re-
mata co seguinte texto: “Este
conto continúa. Pero aquel que
mo contou todo, isto non mo qui-
xo contar. Díxome que se este li-
bro o lían moitos nenos.., quizais
algún día o contase... pero se non,
que non pagaba a pena contar na-
da... Porque, ás veces, dixo, é
mellor calar as cousas, aínda que
estas sexan fermosas...”. 

A acollida que está a ter o
libro animou xa a Pexegueiro a
poñerse coa continuación. Un
dos nenos de Ribadumia escri-
biu: “Grazas por entendernos,
grazas por ser coma nós”.♦

Pexegueiro publica O lago das garzas azuis,
metáfora sobre a infancia 

Pormenor de Estampa (c. 1928), de Arturo Souto.
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Publicara en 1997 Ámbito dos
pasos, unha antoloxía poética.
Agora fai unha nova edición de
A rocha dos proscritos coa en-
gádega dun libro inédito. Que
representa este poemario?

Son dez anos dedicados a
facer un tipo de poesía que pro-
pón a vixencia das formas tradi-
cionais. Como a miña poesía
máis recoñecíbel estaba en ver-
so branco, sen rima, comecei a
charmalle a isto “poemas com-
plementarios”, e foime intere-
sando máis e máis. Nestes dez
anos publiquei outro tipo de po-
emas como Capitán inverno,
pero desde o ponto de vista do
patriotismo literario galego in-
teresábame facer un libro extre-
madamente formal, porque pen-
so que a literatura galega, como
ten unha tradición discontínua,
a miña xeneración non debe ser
culpábel de que se perda ese
formalismo. Foi unha disciplina
intelectual e de ouvido, para iso
que se considera pasado de mo-
da –o verso medido, a rima–,
que todos os poetas do mundo
actuais teñen traballado nalgun-
ha medida. O tradicional é a for-
ma, o contido é moderno.

No poema Partido Rim-
baud di “Se segues a Rim-
baud neste país, / e por causa
da gloria, esa ignominia, /
Vas desintoxicarte do  pastís
da rima...”

Son pequenos guiños paró-
dicos. Hai anos decateime de
que a ironía na poesía é máis
fácil de introducir nas formas
tradicionais. É como se a forma
branca nos obrigase a pornos
serios, porque doutra maneira
non se ten en pé. Descubrín
que a forma me daba liberdade
conceptual tamén para o sar-
casmo e a parodia que deben
ser ingredentes da poesía e pa-
ra os que eu era moi prudente. 

No libro hai grandes ele-
mentos de narración autobio-
gráfica. Veume a idea léndoo
do diario literario.

Case toda a miña poesía é
biográfica, cáseque confisional.
Falo das cidades nas que vivín,
ten un acento cosmopolita, e
aparecen escenas cotiáns, con
partes duras e outras menos. Pe-
ro non me gostaría que se inter-
prete a idea de cosmopolita ou
de libro de cidades como algo fa-
tuo. No libro quedan tres perso-
naxes. O cazador de libros, ese
buscador que tamén son eu, que
non se contenta cos best-sellers,
que prefiere algúns vellos volu-
mes esquecidos que ninguén le;
despois estaría o detective histó-
rico que mostra algo que me in-
teresa: as relacións entre a histo-
ria persoal e a historia colectiva,
porque tamén é unha radiografía
dos dez últimos anos da cultura
galega, con crítica cultural e so-
cial; o terceiro personaxe é o pa-
saxeiro inmóbil que é o que bus-
ca polo mundo pero ao final que-
da parado. O libro está cheo de
nomes propios, reais, literarios e
tamén dos amigos.

Tamén hai unha reivindica-
ción dos seus gostos literarios.

Esa é unha constante miña,
de homenaxes, de mitos, de fe-
tiches. Por unha parte ten unha
reivindicación de poetas euro-
peos da gran tradición e tamén a

relectura das nosas orixes poéti-
cas, estéticas e ideolóxicas no
XIX. En certo sentido é deci-
monónico se esa non fose unha
expresión pexorativa. Non ten
unha única doctrina, pero nestes
anos interesoume volver ás lec-
turas dese tempo, a Rosalía,
porque non se pode ser poeta
galego sen ser rosaliano. O ca-
zador de libros, co que me iden-
tifico, busca nas vellas edicións
e góstalle ler Os precursores de
Murguía, aos vellos poetas.

Por que perdera prestixio
a rima  entre os poetas novos?

Había e hai quen ten ese
prexuízo, porque esquece que o
noventa por cento da grande

tradición poética  occidental
está escrita con rima e con me-
dida. Esta poesía require unha
maña especial, un certo ouvi-
do, pero aínda que fai falta ins-
piración tamén é precisa apren-
dizaxe, sobre todo nun libro
que non é monocorde. Cando
fago sonetos non me parece
que teñan que imitar a Petrarca,
senón que se sitúen e remitan
ao tempo de hoxe. A rocha dos
proscritos é tamén un libro fu-
riosamente cidadán. Dise que
ese é o espazo que se conquis-
ta coa poesía de Baudelaire, e
por iso é post-baudelairiano.
Non rexeito por principio dou-
trinal unha poesía romántica

que fale do campo, encantaría-
me, pero non é o meu. 

Na reivindicación do ver-
so rimado vai tamén a da es-
crita como oficio?

Gostame dicir que o poeta é o
que fai versos, que deben ir ben
medidos, ben acentuados. A arte
non debe perder o oficio, engá-
nannos os que creen que se pode
prescindir del. Debemos ser bos
artesáns, e desa ética do bon arte-
sán é de onde nace a estética do
grande artista. Non creo na me-
galomanía do que di que xa o sa-
be todo. Isto non é unha profe-
sión, é un oficio, un proceso de
aprendizaxe. Como ía poder fa-
cer eu isto con dezaoito anos?

Sería un xenio como Rimbaud.
Que visión ten do momen-

to actual da poesía galega?
Gostaríame que os poetas fo-

sen cultos, amantes da poesía e
respectuosos co xénero. Eses son
os que me interesan. Nestes últi-
mos anos, xa é un tópico, hai
problemas de edición pero publí-
case bastante pluralidade poéti-
ca. Cando empecei a escribir ha-
bía anos que non saían libros de
poesía, e gardabas os poemas na
gaveta, nin siquera escribías para
publicar. Góstanme os poetas
lectores, que son ambiciosos e
ambiciosas respecto da súa obra
pero humildes co seu propio per-
sonaxe poético. Creo que algúns
dos que empezamos a escribir
nos anos 80 fixéronlle un bon
servizo á nosa lingua literaria,
renovárona e sobre todo tiveron
moral de traballo, porque o poe-
ta busca emoción pero sobretodo
necesita disciplina intelectual e
estética. Algún día recoñecerase
isto. Pero os grandes poetas son
extraordinarios, non nacen todos
os anos e hai xeracións que non
teñen grandes poetas. 

Os poetas dos 80 recala-
ron na prosa.

Non hai contradición. Es-
tou persuadido que os mellores
escritores de prosa son os poe-
tas, outra cosa é que sexan bos
ou malos novelistas. Un poeta
bó está acostumado a aquilatar
a linguaxe. Se repasamos aos
que pasan por grandes novelis-
tas da historia da humanidade
todos escribiron poesía. Teño a
teoría persoal de que só me in-
teresan os prosistas que lles no-
tas que levan dentro un poeta.
Desde rapaciño escribín prosa,
aínda que empecei publicando
poesía. Iso é normal en toda li-
teratura. A min, que non aprezo
moito os escritores de best-se-
llers ou que se reivindican pro-
fesionais, interésame a ética do
poeta que asume que o seu non
é comercial.

Leva xa un tempo na direc-
ción do Instituto Cervantes de
Lisboa. Gostaríame que fixera
un balance sobre a presenza do
galego no Cervantes, algo do
que se falou nesta nova etapa.

Legalmente o Cervantes, en
canto teña un mínimo de cinco
alumnos organiza clases de ga-
lego. Pero de sempre o Cervan-
tes paseou escritores galegos po-
los seus centros e iso fíxoo con
todos os gobernos. Reflectiu,
quizais algo nesgadamente, a
pluralidade cultural de España,
aínda que a nova política é facer
nisto especial énfase. Se cos im-
postos dos galegos se paga unha
parte do Instituto temos dereito
a que se reflexe a nosa realidade
cultural. Por outro lado o Cer-
vantes finánciase tamen coas
clases que dá e o máis demanda-
do hoxe no mundo é o castelán.

A maiores vostede é un ga-
lego no Cervantes de Lisboa.

Se cheguei aquí foi por escri-
bir os meus libros, todos en gale-
go. Salvo catro artigos que me
piden, son escritor monolingüe,
nunca xoguei a dúas barallas.
Quen me nomeou sabe  que ese
é o meu aval, e que ademáis son
un simpatizante da cultura portu-
guesa e de Portugal, algo que é
común a todo galego culto.♦

Nº 1.198

Do 17 ao 23 de novembro do 2005

Ano XXVIII

Ramiro Fonte
‘Os mellores escritores en prosa

son os poetas’
XAN CARBALLA

“Góstame ampliar a paisaxe literaria galega, e este poemario é unha contribución a facer unha
poesía medida, coas formas clásicas pero de contido moderno”. Ramiro Fonte publica A rocha
dos proscritos (Xerais) nun traballo ampliado da anterior entrega co mesmo título en 2001, e co-
menta tamén a súa recente responsabilidade como director do Instituto Cervantes en Lisboa.
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Título: Os artistas de Ánxel Casal. Arte e 
edición nunha Galiza entusiasmada / As 
Cousas, performance de Esther Ferrer.
Lugar:Auditorio de Galicia, Santiago de Com-
postela / Facultade de Belas Artes, Pontevedra.
Datas: Até o 11 de decembro / 15 e 16 de 
novembro.

O concelleiro de Cultura de
Santiago, Néstor Rego, está a
facer unha comprometida e ri-
gurosa laboura cultural dende o
concello. Rego remexe un día
sí e outro tamén (penso nos li-
bros que está a editar da man
de El Correo Gallego) na alma
cultural da capital e esta expo-
sición Os artistas de Ánxel Ca-
sal, este proxecto imprescindi-
bel de memoria, confirma o
pulso firme e sabio co que diri-
xe a concellaría. Unha mostra,
por certo, que parece incríbel
que non se tivese feito antes,
que non xurdise algo semellan-
te en todo este tempo que leva-
mos de democracia, máxime se
temos en conta que Ánxel Ca-
sal foi asasinado sendo alcalde
de Santiago. Xosé Enrique
Acuña, o comisario da exposi-
ción, sabe ben o que é o mundo
da edición galega (dende pro-
xectos pioneiros como Arte-
central) e, ademais, é un coñe-
cido pescudador nas tripas da
nosa historia, tamén da foto-
gráfica, o que se materializou
en numerosos comisariados
feitos para o CGAI. Lembro,
por exemplo, os traballos foto-
gráficos de Augusto Pacheco,
Velo e Xocas, unha auténtica
delicia vangardista, unha rara
avis que amosou, non hai tanto,
no Museu do Pobo Galego, pe-
ro que en puridade deberían ter
sido expostos no CGAC, por
exemplo, naquela fallida expo-
sición  titulada A Galiza mo-
derna. Así que o perfil investi-
gador de Acuña resulta ben
axeitado para esta exposición
sobre Ánxel Casal e iso nótase

de contado na visita polas sa-
las. Porque no Auditorio de
Galiza amósase todo iso que
manexa e coñece tan ben o co-
misario: vellos artigos, capas
de libros, cartazes, gravuras,
pasquíns, postais, epístolas,
pinturas, debuxos… que des-
velan horas e horas de investi-
gación minuciosa nos arquivos
e bibliotecas. Daquela, o visi-
tante atoparase no dilema de
demorar a visita ou decidir vol-
tar de novo outro día, para se-
guir a estudar canto alí se foi
exhumando e recuperando dos
escuros andeis da memoria.
Cando ande entre as vitrinas ou
os cadros, se-
guramente se
debruzara con
gorentosas e
moi saborosas
delicatessen
gráficas, plás-
ticas, históri-
cas. E logo, xa
na casa, ollan-
do o amplo ca-
tálogo editado
no que se res-
garda e revisi-
ta a memoria
da visita, re-
descubrirá re-
p r o d u c i ó n s
que, segura-
mente, logo
haberán de
servir a outras
i n v e s t i g a -
cións. O proxecto de Acuña ten
afouteza e é explícito até o or-
gullo, reivindica xa desde o
mesmo deseño gráfico da ex-
posición unha Galiza de es-
querdas, unha Galiza alumeada
por unha estrela. Unha maré
vermella que tamén inunda to-
das as estancias e vitrinas e ro-
tulacións, ese vermello deses
“rojos” que decote se enchían e
enchen de orgullo de selo, e

vénseme daquela á memoria un
deles, entre miles, o finado re-
centemente Eduardo Haro Téc-
glen. A mín paréceme fermo-
sísmo iso que escribe o comi-
sario no subtítulo da exposi-
ción: “Arte e edición nunha
Galiza entusiasmada”. E sobre
iso vai esta exposición ao cabo,
sobre o traballo dun editor san-
tiagués cruelmente masacrado
polo franquismo que imprimiu
na matriz deste país entusias-
mo, felicidade, alborozo na ar-
te comprometida. A conselleira
Ánxela Bugallo estivo o día da
inauguración a carón do conce-
lleiro, do comisario e da fami-
lia para proclamar dende o Go-
berno de Galiza a necesidade
de pervivir nese entusiasmo,
nesa vangarda galeguista, tan
moderna, tan vivaz, tan valen-
te. Por certo, e descúlpeseme
se conclúo cunha cuestión de
intendencia: parece preciso re-
novar de contado todo o siste-
ma de alumeado da sala de ex-
posicións do Auditorio, xa que
conta cuns focos pobrísimos
que xa non son de recibo na ac-
tualidade e que impiden o ple-
no desfrute das pezas expostas
nesa sala que foi pioneira e
antecedente natural do CGAC.

■ ENTRE VANGARDAS

Unha valentía e unha vangarda
á que non é allea a traxectoria
artística, permítaseme este sal-
to no baleiro, da donostiarra
Esther Ferrer, nada en 1937, e
que na actualidade reside en
París. Unha artista radical e
valente no seu discurso plásti-
co e vital que vén de realizar, a
penas unhas horas antes de que
escriba esta crónica, unha per-
formance na Sala X da Facul-
tade de Belas Artes de Ponte-
vedra no marco de Chámalle
X, Xornadas de arte de acción

que vén organizando por se-
gundo ano consecutivo Carlos
Tejo, artista e profesor desa
Facultade. Chámalle X ten nas
accións e performances a súa
vindicación primeira e Esther
Ferrer, que formou parte de
ZAJ, quizais un dos movemen-
tos máis radicais e vangardis-
tas da arte española, executou
unha peza titulada “As cousas”
fronte a un publico mozo nu-
merosísimo que, por certo e
desgrazadamente, impedía vi-
sualizar de xeito doado a súa
acción. A Ferrer sentada pri-
meiro de costas e logo de fron-
te ao público, á dereita ou a es-
querda do escenario, foise pri-
meiro despoxando demorada-
mente da súa roupa á vez que
se colocaba sobre a cabeza di-
versos e moi variados obxectos
e, logo, xa de fronte, íase ves-
tindo mentras seguía a erguer
sobre a súa testa máis cousas:
unha coliflor, un desatascador,
un marco, un consolador… Así
permanecía un rato, mentres
escoitabamos de fondo o per-
manente bisbiseo da palabra
Art. O tránsito entre a primeira
parte, de costas, e a segunda,
cara ao público, contou cun in-
tre ponte no que se colocaba de
pé no centro do escenario entre
as dúas cadeiras de dereita e
esquerda, e aí seguía espida,
tan só vestida cun casco de sol-
dado. Un corpo definitivamen-
te político e forte mália o feble
desa anatomía de muller
maior. Ah! Ese rostro serio,
melancólico diría, con esas
cargas-cousas que suxeita so-
bre a súa cabeza, contén rasgos
inquedantes que tamén debuxa
Díaz Baliño do editor Ánxel
Casal xa na cadea. Rostros alu-
meados dunha luz tristeira e
desacougante.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Arquitectos
DAMIÁN VILLALAÍN

Lingua e Terra.
Historicamente constitúen
dúas columnas vertebrais

do discurso galeguista. Ao con-
trario dos dous nacionalismos
máis antipáticos –o español e o
vasco– fundamentado o primei-
ro sobre a relixión e a nostalxia
do imperio, e o segundo sobre
a malfadada idea de raza, cata-
láns e galegos artellaron os
seus argumentos vindicativos
sobre valores menos agresivos.
Duran i Lleida reafirmou no
debate parlamentario sobre o
Estatut a condición
esencialmente cultural e
lingüística do nacionalismo ca-
talán. Todos sabemos que isto
non é completamente certo, pe-
ro tampouco deixa de ser
verdade. No caso de Galicia,
Lingua e Terra é unha maneira
poética e política de falar dun-
ha comunidade sentimental e
estética, dunha intrahistoria co-
mún e íntima e do necesario
revivir dunha identidade
nacional que se fai consciente a
través de valores convivenciais
e integradores, como a fala e a
paisaxe, máis que a través de
proxectos políticos duros e pe-
chados.

Pero Lingua e Terra non son
só a columna vertebral do
galeguismo. Son tamén, como
no cadro de Frida Kahlo, a súa
columna rota. Nada se deturpou
máis, nada se deteriorou con
maior rapidez e virulencia nos
últimos trinta anos. O galego es-
tá a deixar de ser a primeira lin-
gua de Galicia, e a Terra dá cada
vez máis pena vela. Ben sei que
isto é explicable dende as trans-
formacións inherentes á moder-
nización das nosas estruturas so-
cioeconómicas. Pero tamén Ca-
taluña sufriu eses cambios, e en
tempos menos doados. De
maneira que non é raro que moi-
ta xente intúa unha especie de
vontade suicida na nosa conduta
cara á lingua e cara á paisaxe. 

En relación coa paisaxe, coa
Terra, son os paisanos e os polí-
ticos os que levan as culpas de
todo. Pero agora que Celestino
García Braña accede á presiden-
cia do Colexio de Arquitectos,
creo que non sobra preguntarse
pola cuota de responsabilidade
na desfeita deste colectivo profe-
sional. Di García Braña, un
home íntegro e comprometido,
que quere defender dúas cousas:
os arquitectos e a arquitectura.
Hai xentes, porén, arquitectos
incluídos, que sosteñen con
amarga ironía a incompatibilida-
de interna dese programa. Son
xa moitos anos de pasmada
observación de crimes contra o
territorio e contra un mínimo
sentido do decoro. Os
arquitectos deben recoñecer que,
xunto con propietarios,
promotores e concelleiros de ur-
banismo, están a ser cómplices
desa enxurrada de brutalidade
paisaxística que se condensa no
nome de “feísmo”. Oxalá sexa
capaz García Braña de impulsar
entre os arquitectos un
renacemento do compromiso
coa Arquitectura. Talvez así po-
derían empezar a cambiar as
cousas. Para que a Terra volva
ser columna vertebral e non co-
lumna rota. ♦

Entre vangardas,
de Ánxel Casal a Esther Ferrer

Parece
incríbel
que
a mostra
de Casal
non se
tivese feito
antes,
que non
xurdise algo
semellante
en todo
este
tempo que
levamos de
democracia.

Muller en azul (1925) de Manuel Méndez (Os artistas de Ánxel Casal). Á direita, a performance de Esther Ferrer.
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O 2005 semella ser o mellor
ano da vida profesional do
ourensán David Rubín, un
dos integrante da nova forna-

da de debuxantes que lle es-
tán a dar unha impronta pro-
pia a banda deseñada galega.
Co pseudónimo ‘Diablito Be-

er’, David Rubín facíase o pa-
sado mes de xullo co premio
Castelao de Banda Deseñada
pola novela gráfica Onde nin-

guén pode chegar. A este su-
maríaselle o de Na Vangarda
pola historia curta Patacas.

Agora Astiberri vai publicar
o seu primeiro álbum O circo do
desalento, unha recompilación
de historias recentes entre as

que se inclúe a obra gaña-
dora do premio Castelao,
que deste xeito ve a luz en
castelán antes de saír en
galego. A edición inclúe
ademais unha decena de
historias curtas, eido no
que o debuxante ten de-
mostrado que se move con
soltura nos rexistros máis
variados, entre elas algun-
has xa publicadas en Bd
Banda, na revista Barsowia
ou nos fanzines Tos e Undé-
cimo Show. O álbum será
presentado no Salón do Có-
mic de Getxo que se celebrará
entre o 2 e o 4 de decembro.

Lonxe de se presentar
como un simple compendio
de historietas, David Rubín
ofrece neste novo álbum un-
ha “sorte de circo terríbel on-
de cada unha das historias
podería verse  como os dife-
rentes números que saen a
pista”. Dende un guerreiro
moderno até un monstro fan-
tástico, polo álbum van desfi-
lando toda unha galería de
personaxes que falan de nau-
fraxios vitais, da perda do
amor ou do sufrimento.

Con prólogo de Miguelan-
xo Prado e epílogo de Carlos
Portela, este novo traballo re-
colle en máis de cento seten-
ta páxinas o universo propio
creado polo autor, un mundo
no que David Rubín se expre-
sa dende a óptica do perde-
dor a través da mirada dos
seus antiheroes.

“Aprendín a ler cos cómics
e, de pequeno, sempre me apai-
xonaron os supereheroes”, co-
menta o debuxante. “Agora que
os vexo dende lonxe o que me
apetece é coller o mito e darlles
a volta, e preguntarme por que
levan os calzóns por fóra ou
que é o que lle acontece a súa
muller”. Mais, nas historias de
Rubín tamén aparecen perso-
naxes de todo tipo, reais, ficti-
cios, lendarios ou animais an-
tropomorfos. “Son diferentes.
O único que teñen en común é
que os utilizo para expresar al-
gún sentimento meu”.

Do seu xeito de traballo,
Fernando Tarancón, respon-
sábel da editorial Astiberri, dá

en dicir que “son debuxos fei-
tos dende as tripas, con moita
sinceridade” e a autora de A
proba de balas, Emma Ríos,
sitúao do lado dos kamikazes
gráficos, polos maratóns e a
rapidez coa que debuxa. “Non
sei como se combinan ambas
características, non penso
que haxa unha fórmula. Sén-
tome e debuxo. Son historias
que teñen máis que ver cun
sentimento que plasmo no
papel”, explica. “Preocúpame
máis o que digo que que o de-
buxiño sexa moi bonito”. 

De curtametraxes a
banda deseñada

A pesar de que comezou a
súa traxectoria profesional no
eido audiovisual, David Rubín
é máis coñecido como debu-
xante. Cofundador do colecti-
vo Polaquia en 2001, o debu-
xante conta con series pro-
pias nas principais revistas
galegas Bd Banda e Barso-
wia. É ademais autor de ‘Os
Kinkilláns’, unha das series
máis populares da segunda
etapa de Golfiño e ten colabo-
rado en diversas ocasións en
publicacións como Tos, Hue-
vo ou El fanzine enfermo.

Na actualidade David Rubín
coodirixe, xunto con Xoán Car-
los Pena, a terceira película de
estudio de Dygra. A súa faceta
de debuxante de cómics tenlle
servido para solucionar esce-
nas complicadas da película,
segundo el mesmo explica, pe-
ro o cine tamén lle está a influír
a hora de debuxar.

Emigración ou exportación

Aínda que este primeiro ál-
bum de David Rubín está pu-
blicado pola editora vasca As-
tiberri, para o debuxante “non
é necesario saír fóra de Galiza
para poder publicar”. “Practi-
camente todo o fixen aquí”
comenta,  “o que acontece é
que tes máis dificultades”.

Ante o debate se a banda
deseñada galega emigra ou
exporta, o autor considera
que na actualidade prodúcen-
se os dous fenómenos por-
que en  “Galiza non podes vi-
vir só do cómic”.

Agora o debuxante está a
preparar dous álbums, un dos
cales é “unha adaptación
dunha novela galega moi co-
ñecida”.♦
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OO  CCiirrccoo  ddoo  ddeessaalleennttoo  ddee

DDIIAABBLLIITTOO  BBEEEERR
MAR BARROS

Debuxante e animador gráfico, David Rubín vén de dar un novo pa-
so na súa carreira profesional da man de Astiberri. A editora vasca
publicará en decembro O circo do desalento, o seu primeiro álbum.



Teatro de Arte Livre. Así se cha-
ma o novo teatro que abrirá en
Vigo o vindeiro mes de decem-
bro, toda unha declaración de
principios que xa queda manifes-
ta no nome. O Teatro de Arte
Livre (TAL) ocupará o número
19 da rúa Vázquez Varela ofre-
cendo unha programación conti-
nua durante toda a semana que
non se reduce a obras teatrais.
Abarcará tamén espectáculos
musicais e de danza, cursos de
formación, programación dife-
renciada para cativos e adoles-
centes ademais da posta en mar-
cha dun café literario.

“O público está famento de
actividades culturais”, comenta
Roberto Cordovani. O actor
brasileiro afincado en Galiza
dende hai 20 anos é, xunto con
Eisenhower Moreno, o promo-
tor deste novo proxecto. A pesar
de que a idea vén de lonxe o
proxecto comezou a tomar for-
ma hai dez meses, grazas a ini-
ciativa privada e ao apoio do
Instituto Galego de Promoción
Empresarial (IGAPE). O obxec-
tivo era “reforzar o mercado,
tanto a nivel de actores e direc-
tores como de espectáculos”.
“Notamos carencias dentro da
oferta cultural da cidade”, co-
mentan, ademais dunha “falta
de continuidade en cartel dos
espectáculos”. “A publicidade
boca a boca non existía” explica
Cordovani “porque non daba
tempo”. “Nós queríamos o TAL
para mudar esa política”. Na no-
va sala cada espectáculo perma-
necerá na cidade durante tres
meses. 

“Sen ser peronistas” unha
obra sobre a figura de Eva Perón
estreará o escenario do TAL. A
obra, que leva por título Evita e

Eva Perón, afondará na vida
desta muller e nos aspectos me-
nos coñecido da súa traxectoria.
“Revisamos o mito e rescatamos
determinados pasaxes da súa vi-
da que nos parecía interesante
recordar” comenta Cordovani.
“Eva Perón é reflexo da nosa
América Latina”. O espectáculo
porao en escena a compañía
TAL, integrada ademais de po-
los promotores da sala, por Mig-
hello Blanco e Mónica Bar. Para
o vestiario, composto por máis
de sesenta traxes, a compañía
contou coa colaboración de Ce-
lia Barcala.

Programación continua

A representación teatral é un dos
eixes centrais dentro da progra-
mación da nova sala, mais non o
único. Os xoves dedicarase a es-
pectáculos musicais e a danza,
sen desbotar a posibilidade de
crear un festival; os venres á me-
dia noite cineclub, que correrá a
cargo de Ricardo Spencer; con-
tacontos o domingo pola mañá;
espectáculos para nenos; e unha
vez ao mes desenvolverase no
TAL un café literario que estará
dirixido por Marga do Val. 

A fotografía ten o seu oco a

través das exposicións que aco-
llerá periodicamente un dos co-
rredores principais do teatro. Xo-
que Carbajal será o primeiro fo-
tógrafo en exposición cunha
mostra na que reflexiona sobre o
actor e a fotografía.

Vontade internacional

Outro obxectivo do TAL é o de
tender pontes entre Galiza e o
norte de Portugal, achegando ao
público portugués a un teatro fei-
to no país. Como explica Rober-
to Cordovani “o norte de Portu-
gal non coñece o potencial cultu-

ral de Galiza e esta iniciativa se-
ría un xeito de abrir as portas a
este público tamén”.

Ademais, segundo explica
Eisenhawer Moreno, TAL será
un “polo de importación e expor-
tación de produtos culturais con
Portugal, Brasil e mesmo con
Estados Unidos. Non queremos
que sexa só algo direccional cara
Vigo”. Deste xeito á cidade vi-
guesa chegarán actores doutras
latitudes para poñer en escena os
seus espectáculos ao tempo que
a compañía de TAL tamén repre-
sentará noutros países. 

Teatro detrás do pano

Outro dos piares da nova sala é a
aposta pola formación. Coa
apertura do teatro porase en mar-
cha unha escola de teatro, que
ofrecerá cursos de seis meses de
duración dirixido a uns vinte
alumnos, co fin “de estimular a
creación de compañías, que se
xere un mercado e que haxa mo-
vemento”. Como explica Eisen-
hower Moreno “cando un actor
sae da escola non sabe moi ben
como moverse, nin como promo-
ver os seus proxectos, nin como
producilos”. A escola de TAL
quere suplir estas carencias for-
mativas, con apartados específi-
cos de montaxe, iluminación,
vestiario, promoción, abarcar as
diversas fase de elaboración do
produto. 

Ademais destas clases para
adultos, impartiranse talleres pa-
ra nenos.

O teatro disporá ademais
dunha billeteira electrónica a tra-
vés de internet e contará cun club
de socios que se poderán benefi-
ciar de descontos en toda a oferta
de espectáculos e cursos.♦
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Un pouco de historia
MARICA CAMPO

Dicir que tras a manifestación do día 12 en Madrid
contra a LOE está o PP, os “Legionarios de Cristo”
e o Opus, non é dicir nada novo. Do PP e do Opus

sábese abondo, mais os “Legionarios” non son tan coñe-
cidos. Abonde dicir que están á dereita do Opus –se é que
iso é posíbel– e que, procedentes de México, se están a
facer con numerosos centros de ensino. Un exemplo disto
foi a compra en 2003, xa iniciado o curso e sen avisar
aos pais, do colexio “Virgen del Bosque”, un centro laico
situado ás aforas de Madrid. A maioría dos pais, de talan-
te liberal, recibiron a noticia con estupor e mobilizáronse
a pedir que se respectase o ideario vixente no momento
da matrícula. Así llelo prometeron; mais, na primeira das
reunións, explicáronlles “el sistema pedagógico
legionario”. A primeira medida, separar os nenos das ne-
nas desde 1º de primaria. Ademais, construír unha capela
para que os alumnos que así o desexaren puidesen
comungar no recreo. Sei que houbo protestas porque non

se cumpría o pactado. Imaxino que os pais desconformes
trasladarían os fillos de centro en canto lles fose posíbel.
Ademais deste colexio, os “Legionarios” teñen polo me-
nos  outros tres en Madrid, dous en Barcelona, un en Va-
lencia,  outro en Granada e a Universidade Francisco de
Vitoria en Madrid. Cómpre dicir que o ex ministro
Michavila é algo así como “asesor científico” desta
universidade. Tamén un familiar de Ana Botella ocupa un
cargo de responsabilidade na institución.

O de “Legionarios de Cristo” é un nome ben
semellante ao de “Guerrilleros de Cristo Rey”. Estes,
como se sabe, eran ultradereitistas que mesmo
asasinaban ao berro de “Viva Cristo Rey!”. Tiñan a
conivencia dunha parte da policía e actuaban con total
impunidade. Os acontecementos destes días tráenme á
memoria outro suceso acaecido en Madrid e no que
estes tiveron gran protagonismo. 

Corría o ano 1973 e as monxas do Colexio de Loreto,
un colexio de elite situado no barrio de Salamanca, inicia-
ron a elaboración dun ideario en que se propoñía algo así
como a reafirmación ou non na fe en que foran bautizadas
as alumnas. Á fin ese é o sentido da confirmación, mais os
pais –algúns– dixeron que xa elixiran eles e que as rapazas
nada tiñan que decidir. Tamén propuñan cotas
proporcionais aos ingresos para que puidesen asistir ao co-
lexio alumnas de todos os estamentos sociais. A partir de aí
entraron en escena os “Guerrilleros de Cristo Rey”. Deron

en repartir panfletos difamatorios acusando as monxas de
comunistas e dicindo que impartían educación sexual en
vivo e en directo, pintaron no valo “ursulinas corruptoras,
monjas rojas a Moscú” e mesmo chamaron avisando da
colocación dunha bomba. O da bomba, como se
comprobou despois, era unha estratexia para atraelas á
“Dirección General de Seguridad” onde as interrogaron e
pretendían facerlles asinar o que non declararan. Era
ministro de educación Cruz Martínez Esteruelas e esixía
que despedisen uns curas aos que tamén chamaban comu-
nistas. As monxas non obedeceron e, como a orde era fran-
cesa, –Sagrada Familia de Burdeos– barallouse a
posibilidade de cerrarlles o colexio e mesmo expulsar a or-
de do país. Cando as cousas estaban neste punto, tivo lugar
o chamado “caso Añoveros”, o daquel bispo vasco que es-
cribiu unha pastoral pola que o goberno de Franco o quixo
desterrar. Mesmo tiñan o avión preparado para sacalo do
país. Mais o cardeal Tarancón fixo saber que levaba no pe-
to a excomuñón de Franco por se isto acontecía. Nese cir-
cunstancia, o ditador non podía seguir sendo o Xefe do es-
tado porque, daquela, España era confesional. Así foi
como se cerraron os dous casos ao mesmo tempo.

Seguramente hoxe, se non estivésemos nun estado
laico, Rouco excomungaría a Zapatero e algún máis, pe-
ro por razóns ben distintas. Afortunadamente os tempos
son outros, aínda que algúns quererían cambiar a
corrente do río. ♦

MAR BARROS

TAL
TTáábboas, martelos, cabos soltos e moito movemento. De momento o nú-
mmeero dezanove da rúa Vázquez Varela está en obras. Son os últimos
pprreeparativos do que será a nova sala de teatro estábel de Vigo, Tea-
ttrroo de Arte Livre (TAL), os últimos retoques antes de que en decem-
bbrroo se suba por primeira vez o pano e saia a escena Evita Perón.

Eisenhower Moreno, Mighello Blanco, Mónica Bar e Roberto Cordovani.                                                                PACO VILABARROS



Hai xa case dezaseis anos cinco
mulleres sorprendían o panora-
ma musical galgo coas súas
pandeiretas reivindicando o lega-
do cultural conservado na me-
moria dos máis vellos. 

Agora o grupo quere comple-
tar a celebración do seu quince
aniversario coa publicación do dis-
co Son de Leilía, un traballo re-
compilatorio que recolle pezas
pouco coñecidas da formación,
que non aparecen noutros traba-
llos. Este disco, composto por
quince temas, vén completar o es-
pectáculo homónimo, no que se
mestura canto, humor e o teatro.

Con este álbum Leilía desmár-
case da tendencia que xa vén sen-
do habitual dentro da música de
compilar o máis destacado do re-
pertorio, para ofrecer a cara máis
descoñecida de Leilía. Deste xeito,
entre as pezas que compoñen o
novo traballo, inclúense dende te-
mas moi tradicionais, que deron
forma a súa primeira maqueta, até
cantigas de Nadal, pasando por
cancións para bandas sonoras ori-
xinais como a que fixeron para Fis-
terra, así como as colaboracións
con Budiño, Alecrín e Brincadeira. 

Como explica Monse Rivera,
unha das compoñentes do grupo,
o disco, ademais de ofrecer com-
pactado temas que estaban dis-
persos pola discografía de diversos
autores e que en ocasións eran di-
fíciles de atopar, quere dar unha vi-
sión da evolución que experimen-
tou Leilía en todo este tempo.

Ademais do espectáculo Son
de Leilía, o grupo prepara a nova
proposta Cantar ao vivo e que bo-
tará a andar en febreiro do ano
próximo e que inclúe proxeccións
audiovisuais. Neste novo espectá-
culo as cantareiras estarán acom-
pañadas da súa banda e a actriz
Patricia Vázquez será a encarga-
da de artellar todas as actuacións.

Pandeiretas no móbil

“Folk e novas tecnoloxías casan
sen problemas”, sinala Monse Ri-
vera. Ao seu ver “a xente ten a
idea de que o folk é algo arcaico e
non se decatan de que é unha
música feita por xente nova que
está inmersa nas novas ferramen-
tas”. Elas demostran que é posí-
bel falar de tradición na linguaxe
das novas tecnoloxías. Dende a
súa páxina web www.leilia.net é
posíbel mercar toda a súa disco-
grafía, tamén este novo traballo e
xa hai móbiles que teñen por me-
lodía o seu tema Danzas das cor-
tellas. Esta iniciativa de descarga
da melodía para móbiles partiu da
empresa granadina Radio Celta. 

“Se non empregas estas tecno-
loxías estás a perder un bo xeito de
achegarte ao público e dar a coñe-
cer o teu traballo”, apunta Monse Ri-
vera. Para Leilía internet é un “cami-
ño alternativo” ás dinámicas das
discográficas e apostan forte por el.
“Estamos cansas de que nesta in-

dustria traballes e sexas a única que
non ves cartos, chega un punto no
que te fartas de que che prometan

cousas e que todo quede en nada.
Se iso é o que hai, nós vemos de
buscar outras posibilidades”. Esta

postura coincide coa desvinculación
de Leilía con respecto de distribui-
doras e de discográficas.♦
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Asunción Arias
‘Co meu libro
identifícanse
as mulleres’

A.N.T.
Foi moitos anos a cara visí-
bel da Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística en Ourense.
Mestra e poeta, forma parte
das Redes Escarlata e mon-
tou a súa propia editorial, A
pena d’agua, na que sacou o
seu primeiro libro A muller
de vidro soberbamente ilus-
traado por Pablo Otero.

Moitos anos tivo en Onda
Cero  un programa onde lle
buscaba acougo á cultura
galega e a voz das mulleres.

O programa estivo en an-
tena case tres anos e medio
(1996-1999), e alí buscaba a
moitas mulleres cuxos ofi-
cios homenaxei no meu poe-
mario, vellos oficios perdi-
dos. Na presentación do pro-
grama lía un poema e por alí
pasaron moitos grandes es-
critores, Novoneira, Valente,
Ferrín ou  Iolanda Castaño...

Por que o titulou A mu-
ller de vidro, refírese á trans-
parencia ou á fraxilidade?

Ás dúas cousas. Tamén á
muller como receptáculo, que
pode romper, pero se iso non
acontece cumpre a súa fun-
ción. Durante moitos anos es-
cribín e cando me tiven que
xubilar xuntei todo o que fora
facendo, sobretodo referido á
muller. E eses oficios que fun
coñecendo, algúns da propia
experiencia familiar, parecían-
me que debía ter forma poéti-
ca, combinando mito e poesía.

Todas as mulleres que
len o libro atopan un poema
no que se ven protagonistas.

Como foi a experiencia
de recitar en público?

Viaxei moito coas Redes
Escarlata. A min góstame
montar unha sorte de perfor-
mance, e buscar a partici-
pación do público. Facía un-
ha representación con velas
e flores e á xente gostáballe.

Agora o libro vai sair
cunha edición acompañada.

É unha nova publicación.
Levará un CD interactivo
con música insprada polos
propios poemas, e que fixo
unha amiga holandesa que
traballa con instrumentos ti-
betanos. Eu recito algúns
verss e leva ilustracións en
tres dimensións. Permite a
interactividade do lector que
pode cada un facer a súa mu-
ller de vidro- Penso que é un-
ha forma orixinal de combi-
nar a poesía cos novos me-
dios. Na editorial imos sacar
outros libros para o ano, sen
grandes pretensións. O inme-
diato é A maxia da xeometría
Latif, traducido do catalán.♦

Leilía descoñecida
M. BARROS

Coincidindo co seu décimo quinto aniversario, Leilía bota unha ollada atrás e
amosa a súa cara máis descoñecida en Son de Leilía, o seu novo traballo.

Hai quince anos Leilía abría, non
sen dificultades, un camiño pou-
co percorrido dentro do panora-
ma galego como era a música das
cantareiras e das pandereteiras. 

En todo este tempo a forma-
ción foi evolucionando ao tempo
que mudaba a industria da música.
Comezaron a súa andaina cun ob-
xectivo: “facer chegar a todo o pú-
blico o legado cultural dos nosos
maiores que era, para moitos, des-
coñecido”. Como explica Monse
Rivera “hoxe xa non é raro e exis-
ten moitas facilidade para apren-
der a tocar a pandeireta. Mais, hai
quince anos as cousas eran dife-
rentes. Nós tivemos que aprender
a tocar coas gravacións que facía-
mos polas aldeas, escoitándoa un-
ha e outra vez, rompéndonos os
cornos”. O primeiro disco era un
reflexo de todo o que aprenderan

da tradición, sen introducir arran-
xos nin composicións novas. Iso
viría máis tarde, pouco a pouco e
“de xeito natural”, nos seguintes
traballos discográfico e coa cola-
boración de músicos destacados e
de escritores como Suso de Toro.

Tamén o contexto virou de
xeito brusco. A mediados dos no-
venta, autoeditaron o seu disco
porque ninguén arriscaba polo tra-
ballo das pandereteiras. Este pro-
blema inicial desapareceu cando
as multinacionais tornaron os
ollos cara o folk feito en Galiza e
desembarcan na procura de gru-
pos de éxito. Mais o maná non es-
taba neste música de minorías e os
ingresos non foron os previstos.
A partir de aí, pou-
co a pou-
co, co-

meza a confirmarse unha situa-
ción de crise dentro do sector
discográfico da que non está allea
Leilía, que procura, como moitos
outros grupos galegos, alternati-
vas como a autoedición.

Cando Leilía bota a vista
atrás e olla eses quince anos en
activo sente un pouco de “verti-
xe” pero ao tempo “énchese de
orgullo” porque a súa música é o
que lle gusta facer e porque ade-
mais funciona. “Pagou a pena
tanto esforzo, explican, sentímo-
nos moi satisfeitas”. “Púidose fa-
cer máis pero con máis ilusión e
máis ganas non”. “Para nós o
maior recoñecemento é que todo

o mundo saiba que aquí se
cantou e se tocou a pan-

deireta e que aínda
se segue a fa-

cer”.♦

Quince anos de cambio



A Mª Victoria Moreno Márquez

Unha semana de espera nas ace-
as do soño, “esa si que é muiña-
da”, para que o Patrimonio inma-
terial galego-portugués alcance o
recoñecemento de Ben Universal
que pode conceder a UNESCO. 

O 14 de novembro do 2004
era un día de luz plena e frío na
gándara de Agolada, centro de
Galicia, marco do Primeiro
Convivio da Fala Estremeira, o
Galego vivo na Estramadura do
norte, nas Portelas de Sanabria-
Lubián, no Bierzo, na Asturias
do Eo-Navia. A primeira vez
xuntos para un fito histórico:
darmos fe e obra dunha herdanza
de familia, de amor ao noso pa-
trimonio, acaso o máis significa-
tivo, o máis cernal, o de máis
fonduras compartidas. Aquí che-
gaban de mañá cedo os alcaldes
e reprentacións de cultura dos
tres concellos do Val do Ellas, ou
do Val do Xálima (segundo se
prefira o río da Serra de Gata ou
a curota senlleira) na provincia
de Cáceres; a alcaldesa de Lu-
bián (Zamora) e o deputado Feli-
pe Lubián, animador e alma do
Galego nas Portelas; Héitor M.
Silveiro Fernández, en represen-
tación do galego no Bierzo; e
Carlos Xesús Varela Aenlle, pola
conservación do galego no Eo-
Navia (Asturias). Con eles, que
ían ser a referencia da Homena-
xe da Memoria, a Palabra e a
Música, máis de tres centos de
amigos, irmaus, que labran, so-
ñan, recrean Galicia no diario
das súas vidas: Arte, Literatura,
Música, Ensaio, Ciencia, Comu-
nicación... (o pequeno mundo
para os máis pragmáticos do en-
gulimento). Viñamos uns da via-

xe desde as catro augas desta ca-
sa central que é a antiga Gallae-
cia; xa estaban outros na praza
do Concello, ao carón da arqui-
tectura de xoguete, tan chusca,
tan de noso, tan de canteiros
amadores, tan de Feira Única,
tan soa, tan do íntimo: eran os
Pendellos. Aínda son inertes, un
ano despois; pero respiran (o pa-
sado 21 de agosto era o segundo
Encontro para o recoñecemento
de Manuel Caamaño Suárez,
profesor emérito da Escola de
Arquitectura da Coruña, por toda
a súa biografía e obra diversa). 

Quero lembrar esta data de
novembro como historia de En-
contro dos Lugares que antes ci-
to, a primeira vez na Terra das
Orixes. Unha Asociación de
Amigos que nace e vive para a

restauración deste patrimonio
singular, xa único, polas tantas
desfeitas, convocara a estarmos
en presenza, máis e mellor, nesta
recalada reivindicativa e ao tem-
po dar recado, ao mundo das de-
sercións, que aquí hai agradece-
mento, respecto e orgullo polas
maus e as bocas dos devanceiros
do legado: obra e palabra feita,
en ramo, con remate en orla sa-
bia, para que o Tempo Fale e Re-
coñeza. Antropoloxía. Foi acaso
unha das citas máis garridas dos
últimos anos, por espontánea,
por leal, por convocatoria isola-
da, fóra das esferas do poder me-
diático e político, que sempre se
pronuncia en garda, a ver quen
son, que fan, que pasa. E pasou
a marabilla de noso: ledicia e
compromiso de nos ver aquí e

alá e aló e sempre, en calquera
lugar de aviso que necesite un
ombro, un canto, unha forza de
esperanza, un chimpo de vida.
Era o 14 de novembro 2004, en
Agolada, mañá de frío e luz, a
ceo aberto. Con Música popular
dende as raíces (Axóuxere de
Melide, Bico da Balouta, Raúl
Galego, Banda municipal, A
Quenlla, Na virada, de Cangas);
Conto e Leria e Poesía e Narra-
tiva na voz directa das amigas e
amigos que sementan regos de
versos, estivadas, nordesías de
risa, encanto e maxia (in memo-
riam Xela Arias, Luisa Villalta,
Antón Tovar, Manuel María);
Arte nas maus dos pintores e es-
cultores das pervivencias; o tes-
temuño de Francisco Fernández
Rei e de Avelino Pousa Antelo,
piares da memoria e dos afectos;
a entrega en mau dese pan quen-
te de forno que é o noso “Pende-
llo de Honra” a Domingus Fra-
des Gaspar, Delegado da Fala
nos “Tres Lugaris” da Estrema-
dura, coas grazas eternas. 

Pasou un ano como pasa un
día: axiña e ben andante, presto,
allegro. Pero fica en firme, para-
fita, teso, moito alá de nós. Está
na gravura do amor, en perma-
nencia, como na “pedra das ala-
bardas” do petroglifo de Axiaz,
ou na resistencia do dolmen dos
Muíños, en Bidueiros (onde ha-
bita o Pepe de Fernandiño, labre-
go arqueólogo desta descuberta
maior); e na contorna os Castros,
ducias en vixía, a prol da resis-
tencia e contra as furias dos ex-
polios, cara aos ventos. E agora,
na esperanza, a decisión da
UNESCO, o 25, a dicirlle si á
porta aberta na Casa da Memo-
ria, tan feliz, tan perto.♦
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Tres sextinas
de Marica
Campo
MARGA ROMERO

Éa lectura a que me tira
da indignación.
Indignante é que a

igrexa saia á rúa contra
unha lei de educación, que
realmente, o que semella
non poder defender é unha
educación laica. Nosoutras,
as persoas  que desexamos
un estado laico, somos as
grandes agredidas.
Indignante é como se
refiren a esta lei os
representantes do PP no
congreso e máis indignante
aínda é como se refiren á
vicepresidenta do congreso,
sempre. Indignante é que
tres anos despois do Presti-
ge, fique claro, que nunca
se lle van esixir contas ao
goberno responsábel desa
catástrofe ecolóxica
mundial, do seu mal gober-
no e da mentira. Indignan-
te é comprobar como o no-
vo goberno herda do mal
goberno anterior, entre ou-
tras cousas, débedas;
descubrir un país empanta-
nado con proxectos
faraónicos como a Cidade
da Cultura, comprobar que
o monte queimado é a ima-
xe dun país calcinado desde
a sanidade á educación. E,
por se fose pouco, entre as
imaxes que me chegan está
a detención de dez mozos, o
seu traslado a Madrid é al-
go que só vexo como
secuestro. Só é entón cando
a túa poesía Marica, estas
tres sextinas, que veñen no
último Grial, me conmoven
e me dan moitas respostas
sobre a creación, a
aprendizaxe e a erótica. É
certo: “buscar outro
mundo faite libre”. E el se-
rá que iso é o que
pretendemos facer “buscar
no papel a unha outra que
non vive”? El será que o de
non botar man do espello
afástanos aínda máis da
madrasta de Branca de Ne-
ve? Non sei, Marica, se
darlle as grazas a C. P.
Martínez Pereiro por alen-
tarte a escribir coa túa
mestría métrica as sextinas
que a literatura galega non
tiña. Ben, agradézollo,
mais, a ti máis por
devolverme a calma dunha
tarde outoniza de tempera-
tura baixa e permitirme re-
flectir unha vez máis sobre
o papel da escrita e esa soi-
dade á que nos convoca.
Agardemos agora que o día
25 de novembro o patrimo-
nio inmaterial galego e por-
tugués sexa o que xa é
patrimonio da humanidade.
Volverei pensar en ti e nas
túas letras e en Mini e en
Mero e a súa música.♦

Primeiro aniversario do Convivio da Fala Estremeira en Agolada

A primeira vez
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Ás veces vénme á memoria aqui-
lo que se lle ocorre ao narrador
proustiano de Á busca do tempo
perdido cando está a observar
como vai a súa querida avoa de
Ceca en Meca e de médico en
médico, sabendo el perfectamen-
te, como sabe, que vai moribun-
da, que lle chegou a hora que a
todos nos ten que chegar un día
ou outro. É xusto cando pensa
“Meu deus, que soas están tóda-
las persoas!”: é que a proximida-
de da morte allea, para non dicir
nada da propia, faríache caer na
conta, a pouco que o consideres,
non exactamente do senlleiros
que nos enfrontamos ao final,
ese preludio do tremendamente
sos que fican os mortos, como
dicía aquilo do poeta, senón so-
bre todo do basicamente sos que
vimos camiñando todo ao longo
da nosa vida. O diálogo entre o
“eu” e o “min mesmo” era inte-
rrompido con frecuencia, ben é
verdade, pola intromisión moles-
ta do estraño ou pola palabra ali-

viadora que nunca agradecere-
mos abondo do verdadeiro ami-
go. Pero que somos animais so-
ciais, como quere a nosa tradi-
ción, só se cumpre nunha dimen-
sión superficial, case episódica,
porque necesitamos moitas cou-
sas e os outros tamén as necesi-
tan de nós, porque traballamos e
falamos, trátase de seguir vivin-
do. O feito de que a taxa de sui-
cidios se dispare sempre entre os
retraídos o os marxinados afecti-
vos non debe agachar outro ta-
mén moi significativo, o de que
somos persoas porque temos esa
nosa soidade de fondo e irreme-
diable da que tantísimas veces
nos gustaría saír fuxindo, que ni-
so nos axudan tantos dispositi-
vos socializadores que o mundo
de hoxe pon á nosa disposición,
case diriamos que obsesivamen-
te. Habítanos esa negra sombra
que poucas veces se vai por moi-
to que saiamos a divertirnos.

Por iso sempre botamos de
menos, sempre botamos en falla

isto ou aquilo ou o de máis aló,
calquera cousa, real ou imaxina-
ria. Sempre desexamos algo que
por suposto (xa) non temos. “To-
dos suspiran por algún ben per-
dido”: a soidade vai coa saudade
e a señardade, as que, polo visto,
e á diferenza da agridoce nostal-
xia, sempre conterían algunha
clase de esperanza de retorno. E
son constitutivas do individuo
adulto (o dos nenos semella moi
diferente, polo menos na medida
en que non nos lembramos ben,
aínda que, ben pensado, o dos
nenos ten que ser diferente por-
que polo contrario non tería sen-
tido o da perda, que é esencial).
Estar vivo é estrañar, simple-
mente, porque ocorre que se non
estrañamos non nos sentimos,
nos nos doe, non sentimos de
verdade. Como dicía aquel, o
que no fondo se quere é sufrir.

Claro que todos temos os no-
sos momentos de euforia, eses nos
que imaxinamos reencontrar, por
fin!, o que tanto botabamos de

menos, e entón somos felices, é
coma se estivésemos completos
ou algo parecido, como describi-
lo! Pero quizais ao prezo de deixar
de ser nós mesmos: a Namorada
ou o Amigo, a Terra ou o mesmo
Deus, todos imaxes do Grande
Outro que se nos define é precisa-
mente porque non o temos, e só
nesa medida podemos tender dei-
ca El, ou sexa, “ser”. Quen esque-
ce as súas raíces perde a súa iden-
tidade, de acordo, pero o que non
se teña distanciado medrando por
cima delas ata mesmo perdelas de
vista, tampouco non tería identi-
dade ningunha.

Ata se podería dicir, imos
pormos esaxerados coma se fó-
semos filósofos, que posuír o
Gran Outro, ser un con el, é dicir,
“ser feliz como un tolo”, é o que
máis parecido ten con estar mor-
to. Xa non se bota de menos, xa
non se desexa, se isto é sequera
pensable. De aí que nada nos
asuste tanto, no fondo, como a
felicidade.♦

Todos somos galegos
MARIANO RODRÍGUEZ

O delegado da Fala en Estremadura, Domingo Frades, recibiu o Pendello de Honra en
Agolada na edición do 2004.
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Vivimos un tempo no que se va-
loran as fachadas. E aos seres
humanos pásalle como aos edifi-
cios: de tanto uso, de andar e
sentir gástase o esquelete, os
dentes, a vista, as células oxídan-
se e actúan desapiadadamente as
radicais libres, esas  moléculas
que nos destrúen até convertir-
nos nunha piltrafa. Entón faise o
que se pode, aparecen os remen-
dos, a solución da cosmética su-
perficial e outras. Iso do culto ao
corpo non é unha novidade desta
abusiva sociedade de consumo,
xa o descubrimos pola arte e
mesmo polo mito de Narciso. Os
orientais procuraban a harmonía
co contorno, o feng-shui, e até a
buscan coa mesma decoración
da casa, a procura da enerxía po-
sitiva. Un debe saber administrar
ou autoxestionar as posibilida-
des, as complellidades que nos
conforman, de corpo e espírito.
Aquilo que sempre se dixo: mens
sana in corpore sano, frase do
poeta satírico latino Juvenal, re-
petida atosigantemente polos
profesores nacionalcatolicistas
de educación físca, gravada e re-
pintada sobre os limiares dos pa-
villóns de deportes. 

Os tempos e as modas mu-
dan, o cine e a televisión ten
moito que ver co asunto. Nas
obras de arte recollemos a osci-
lación dos gustos, os modelos fe-
mininos e masculinos de beleza:
de dondas e coloradotas, curvili-
neas a rectílineas, escuálidas e
ensumidas... A estética gótica
potencia sobre o loito e os beizos
encarnados a branca e dracúlea
palidez e mete medo. Aparece o
metrosexual, o tecnosexual, va-
rón independente de todo –ta-
mén  da muller– exquisitamente
coidadoso do seu físico e do seu
esscorregante acento e actuar,
asiduo da moda do vestir, dos
coches, dos lugares urbanos que
frecuenta... e xa veremos cómo
leva os aniversarios e a madurez,
se non morre antes no seu inten-
to por divinizarse. 

Entre os labirintos da globali-
zación búscase e poténciase a

personalidade, créanse patróns e
cóidase o seu contedor, o corpo.
Algo bo para unha vida saudábel,
para a psique e por estética. E se
hai carencias, compensaranse con
outras zaloiras e adubíos. Pintá-
monos, adornámonos, con ouros,
pratas e abalorios, aproximándo-
nos ás súper modelos, queremos
semellarnos aos deuses. 

Nesa busca da perfección, da
ansiada fonte da xuventude que
xa caracterizaba o mago Merlín,
faise o alcat, ese test sanguíneo
polo que se coñece a intolerancia
a algún alimento, adéntrase na
homeopatía, naquilo que en
grandes doses fai dano, pero que
cura en poucas. Reméxese nos
recetarios tradicionais, saberes
de meiga e curandeiro naturista,
na ayurdeva, curación polas her-

bas e metais. A dieta alimenticia
é o primeiro que coidar, e na lin-
guaxe apacen conceptos como
chocolateterapia, froitoterapia,
cromoterapia, aromaterapia, a
posta en valor das cores ou dos
aromas respectivamente, para
estimular e provocar sensacións.
A soia recoméndase contra o co-
lesterol malo e din que  prevén
os sufocos da menopausia. E ve-
laí que a cociña e o cuarto de ba-
ño somellan boticas de tarros na
que pasar horas ante o exame co-
tián do espello. 

Os xinnasios, fisioterapeutas,
os cirurxiáns plásticos, están
concorridos pola xente moza. Os
balnearios, o termalismo volve
estar de moda e a talasoterapia, as
propiedadades das augas do mar,
das algas, das arxilas ou sales, en-

téndense case como unha pana-
cea. O relaxante watsu ou terapia
da masaxe acuática,aconséllase
ideal para a paraplexia. Un masa-
xe de tipo shiatsu, presionando
sobre partes do corpo, acaba coa
ansiedade, o insomnio, minoriza
a artrose, as lumbalxias... E escoi-
tamos falar por todos os rincullos
do pilates, sistema feito coa axu-
da de máquinas para tonificar e
estirar os músculos. Técnica prac-
ticada polos famosos do papel cu-
xé. Nova terminoloxía para os
persoais aprendices de Frankens-
tein: radiofrecuencia, sistema de
thermacool, pola que se estira a
pel do rostro. Faise ximnasia fa-
cial. Se o corpo sofre de xerose
ou pel reseca, abondan unhas
apócemas: úntase con aceites de
ioioba, emprégase a rosa mosque-

ta, soros... ou  infíltrase no rostro
botox para relaxar os músculos e
“borrar” as enrugas. Máis sinxe-
lamente pode aplícarse a viñote-
rapia, mascarilla feita con pevides
de viño tinto. Se a dentadura está
mal sempre hai o recurso da co-
rrección coa ortodoncia, a en-
dodoncia... A faciana maquíllase,
píntase, “ilumínase”. Por micro-
dermoabrasión elimínanse as cé-
lulas mortas do pel e borranse ci-
catrices. Pola osixenoterapia aplí-
case, a presión, osíxeno puro e
atrásase o envellecemento, repon-
se o que torrou e curtiu de máis o
sol. O láser e os ultrasóns fan mi-
lagres na eliminación das varices,
das vellas tatuaxes, depilan... A
osteopatía, iso de exercitar os
músculos e os artellos, está á orde
do día. No peiteado pode atopar-
se o pulo da personalidade: o coi-
dado do pelo ofrece un senfín de
posibilidades, tínxese por siste-
mas tradicionais de henna, ou po-
los máis sofisticados, con me-
chas, incluso extensións, rizados,
rastas, pranchados... e perviven
os rulos de permanente. 

Un adestrador persoal é a
mesma sombra, e o substituto do
anxo da garda para os business:
clases de ioga, de meditación sen-
tada, zazen, senón a domicilio, in-
cluso con asesoramento telefóni-
co concurrindo ao coach, persoal
psicólogo que cos seus recetarios
analiza e fortalece a personalida-
de. Recórrese a procedementos
orientais, con adición pola medi-
cina tradicional, o qi-gong, que
tenta equilibrar corpo e mente,
con exercicios tipo tai-chi. Bús-
case o do-in, as canles corporais
da enerxía. Práctícanse sistemas
curativos da antigüidade, como a
kinersioloxía, os músculos res-
ponden aos órganos e emprégan-
se os puntos de acupuntura; a
etiopatía, técnica empregada po-
los embalsamadores estimulando
os puntos reflexos da faciana, sis-
tema practicado no Vietnam e co-
ñecido como o dien´cham. E en-
tre tanto intento o abuso da tarxe-
ta de crédito acelera as enrugas e
as enfermidades.♦

A Ucha das Horas                                                   Felipe Senén

O culto ao corpo

David Beckhan.

Raskólnikov
FRANCISCO CARBALLO

Repetidamente teño lido dúas obras mestras de Fió-
dor Dostoievski, Os irmáns Karamázov e Crime e
castigo. Dostoievski é un dos analistas da socieda-

de contemporánea. Nos Karamázov mergúllase na
descomposición e na corrupción da sociedade aristocrá-
tico-burguesa. Nese abismo de sufrimentos contra os
que loita desesperadamente Iván Karamázov, emerxe
unha excepción, é Alioska, o irmán inocente, para quen
o amor ao próximo é unha panca de superación.

En Crime e castigo, Rodión Raskólnikov, estudante
en San Peterburgo, esgota os recursos e ten que abando-
nar os estudos. Orfo de pai, a nai e irmá tampoco poden
axudalo. “Vivía, Rodión, esmagado pola pobreza”. A
mente de Raskólnikov enfróntao coa visión histórica e
presente de “triunfadores” enriquecidos e honrados con
monumentos mais coas mans cheas de sangue e o chan
de vítimas da violencia. Raskólnikov naufraga no crime

ao desfacerse dunha prestamista avara. Capítulos e capí-
tulos emprega Dostoievski na profundación da anguria
de Rodión até a decisión de presentarse e delatarse. É
condenado ao  penal siberiano. Mais Raskólnikov ama-
ba a Sonia, que se prostituía para alimentar a súa mísera
familia. Sonia abandona todo e trasládase a Siberia. Lo-
go dunha enfermidade, Rodión volta ao cárcere, realiza
unha actividade rutineira, senta e olla o río.

“De pronto notou que Sonia estaba ao seu lado.
Achegárase case sen facer ruído e sentara ao seu carón.
Aínda era moi cedo e o frescor matinal non se suavizara.
Sonia levaba posta a súa capa vella e o mantón verde. O
seu rostro enfraquecido e pálido conservaba os vestixios
da enfermidade. Sorriulle amigábel e contenta, mais, se-
gundo o seu costume, tendeulle timidamente a man…
Estaban sós. Ninguén os vía. O garda afastárase momen-
taneamente.Nin o propio Raskólnikov soubo cómo suce-
deu aquilo, el mesmo tampouco o sabía, mais de súpeto
tivo a impresión de que algo se apoderaba del e caeu aos
seus pés... A rapaza ergueuse e comprendeuno todo. Nos
seus ollos iluminouse unha infinita felicidade; ela
comprendeu, e xa non tiña dúbida, que el a quería infini-
tamente, e que, malia todo, por fin chegara o momento”.
Quedábanlle sete anos de cárcere a Rodión, mais
comezaba unha vida. El le con atención o Novo
Testamento que lle dera Sonia e quen nin ollara. Agora

si, agora ábreo na mesma páxina sinalizada polas
lecturas de Sonia, o capítulo da resurrección de Lázaro.
Porque Rodión Raskólnikov esperaba, confiaba na vida
de amor con Sonia e nunha existencia con sentido.

O que describe Dostoievski de Raskólnikov ben po-
de observarse en multitude de mozos da actualidade. Os
que sen sentido nin razón queiman coches, escolas, cen-
tros de saúde etc, nos barrios de Francia. E  moitos que
teño á vista, que senten o fracaso escolar xa en 2º da
ESO, e de quen algúns mestres abominan. Ditaminan
que son rapaces corruptos, perdidos. Son Raskólnikov,
cada quen dunha maneira. A escola,  a sociedade,
moitas familias, son espazos crueis. Persoas
inconformistas baten con estruturas paralizantes. Perso-
as maltratadas sucesivamente caen nas redes de malfei-
tores ou adoecen nas aulas.

Nesta semana, do 7 ao 14 de novembro do 2005, es-
tán a saír á rúa manifestacións na defensa dun modelo
escolar oposto. Para uns igualitario, para outros
desigual. O modelo escolar é un espello da mentalidade
social. Esta é plural, ben difícil de darlles a todos
satisfacción. Desexo firmeza ao goberno, aos parlamen-
tos, aos partidos e sindicatos, para o logro dun modelo
escolar negociado, mais firme  no apoio aos débiles, aos
que sofren exclusión de calquera tipo e que esperan da
escola unha compensación. ♦



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ COLLAZOS
Toro, o retratista de Mata-
má-Laza pode visitarse na
Fundación Vicente Risco
até finais de novembro.

O BarO Barcoco
■ ACTOS

DO DESCONTENTO
Á ACCIÓN
Este venres 18 ás 20 h. pre-
séntase na biblioteca munici-
pal Gonzalo Gurriarán o li-
bro A construción social da
protesta campesiña en Gali-
za, de Concha Fernández e
Xosé Manuel Sabucedo.

BoirBoiroo
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
As obras premiadas nas dife-
rentes edicións deste certa-
me, entre os anos 1991 e
2001, pódense ollar na Casa
da Cultura até o domingo 27.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN SOBRAL E O MAR
Até o martes 22 pode ollar-
se na galería Borrón 4.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O ciclo Cinema español
1973-1980 presenta este xo-
ves 17 ás 20,30 h. La esco-
peta nacional (1978), de

Luis García Berlanga; o
venres 18 poderemos ollar
Yo creo que... (1975), de An-
tonio Artero, ademais de es-
coitar a un dos dous autores
do libro El cine durante la
transición española (1973-
1982), de Javier Hernández
e José Manuel Sande. O ci-
clo Don Quixote(s) no cine
chega o venres 18 ás 18 h.
con Don Quijote cabalga de
nuevo (1973), de Roberto
Gavaldón; o sábado 19 ás
20,30 h. proxéctase Don
Quijote (1957), de Grigory
Kozintsev; o martes 22 La
Mancha (1967), de Claudio
Guerín e Don Quijote
(1933), de G.W.Pabst. En
Fóra de serie podemos ollar
este sábado 19 ás 18 h. e o
luns 21 ás 20,30 h. Cuentos
de Tokio (1953), de Yasujiro
Ozu. O mércores 23 e o xo-
ves 24 ás 20,30 h. proxecta-
rase As Armonías Werck-
meister (2000), de Béla
Tarr, dentro do ciclo Muta-
ci(o)nes. Máis información
en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

IMPRESIONISMO
As obras mestras do Museo
Wallraf Richartz, Funda-
ción Corbourd pódense
contemplar, por 1ª vez na
Península Ibérica, na Fun-
dación Barrié desde este
xoves 17 até o 5 de febreiro.
Unha coidada escolma de
41 paisaxes realizadas por
artistas da talla de Courbet,
Pissarro, Daubgny, Sisley,
Monet, Renoir, Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lau-
trec ou Matisse.

KATI HORNA
Até final de ano o Arquivo
do Reino de Galiza reúne as
impresionantes imaxes desta
fotógrafa realizadas durante
a Guerra Civil Española.

JUANA DE VEGA
La gran dama del primer
progresismo español é o títu-
lo da mostra que se pode ollar
no museo de María Pita.

MANILLA
Fotografías de Ricky Davi-
la no museo de arte con-
temporánea Unión Fenosa.

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

MARGARET BOURKE
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.

DIÁSPORA
A Fundación L. Seoane al-
berga a mostra 10 Artistas
galegos no exilio latinoame-
ricano (1930-1970), copro-
ducida por esta fundación e o
MARCO vigués, coa que se
pretende aportar novas cla-
ves de lectura da historia da
arte galega do s.XX, amo-
sando dados que permitan
reconstruír unha historiogra-
fía alternativa ao discurso
oficial académico. Podere-
mos contemplar 72 obras,
ademais de proxeccións e bi-
bliografía diversa de 10 artis-
tas claves como Ángel Bote-
llo, Castelao, Manuel Col-
meiro, Eugenio Granell,
Maruxa Mallo, Luís Seoa-
ne, Arturo Souto, Xosé
Suárez e Carlos Velo.

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. 

■ TEATRO

HEROE
Sarabela Teatro presenta
este espectáculo, o venres
18 e sábado 19, no teatro
Rosalía de Castro. 

■ MÚSICA

REFREE
Poderemos gozar da súa rica
concepción do pop, cun sóli-
do compromiso estético e
sentimental, este venres 18 ás
22,30 h. na sala Mardi Gras.

FerrFerrolol
■ CINEMA

OS CATROCENTOS
GOLPES
O martes 22 ás 20,30 h.
proxéctase esta fita no Ate-
neo Ferrolán.

■ EXPOSICIÓNS

A MÚSICA NA
COLECCIÓN CAIXANOVA
Co gallo da inauguración
da nova sede de Toxos e
Froles, poderemos admirar
esta selección de obras, de
entre as máis de 4.000 pe-
zas que compoñen a colec-
ción (pintura, escultura, e
fotografía dos últimos 150
anos) de artistas galegos do
s. XX entre os que están
Xosé Barreiro, Urbano Lu-
grís, Helena Gago, Rafael
Úbeda, Tino Grandío, Abe-

lenda, Buciños, Laxeiro,
Virxilio, Eugenio Granell,
Souto ou Xaime Quessada.
Até o 19 de novembro.

MANUEL COBAS
O Liceo acolle unha mostra
dos seus traballos.

LOMARTI
Pinturas e esculturas na ga-
lería Volter até finais de no-
vembro.

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 mércores, 16 de novembro, em-
peza en Vigo a 13ª edición da ‘Se-
mana de Cinema Submarino’.
Nesta ocasión, a proxección inicial
corrreu a cargo do equipo do pro-
grama de TV ‘Al filo de lo impo-

sible’, que presentou o seu docu-
mental Mergullo extremo nos nau-
fraxios da Gran Guerra. Durante
estes días, Vigo acollerá conferen-
cias e proxeccións sobre este mo-
delo de arte documental.♦

Cinema submarinoCinema submarino
O O TTrinquerinque
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☞ O XARDINEIRO
FIEL. Unha progre dile-

tante casada cun diplomático des-
cobre, en África, os experimentos
en humanos que fai a industria
farmacéutica. Mais un día apare-
ce asasinada. Intriga maniquea
con ONGs boas e gobernos ruíns.

☞ MATCH POINT. Un
profesor de tenis casa coa

filla dun home de clase alta, que
lle dá un traballo. Todo vai moi
ben até que se lía coa ex moza
do seu cuñado. Comedia de Wo-
ody Allen con algúns tópicos pa-
ra facerlle a rosca aos ingleses.

☞ FLORES ROTAS.
Empuxado por un amigo

tras a chegada dunha enigmáti-
ca carta, un Don Xoán soltei-
rón inicia unha viaxe para visi-
tar as súas antigas parellas e
comprobar se algunha delas ti-
vo un fillo con el. Comedia
tristona con moralina natalista.

☞ UNHA HISTORIA DE
VIOLENCIA. Tom Stall

(Viggo Mortensen) convértese
nun heroe ao frustrar o atraco ao
seu restaurante. Mais a fama
converterase nun pesadelo can-
do un home misterioso chegará
querendo arranxar contas do pa-
sado. Dirixe David 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 en-

fermeira que chega a un hospital
infantil na illa de Wight (Reino
Unido) que está a piques de pe-
char. Terá que enfrontarse a unha
presenza maligna que ten a ver
cunha sinistra historia do pasado.

☞ 7 VIRXES. Un rapaz
que cumpre condena nun

reformatorio aproveita un per-

miso de 48 horas para facer to-
do o que lle prohiben no centro:
beber alcol, drogarse, facer o
gamberro… Esa viaxe ao infer-
no acabará por facelo amadurar.

☞ TORRENTE 3. O
PROTECTOR. J.L. To-

rrente (Santiago Segura) debe
protexer a 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.

☞ 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
aproveitarse das ganas de casar
das convidadas. Comedia dis-
paratada 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 so-
gra, Viola Fields (Jane Fonda),
unha antiga estrela da televi-
sión que fará o imposíbel por
prevalecer sobre a nora no co-
razón de seu fillo.

☞ 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
día no que ser princesas, non
putas. Boa fita de Fernando Le-
ón, fiel ao seu estilo. A vida en
estado puro.

☞ 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

Na edición deste ano podemos go-
zar de 36 exposicións individuais e
21 colectivas en 15 cidades e vilas
de todo o país. En OURENSE a aso-
ciación Amencer acolle até o vin-
deiro xoves 24 a mostra Encontros
e desencontros nas mareas de An-
tonia Mª López; até o venres 25
estará instalada na asociación de
veciños As Eiroás a colectiva
Olladas dun Barrio; até o mérco-
res 30 pódense ollar na Casa da
Xuventude as imaxes participantes
no 15º Certame de Medio Ambien-
te do Ateneo de Ferrol; en Alterar-
te, espazo artístico da Universida-
de de Vigo na cidade das Burgas
podemos ver a mostra Accións Ex-
perimentais de Berio Molina; na
librería Eixo Gigantes de Nicanor
García; no café teatro Xesteira
Mesquitas de Alberto Porres; na

asociación de veciños O Polvorín
a colectiva Olladas ao meu Ba-
rrio; no café Plaza os traballos do
8º Concurso Bodegas Docampo;
no Studio 34 Retrincos de Cuba de
Xico Peña; na sala da Fundación
Caixa Galicia imaxes do VII Pre-
mio Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña; no Li-
ceo Ollar da Aula K; e no Ateneo
os traballos da Sociedade Foto-
gráfica Alavesa; o Edificio Poli-
técnico acolle até o 2 de decembro
a mostra 30 Anos de defensa do
medio, 30 imaxes de defensa do
medio sobre o traballo ecoloxista
de ADEGA; e o Museo Municipal
Álbum familiar de Caja Madrid,
até o 16 de decembro. No BARCO
DE VALDEORRAS podemos ollar
até final de mes na sala Caixanova
Minorca de Vítor Nieves. No An-

tigo Cárcere de CELANOVA está
até o mércores 30 Estampas dun-
ha Romaría, Raigame. Na Casa
da Xuventude de CHANTADA po-
deremos ollar os traballos do Con-
curso Fotográfico. No Centro
Cultural da GUARDA As cores da
paisaxe, de Honorio Rodríguez
Álvarez, até o domingo 27. Até fi-
nal de mes podemos ollar en MA-
CEDA as mostras Mercado Común,
de César Carballo, no café Ambi-
gú; Os Outros, de Eladio Osorio
Montenegro, no café O Carro;
Desde Mi tierra, de Carolina Ca-
sares, e Photo-Visión, de Francis-
co Menjivar, no Castelo; Frente a
frente, de Ruth Beltrán Muñoz,
na Cervexería; e A natureza hu-
mana, de Xoán Piñón, no Edificio
Multiusos. En MONFORTE DE LE-
MOS preséntase na Casa da Cultu-
ra a mostra San Vicente, un lugar
diferente, de Jesús Rodríguez
Montero; até o mércores 30. Nos
Baixos do Concello de PONTE-
DEUME Auga e pedra, de Daniel
Alexandre Espada Prieto. No
Museo Etnolóxico de RIBADAVIA
A vendima, de Victoria Peña-
Rey. No centro Santa Leonor de
Trives Aqueles anos mozos, de
Tomás Vega Tato. Na sala Caixa-
nova de VILAGARCÍA DE AROUSA
Periferias, de Xaquín Rosales. A
Casa da Cultura e Xuventude de
XINZO DE LIMIA amosa aos traba-
llos do VI Concurso Concello de
Xinzo de Limia. Para coñecer o
programa completo visitar
www.outonofotografico.com.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico
A banda máis emblemática do punk rock
uruguaio presenta en directo En la vuel-
ta, o sábado 19 ás 00,30 h. na Iguana
Club de VIGO; e o domingo 20 ás 21,30
h. na sala Mardi Gras da CORUÑA.♦

BuitrBuitreses

Poderemos gozar do mellor jazz este venres
18 no Fórum Metropolitano da CORUÑA,
dentro do Iberojazz; e o sábado 19 no Man-
teca en VIGO como parte do Outono Jazz.♦

FunklabFunklab

Esta transgresora e divertida banda presen-
ta as cancións do seu primeiro disco este
venres 18 na Iguana Club de VIGO;  e o sá-
bado 19 na sala Playa Club da CORUÑA.♦

Nancys RubiasNancys Rubias
NUNZIO

O Sena
na Ponte
de Grenelle
(1875),
de Paul
Gauguin,
da mostra
Impresionis-
mo, na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.



Mª XESÚS DÍAZ
A pintora coruñesa expón a
súa obra, até o 19 de no-
vembro. 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.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

A LUZ DA MODA
Até o luns 21 pode ollarse
no Museo Provincial.

JOAQUÍN VILLALBA
As súas pinturas poden ollar-
se na galería Sargadelos.

MANUEL EBRA
A sala Puerta 11 acolle as
súas pinturas.

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

■ MÚSICA

MUSHKA
Este grupo, que podemos es-
coitar o vindeiro xoves 24
no Clavicémbalo, engloba
jazz, flamenco, rock e músi-
ca clásica; o venres 25 a ban-

da de metal funk castelán
Madre presenta o seu novo
traballo titulado Pigmentos.

OrdesOrdes
■ CINEMA

TIERRA Y LIBERTAD
Dentro do ciclo que organiza
a Fundación Enclave, este
venres 18 ás 20 h. no Centro
Comarcal proxéctase esta fi-
ta Libertarias, de Ken Lo-
ach, con coloquio posterior. 

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ VILAMOURE
Mostra a súa pintura na ga-
lería Visol até o 12 de de-
cembro

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

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

GRÁFICA NA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA
Pertencente á Colección
Caixanova, exhíbese até o
venres 25 no Claustro do
convento dos Dominicos.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

65 PINTURAS,
65 DEBUXOS
Traballos de Xosé Mª Barrei-
ro até o domingo 20 de no-
vembro no Pazo da Cultura.

■ MÚSICA

AO PÉ DA LETRA
Espectáculo colectivo no que
o tema de presentación dá
paso ás actuacións, enlaza-
das por un DJ que fai ás veces
de mestre de cerimonias: o
café cantante de Marful, o
rock intimista e experimental
de Narf, o pop de sabores
tropicais de Xavier Díaz, o
rap suave e contundente de
Safari Orchestra, a melodía
postradicional de Guadi Ga-
lego coa guitarra de Guiller-
mo Fernández, ou o hip hop
existencial e irónico de Non
Residentz, exploran novos
camiños de expresión musi-
cal na Galiza do século XXI.
Este venres 18 no Pazo da
Cultura. Entradas, antes dos
concertos, na billeteira do te-
atro Principal de 11 a 14 e de
17 a 19 h; no teléfono 902
434 443; e en www.caixaga-
licia.es; ou no Pazo da Cul-
tura unha hora e media antes
do concerto.

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE LITUANIA
O Pazo da Cultura será o es-
cenario do concerto desta for-
mación, considerada como
unha das mellores de Europa
e dirixida por Robertas Ser-
venikas, este xoves 17, baixo
o patrocinio do Concello e
Caixanova. Entradas  (12 eu-
ros) á venda en www.caixa-
nova.es ou na billeteira tele-
fónica 902 504 500.

■ TEATRO

MISILES MELÓDICOS
Ou Las autoridades sanita-
rias no advierten de que las
armas perjudican seriamen-
te la salud, traxicomedia
musical sobre un texto de J.
Sanchis Sinisterra, baixo a
dirección de David Amitin,
do Centro Dramático de
Aragón en coprodución co
Centro Dramático Galego
e o Teatro Español, que se-
rá estreada no Pazo da Cul-
tura o mércores 23 ás 21 h.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

CORES DO
MAR DE GALICIA
As fotos dos fondos mariños
de Xosé Luís González que
obtiveron, entre outros pre-
mios, o do IX Campionato do
Mundo de Fotografía Subma-

riña de Marsella no 2002, es-
tán expostas no Centro Cultu-
ral até o 25 de novembro.

■ MÚSICA

ZECA MEDEIROS
No café-bar Liceum este sá-
bado 19 ás 22,30 h. estará es-
te cantante, autor e composi-
tor portugués, gañador do
premio José Afonso 2005.

PorPorto do Sonto do Son
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía de nature-
za, recoñecido como o máis
importante do mundo, orga-
nizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de His-
toria Natural de London,
nas que se valora a beleza
formal, pero tamén a cruel-
dade e os problemas de con-
servación da natureza, van
estar expostas até o domingo
27 na Casa da Cultura.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

ANACOS DO CAMIÑO
Pinturas de Xesús Camese-
lle Ben até o venres 25 no
edificio Multiusos.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

ECOS DA CREACIÓN
Fotografías de Manuel Le-
mos no Forte de San Da-
mián até o 11 de decembro.

■ MÚSICA

CONCERTO
SANTA CECILIA
O domingo 20 ás 21 h. ac-
túa a Banda Sinfónica
Municipal. 

■ TEATRO

CDG
Presenta o seu espectáculo
Seis personaxes á procura
de autor, de Luigi Pirande-
llo, o mércores 23 ás 20,30
h. no Auditorio Municipal.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

PAZOS E MORADAS
FIDALGAS DO DEZA
Libro de César Gómez Bu-
xán e Francisco Rubia
Alejos que será presentado

este xoves 17 ás 20,30 no
Instituto de Estudos Gale-
gos Padre Sarmiento (San
Roque 2). Neste lugar á
mesma hora do venres 18
tamén se presenta o libro El
antiguo monasterio de San-
tiago de Ermelo. Estudio,
edificación e índices, de M.
Romaní Martínez e P.S.
Otero Piñeyro Maseda.

EMBLEMAS
HERÁLDICOS DE GALIZA
Este seminario destinado
ao público en xeral celébra-
se no IEG Padre Sarmiento
(San Roque 2) este xoves
17 e venres 18 ás 17 h.

HISTORIA E LENDA
Ciclo de mesas redondas
artellado polo IEG Padre
Sarmiento (San Roque 2)
na súa sede ás 19,30 h. que
trata, o luns 21, sobre Os
árabes e Galiza do que fa-
larán Margarita Torres
Sevilla, Ana Mª Carballei-
ra Debasa e Carlos A.
González Paz, moderados
por Mª Gloria de Antonio
Rubio; o martes 22 tratarán
sobre A raiña Urraca Vi-
cente A. Álvarez Palen-
zuela, Ermelindo Portela
Silva e Manuel Recuero
Astray, moderados por Cé-
sar Olivera Serrano.

■ CINEMA

CINECLUBE
Inaugura nova sede na rúa
de Sta. Clara 21, baixo, O
Pichel, onde se realizarán
as proxecións (ademais de
empréstimo de películas,
libros e revistas, de 20 a
21,30 h, de luns a sábado).
O martes 22 ás 22,30 po-
deremos contemplar En-
quisa do amor, de Pier
Paolo Pasolini (Italia,
1965) VOSE.

CICLO FRIDA KAHLO
Dentro do ciclo adicado ao
cinema mexicano podemos
ollala este xoves 17 na sede
da Fundación Caixa Gali-
cia De piel de víbora/Aco-
sada. O luns 21 proxéctase
Pachito Rex.

■ DANZA

COSA DE HOMBRES
Lanónima Imperial pre-
senta este dueto de Manuel
Gómez no que se amosa
unha relación entre homes
ao dereito, sen disimulos,
que mestura tenrura, erotis-
mo e humor. Este sábado
19 ás 22,30 h. e o domingo
20 ás 19 h. na sala Yago.

■ EXPOSICIÓNS 

TOULOUSE LAUTREC
Esta mostra na súa homena-
xe pode visitarse no Cole-
xio Fonseca.
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Travesías. Galicia terra de navegan-
tes é unha exposición que nos fala de
tres viaxes oceánicas vinculadas es-
treitamente con Galiza e que se
adentra no mundo do mar, dun xeito
didáctico e ameno, para mostrar a
evolución do coñecemento náutico
ao longo dos tempos. Un xeito de
coñecer algo máis polo miudo as vi-
sións da Terra, a cartografía, a cons-
trución naval, os buques e os apare-
llos... ou navegantes galegos como
P. Sarmiento de Gamboa, os irmáns
Bartolomé e Gonzalo de Nodal, Cas-
to Méndez Núñez ou Fernando Vi-
llaamil. Organizada pola editorial
Galaxia, pode ser visitada na Casa
das Artes de VIGO (até o 31 de de-
cembro), no edificio Sarmiento do
Museo de PONTEVEDRA (até o 11 de
decembro) e no CC Torrente Balles-
ter de FERROL (até o 2 de decem-
bro), dispondo as tres sedes de pun-
tos interactivos e proxecións AV,

ademais de poder entrar en trave-
siasvirtual.com. Ademais no Salón
de Actos do Museo de PONTEVEDRA
ten lugar un ciclo de conferencias, ás
19,30 h, no que este martes 22 falará
José Felgueiras sobre O cambar
das velas nas carabelas dos descu-
brimentos. Unha tentativa de expli-
cación; e o mércores 23, Enrique
Barreiro Blanco e Xosé L. Cabo
Villaverde, que presentarán a proxe-
ción do documental Pontevedra cu-
na de Colón.♦

TTravesíasravesías

Este xoves 17 no Principal: The
Hulster, de Robert Rossen; The
Dark, de John Fawcett; The soul
of a man, de Win Wenders; The
waiward cloud, de Tsai Ming-
Liang; e Esperando la carroza,
de Alejandro Doria. O venres 18
de novo The waiward cloud; The
soul of a man; Jag ár nyfiken: en
film i gult e Jag ár nyfiken: en
film i blatt, de Vilgot Sjöman; e
Iluminados por el fuego, de Tris-
tán Bauer. O sábado 19 Cineas-
tas contra magnates, de Carlos
Benpar; Sud express, de Chema
de la Peña e Gabriel Velázquez;
Darwin´s Nightmare, de Hubert
Sauper, e o Maratón do Terror
coa emisión integra de 9 horas da
fita The Kingdom, de Lars Von
Trier. O domingo 20 Sud ex-
press; Iluminados por el fuego;
Le chiavi di casa, de Gianni
Amelio; Darwin´s Nightmare; e

The soul of a man. O luns 21 Se-
ven times lucky, de Gary Yates;
Vida y color, de Santiago Taber-
nero; Me and you and everyone
we know, de Miranda July;
Hwal, de Kim Ki-Duk; e Othe-
llo, de Suart Burge. O martes 22
Code inconnu, de Michael Ha-
neke; Sud express; Hwal; Sal-
mer fra kjøkkenet; de Bent Ha-
mer; e Chakusin ari 2, de Renpei
Tsukamoto. O mércores 23 conti-
núa coas fitas Los porfiados, de
Mariano Torres Manzur; Agua
con sal, de Pedro Pérez Rosado;
Me and you and everyone we
know; Soy Cuba, de Mijail Kala-
tozov; e Soy Cuba, el mamut si-
beriano, de Vicente Ferraz. Na
Fundación Caixa Galicia temos
este xoves 17 Sanfermines 78, de
Juan Gautier e José Ángel Ji-
ménez; o venres 18 Othello, de
Stuart Burge; o sábado 19 Espe-

rando la carroza, de Alejandro
Doria; e o domingo 20 In einem
jahr mit 13 monden, de Rainer
Werner Fassbinder. No Salón
Teatro podemos ollar o luns 21
Sanfermines 78; Le chiavi di
casa; Iluminados por el fuego; e
Jag ár nyfiken: en film i gult e
Jag ár nyfiken: en film i blatt. O
martes 22 tocaralle o turno a
Agua con sal; Los porfiados;
Vida y color; Le chiavi di casa;
e Me and you and everyone we
know. O mércores 23 a Seven ti-
mes lucky; Othello; Hwal; Sal-
mer fra kjøkkenet; e Chakusin
ari 2. Localidades á venda no
telf. 902 504 500, www.caixano-
va.es e  a partir das 15 h, na bi-
lleteira do Principal. Existen
abonos para dez películas por 20
euros. Carteleira diaria e horarios
en http://cineuropa.compostela-
cultura.org.♦

CineurCineuropa 05 en Santiagoopa 05 en Santiago
Con carácter interna-
cional, vense celebrando
en OURENSE até o sábado
19, contando nas diferen-
tes seccións competitivas
con 60 curtametraxes, 10
documentais, e 10 longa-
metraxes entre as que es-
tán Manderlay de Lars
von Trier, The hidden
blade do xaponés Yoji
Yamada, ou Mongolian

ping pong do chinés Ning
Hao. Este xoves 17 ás 18
h. no Centro Cultural da
Deputación celébrase un-
ha mesa redonda co título
A comedia española des-
pois de Berlanga, para
despois rendirlle unha ho-
menaxe ao director no te-
atro Principal, ás 20:30
h., coa proxección do fil-
me Plácido. O venres 18

no mesmo lugar haberá
unha homenaxe a Deme-
trio e Ángel Balbatúa, e
poderemos ollar os docu-
mentais Imágenes de
Balbatúa e El último país
mágico. O sábado 19
clausúrase o festival coa
proxección da fita chilena
Mujeres infieles (2004)
de Rodrigo Ortúzar, no
Auditorio Municipal.♦

X Festival de Cine IndependenteX Festival de Cine Independente

O ciclo da Fundación
Caixa Galicia, con entra-
da libre até completar afo-
ro, ofrécenos nas sedes
das distintas cidades a se-
guinte programación: en

LUGO podemos ollar este
xoves 17 ás 20 h. Los
Otros, de Alejandro
Amenábar; en FERROL,
o luns 21 Lolita, de Stan-
ley Kubrick; o martes 22

en OURENSE temos Han-
nibal, de Ridley Scott; en
PONTEVEDRA o mércores
23 ás 21 h. Gladiator; e
en VIGO, Tormenta Blan-
ca o xoves 24.♦

Cinema de Cinema de AutorAutor

Xosé
Vilamoure
mostra os
seus óleos
na galería

Visol de
OURENSE.

Guadi
Galego
participa no
espectáculo
Ao pé
da letra en
PONTEVEDRA
este
venres 18.

Zeca
Medeiros
canta
o sábado
19 no
Liceum do
PORRIÑO.



ARQUEOLOXÍA
APLICADA
Mostra que podemos con-
templar no IEG Padre Sar-
miento (San Roque 2) até o
30 de novembro.

RETRATOS
EXEMPLARES
Exposición de Eduardo
Arroyo na Fundación T.
Ballester que se inaugura
este xoves 17, dentro das
actividades conmemorati-
vas do XVII premio de Na-
rrativa Torrente Ballester.

ARTURO BREA PASIN
Podemos gozar da obra do es-
cultor compostelán até o luns
21 na galería José Lorenzo.

JOSÉ PEDRO CROFT
O escultor portugués amosa a
complexa relación entre a es-
cultura e a arquitectura, a tra-
vés de 7 pezas de metal, até o
venres 25 na galería SCQ.

RUBÉN SANTIAGO
Presenta na galería DF a se-
gunda entrega de Statement
(Mexar fóra da taza): insta-
lación dun depósito de acei-
ro inoxidábel en horizontal
pendurado do teito e cheo
de orina do autor e auga que
quen acceda a www.ruben-
santiago.net poderá ir valei-
rando e contemplalo en
tempo real na súa pantalla.

VIEIROS NA ROCHA
Pinturas de Manuel San-
tiago no espazo de arte El
Correo Gallego.

SANTIAGO DE SIBENIK
O mosteiro de San Martiño
Pinario acolle unha mostra
de seis belezas do patrimo-
nio de UNESCO, até o do-
mingo 20.

FRIDA KAHLO
Na Fundación Caixa Gali-
cia (Rúa do Vilar 19) pode-
mos admirar unha interesan-
te retrospectiva sobre a figu-
ra da fascinante pintora me-
xicana, até o 20 de xaneiro.

RASGOS Y EMOCIONES
A galería José Lorenzo aco-
lle esta mostra do pintor
Ramón Manzano.

OS ARTISTAS
DE ÁNXEL CASAL
Esta mostra, que leva por tí-
tulo Arte e edición nunha
Galiza entusiasmada, res-
cata a figura do editor e al-
calde nacionalista. Com-
posta por centos de libros,
pinturas, carteis e deseños,
foi concebida como unha
revisión do movemento cul-
tural galego anterior ao gol-
pe militar de 1936. No Au-
ditorio 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.

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.

TERESA HUBBARD /
ALEXANDER BIRCHLER
De Irlanda e Suíza, respecti-
vamente, levan máis de 10
anos traballando xuntos. Aín-
da que ao primeiro se decan-
taban pola escultura, perfor-
mance, fotografía e instala-
cións, hoxe evoluíron cara a
posta en escena de interiores,
usando o vídeo e a fotografía
para crearen historias que
evocan un mundo enigmático
e poético unido a conceptos
escultóricos e espaciais. No
CGAC até o 8 de xaneiro.

XESÚS VÁZQUEZ
Not by usura: Historia, len-
da, memoria é o título desta
primeira gran retrospectiva
do pintor galego Xesús Váz-
quez (Pentes, Ourense, 1946)
nunha institución do Estado.
Cun estilo abstracto xeomé-
trico, sen deixar de facer re-
ferencia a un espazo que nos
envolve, a mostra está forma-
da por unha escolma de ca-
dros e deseños desde primei-
ros 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. 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
este domingo 20 no Museo
do Pobo Galego

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

CAKE
A canda esta banda escoita-

remos a Yvi na sala Capitol
este venres 18 ás 21 h, nun
concerto no que os dous gru-
pos esenciais na escena alter-
nativa estadounidense van
presentar os novos traballos.

COMPOSJAZZ FESTIVAL
Este venres 18 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia pode-
remos escoitar a Lee Ko-
nitz Trío; o sábado 19 toca
J. Santandreu Cuarteto; e
o martes 22 o Telmo Fer-
nández Cuarteto.

EL CONCIERTO ESPAÑOL
A soprano Raquel Alduen-
za interpreta obras de Fari-
nelli, Corseli, Caldara, Ne-
bra e Chiodi, baixo a direc-
ción de Emilio Moreno,
este xoves 17 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia.

■ TEATRO

EMBALAXES
Malalúa representa esta obra
desde o xoves 17 ao sábado
19 ás 22 h. no teatro Galán.

PAPER BOY
Diego Anido interpreta e diri-
xe este seu primeiro traballo
na sala Nasa desde este xoves
17 ao sábado 19, e desde o xo-
ves 24 ao sábado 26 ás 22 h.

MISILES MELÓDICOS
Ou Las autoridades sanita-
rias no advierten de que las
armas perjudican seriamen-
te la salud, traxicomedia
musical sobre un texto de J.
Sanchis Sinisterra, baixo a
dirección de David Amitin,
do Centro Dramático de
Aragón en coprodución co
Centro Dramático Galego
e o Teatro Español, é repre-
sentada no Salón Teatro até
o sábado 19 ás 20,30 h. e o
domingo 20 ás 18.

CRISTÓFORO COLOMBO
Na sala Yago os máis cativos
poderán gozar co espectácu-
lo Rumbo al Horizonte, o
domingo 20 ás 12,30 h.

TTuiui
■ DANZA

BALLET STUDIO
Presenta O que viven as ro-
sas este venres 18 no teatro
Municipal.

■ EXPOSICIÓNS

LEOPOLDO VARELA
A paisaxe na lembranza
chámase esta mostra dos

seus óleos na galería Tris-
quel e Medulio até o 26 de
novembro.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

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

VVigoigo
■ ACTOS

XORNADAS LIBERTARIAS
Baixo o título Identidades de
loita, comezou o luns 14 coa
conferencia Armas baixo
control; claves para o con-
trol do comercio de armas a
cargo de Alberto Estévez, de
Amnistia Internacional, e
continúa este xoves 17 con
Situación da Ría de Vigo, a
cargo da Plataforma pola
Defensa da Ría; o vernes 18,
David Couso, irmán do cá-
mara asasinado no Irak falará
sobre este Crime de guerrra;
e o sábado 19, A acción sin-
dical no s. XXI, a proposta
da CNT, será o tema de Juan
Rojo e Antonio Moragues,
da CNT sevillana. Todas elas
son ás 20 h. no local da CNT
en Príncipe 22, 1º, local 34.

II MAGOSTO
ESTUDANTIL
Os CAEF organizan este
xoves 17 ás 20 h. en Peritos
unha festa na que as casta-
ñas iran acompañadas da
música das bandas Festi-
cultores, Xans e Nenö.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría te-
mos este xoves 17 a presen-
tación do libro 1939. La
Guerra ha terminado hace
60 años en Vigo de Antonio
Giráldez Lomba, editado
polo Instituto de Estudos Vi-
gueses; o martes 22 celébra-
se o Día dos Lectores, tertu-
lia dirixida polo escritor
Francisco Castro na que
calquera pode participar re-
comendando ou falando das
obras que desexe ou simple-
mente escoitar. Todos os ac-
tos darán comezo ás 20 h.

O PRESTIGE,
A RAZÓN DA CIENCIA
O Museo do Mar afronta cun
ciclo de conferencias a evo-
lución da traxedia do Presti-
ge. Este xoves 17 ás 20 h.
Gemma Ercilla e Francis-

co Sánchez especialistas do
CSIC e do IEO, falarán so-
bre Os riscos xeolóxicos no
medio mariño: o caso Pres-
tige e da Evolución das po-
boacións bentónicas do lito-
ral do norte español. Dentro
do bloque O Acontecemen-
to. Un feito total, o vindeiro
xoves 24 a xornalista e res-
ponsábel de prensa de Nun-
ca Máis, Zelia García, fala-
rá do impacto mediático que
tivo o afundimento.

FORMAS NO MAXÍN
Todos os venres de 18 a 20
h. e os domingos de 12 a 14
h. o MARCO desenvolve no
Laboratorio das Artes o seu
programa de talleres para ca-
tivos de 3 a 8 anos. O sába-
do 19 ás 12 h. no mesmo lu-
gar e no Salón de Actos do
museo as crianzas, que terán
que estar acompañadas dun
adulto, gozarán da sesión de
títeres O burato cibernético
e de divertidos obradoiros.

■ CINEMA

MÚSICAS
PARA O SILENCIO
No ciclo de cinema mudo
que se celebra no Auditorio
do Concello, como activi-
dade complementaria do
festival Are More, proxéc-
tase o luns 21 ás 20,30 h.
The general (1926), de
Buster Keaton, con músi-
ca en directo do cuarteto de
clarinetes Dibaseto.

ARTFUTURA 2005
A edición deste ano do fes-
tival, que se exhibe simul-

XIII PREMIO PURO CORA
Poderán presentarse a este certame, pro-
movido por El Progreso de Lugo, artigos
xornalísticos publicados, entre o 2 de fe-
breiro e o 15 de decembro de 2005, en
medios de comunicación escritos de cal-
quera periodicidade, tanto do Estado co-
mo estranxeiros, asinados polo autor. O
tema do artigo é libre, mais o xurado te-
rá en consideración aqueles que falen so-
bre a solidariedade e a comprensión en-
tre as persoas, así como a defensa dos va-
lores democráticos. Haberá que remitir 4
exemplares da publicación onde apare-
ceran publicados os traballos ao xornal
El Progreso (Ribadeo 5, 27002, LUGO),
xunto cun sobre pecho onde consten os
dados persoais do autor, antes do 30 de
decembro. Poderán presentarse un máxi-
mo de 3 artigos por autor que optarán a
un premio único de 9.100 euros.

PREMIO
MODESTO R. FIGUEIREDO
A Fundación do Pedrón de Ouro pro-
move, en colaboración co Concello de
Cotobade, o XXXI Certame Nacional de
Narracións Breves, no que poderán par-
ticipar autores de calquera nacionalida-
de, cunha ou máis obras, sempre que es-
tean escritas en galego, sexan inéditas e

non se teñan presentado a ningún outro
certame. Os traballos terán un mínimo de
cinco e un máximo de trinta páxinas me-
canografadas a duplo espazo e por unha
soa cara en follas DIN A-4. Enviaranse
nun sobre pecho e baixo lema e plica,
por quintuplicado e antes do 30 de no-
vembro, á Fundación Pedrón de Ouro,
Apartado de Correos 627 de SANTIAGO
DE COMPOSTELA, ou ao Concello de CO-
TOBADE (AChan 11, Carballedo, 36856).
O primeiro premio está dotado con 600
euros, e poderá facerse entrega de até
dous segundos de 240 euros.

XIX ENCONTRO GALEGO E XII
GALEGO-PORTUGUÉS DE
EDUCADORES POLA PAZ
Entre o 18 e o 20 de novembro terá lugar
unha nova edición destas xornadas no ho-
tel Novo Muíño da GUARDA. Un ano
máis, esta será unha boa oportunidade de
escoitar e debater cos poñentes, participar
nos obradoiros e xogos, escoitar expe-
riencias, asistir á presentación de mate-
riais, etc. O programa dará comezo o
venres 18 con xogos e unha mesa redon-
da sobre A Educación para a cidadanía,
que vai ser o tema central dos encontros.
O domingo 17 aprobaranse os estatutos e
designaranse os cargos da xunta directiva

da Asociación Galego-Portuguesa de
Educación para a Paz, encetada durante
o transcurso dos dous últimos encontros.
As inscricións que cheguen antes do 31
de outubro terán un custo de 40 euros (a
excepción dos socios do MEP e estudan-
tes e parados que será de 30); despois
desta data o prezo será de 50 e 40 euros
respectivamente. Para inscricións con
aloxamento as custas van desde os 90 té
os 110 euros Para formalizar a matrícula
e inscribirse pódese contactar con Nova
Escola Galega no telf. 981 562 577, en
neg@iaga.com, ou en jares@udc.es; e
para Portugal enviar un correo a hele-
na.proenca@netvisao.pt ou telefonando
ao 212 033 419.

PREMIOS
DE ARQUITECTURA TÉCNICA
O Consello Xeral da Arquitectura Técni-
ca de España convoca este certame á se-
guridade na construción, establecendo
tres premios: Mellor iniciativa pública,
dirixida ás administracións Central, Au-
tonómica, Local e Entidades Oficiais dos
Estados Membros que teñan destacado
na posta en marcha de iniciativas que
axuden a tomar conciencia en materia de
seguridade e saúde laboral (sen dotación
económica e directamente seleccionada

polo Consello Xeral); Premio á Innova-
ción e Investigación, dotado con 6.000
euros, dirixido a calquera persoa de cal-
quera estado membro que teñan desen-
volvido individual ou colectivamente al-
gún traballo, estudo, plano ou procede-
mento, medio, equipo ou sistema de xes-
tión, de prevención, protección ou forma-
ción que aporte innovacións ou resulta-
dos de investigación comprobábeis que
favorezan a mellora da seguridade labo-
ral na construción; e o 3º premio, tamén
dotado con 6.000 euros, dirixido a profe-
sionais do xornalismo e medios de co-
municación, de carácter xeral ou espe-
cializado que teñan destacado pola difu-
sión da prevención de riscos no sector a
través de artigos, reportaxes ou outro xé-
nero xornalístico en calquera estado
membro da UE, que deberán entregarse
por triplicado con indicación expresa da
categoría. As actuacións candidatas a cal-
quera dos premios tiveron que ser reali-
zadas entre o 1 de xaneiro de 04 e o 30 de
decembro de 05 e, no caso da categoría
de xornalismo, deberán entregarse na se-
de do Consello (Paseo Castellana 155,
MADRID). Os premios serán entregados
no transcurso da convención técnica
CONTRAT 06 en Valladolid. Máis infor-
mación en www.arquitectura-tecnica.org.♦
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CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Convócanse 540 axudas destina-
das ao alumnado que estea cursan-
do 4º, 5º e 6º de educación prima-
ria en centros ordinarios de Galiza
para participaren na actividade das
escolas viaxeiras. Estas escolas le-
varanse a cabo nas datas compren-

didas entre 28 de marzo e o 12 de
xuño (primeira quenda) e entre o
26 de setembro e o 27 de novem-
bro (segunda quenda) de 2006. As
solicitudes deberán presentarse
antes do 2 de decembro de 2005.
Toda a información referida a con-
vocatoria pode consultarse no
DOG do martes 8 de novembro de
2005 ou na páxina electrónica da
Xunta de Galicia.♦

D.O.G.D.O.G.

O Centro
Dramático
de Aragón
representa

Misiles
Melódicos

en
SANTIAGO

até o
domingo 20,

e en
PONTEVEDRA

o mércores
23.

Arturo Brea
Pasín
mostra
as súas
esculturas
na galería
J. Lorenzo
de
SANTIAGO.



taneamente en 9 cidades do
Estado, chega ao seu fin no
MARCO coa proxección,
este xoves 17 ás 20 h, Full
Motion Theater, Theo
Jansen e Avance Resfest; e
o venres 19 2005 Artfutura
Show 2005 e 3D en Espa-
ña 2005. Máis información
en www.marcovigo.com.

■ DANZA

VII XORNADAS DE
DANZA E MÚSICA
TRADICIONAIS
Organizadas pola A.C. In-
terfolc (integrada pola Esco-
la Municipal de Danza, Co-
risco, Lembranzas Galegas
e Gaiteiros da Xistra) a final
terá lugar o domingo 20 no
teatro do C.C. de Caixanova
ás 20 h. As invitacións (gra-
tuítas) poden recollerse na
Concellaría de Festas e Ani-
mación Socio-cultural de 9
a 13,30 (2 por persoa)

■ EXPOSICIÓNS

UN MAR DE FOTOS
Até o 11 de decembro amó-
sase na Sala Perimetral do
MARCO unha selección de
imaxes procedentes da co-
lección fotográfica do Con-
cello, nas que o motivo
principal é a visión do mar.

IVÁN MORILLAS
Baixo o título Esperanza 05
mostra a súa pintura na gale-
ría Sargadelos desde este xo-
ves 17 até o 30 de novembro.

ANTÓN GOYANES
Até o 28 de novembro po-
demos contemplar a súa
pintura na galería PM8 (Pa-
blo Morillo 8).

TITANIC THE EXHIBITION
Esta mostra sobre o magnífi-
co e malogrado transatlánti-
co, con obxectos recupera-
dos como xoias, cartas, fotos,
móbeis, ou documentos, así
como reproducións dos cuar-
tos, corredores, salas de fes-
tas, e as novas de xornais de
todo o mundo que recolleron
o desastre, permanecerá no
IFEVI até o 15 de xaneiro.

GALICIA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié inaugu-
ra a súa nova sede na cidade

(Policarpo Sanz 31) con es-
ta impresionante mostra, de
produción propia, que cobre
máis de dous séculos de de-
senvolvimento industrial no
noso país, desde os precur-
sores do s. XVIII até as no-
vas industrias do XXI. Os
centros de ensino e outros
colectivos poden solicitar os
obradoiros didácticos ou as
visitas comentadas para gru-
pos no telf. 986 110 220.

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.

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.

CHIKAKU:
TEMPO E MEMORIA
Esta mostra reúne, até o 22
de xaneiro na planta baixa
do MARCO, obras de 16 ar-
tistas xaponeses contempo-
ráneos, cunha visión inten-
cionadamente ecléctica que
inclúe, ademais de obra plás-
tica, exemplos de fotografía,
cinema, vídeo, multimedia,
e arquitectura, nun intento
por establecer novos nexos
de unión entre artistas de di-
ferentes períodos e xéneros.

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 de-
bate sobre a relación entre a
realidade e a súa imaxe.

■ MÚSICA

ARE MORE
O festival de música presenta
este xoves 17 ás 20,30 h. no
auditorio Martín Codax do
Conservatorio Superior, no
espazo adicado aos novos in-
térpretes galegos, ao pianista
Javier Otero. O sábado 19
ás 20,30 h. no teatro Fraga-
Caixa Galicia poderemos es-
coitar á orquestra barroca Le
Triomphe de l´amour cunha
versión dos mitos e o amor na
ópera barroca francesa, a tra-
vés de La descente d´orfphée
aux enfers, de Marc-Antonie
Charpentier, e La paix du
parnasse, de François Cou-
perin. Entradas no telf. 902
434 443, na web www.caixa-
galicia.es, ou na billeteira do
teatro Fraga-Caixa Galicia.
Existen abonos e descontos
para estudantes, parados, xu-
bilados e asociacións. Infor-
mación completa en
www.festivalaremore.com.

SALÓN SINSAL OUTONO
Este festival presenta o
concerto en directo do Ja-
mes Yorkston, o sábado 19
ás 20 h. no Salón de Actos
do MARCO.

■ TEATRO

VIGO A ESCENA
Este circuíto presenta a ac-
tuación de Teatro Avento o
domingo 20 ás 19 h. na A
VV Santa Mariña de Cabral
coa obra E agora que face-
mos; o venres 25 ás 20 h.
no RC Náutico e o sábado
26 ás 21 h. na SCDR Helios
de Bembrive poderemos
ollar a Fulano, Mengano e
Citano con Shss...Calma;
e o mesmo sábado 26 ás

20,30 h. no Liceo Marítimo
de Bouzas teremos á com-
pañía Disque Danza.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Fotografías de Javier Te-
niente até o domingo 27 na
Casa de Cultura.

PorPortoto
■ MÚSICA

MICHAEL NYMAN
BAND
Estará na Sala 1 da Casa
da Música o venres 18 ás

22 h. (port.) por 15 euros.
O domingo 20, neste mes-
mo lugar (Sala de Ensaio
1) e á mesma hora, será o
concerto do violonchelista
de jazz holandés Ernst
Reijseger, que estará
acompañado pola poetisa e
instrumentista senegalesa
Mola Sylla e o percusio-
nista Serigne Gueye.

TTrintxerperintxerpe
■ ACTOS

MAGOSTO 05
Os galegos en Euskadi orga-
nizan diversas actividades
de convivio e difusión cultu-
ral. O venres 18 ás 20 h. na

Casa de Galiza en DONOSTI
apreséntase o libro Manuel
María, Antoloxía-Homena-
xe, coa intervención dos au-
tores Koldo Izagirre e Xosé
Estévez, que repetirán o sá-
bado 19 ás 12 h. da mañá no
Salón de Actos da Tenencia
de Alcaldía TRINTXERPE, en
cuxo frontón haberá, a partir
das 18 h, un Magosto Popu-
lar con castañas de balde,
ademais de viño, polbo e ou-
tros produtos galegos a pre-
zos populares. O domingo
20 ás 13,15 h. na Torre de
San Pedro haberá unha ho-
menaxe aos mariñeiros mor-
tos no mar, con saída desde o
Mercadiño (do Mercado de
Peixe de Pasai San Pedro, de
chover).♦

EDICIÓS DA ROTONDA
www.arotonda.com

Páxina dun proxecto editorial que se pro-
clama pioneiro e que pretende producir
contidos de libre distribución: textos, ima-
xes, audio e vídeo. Ten editado un libro e
está a producir a docuserie Europa. A prio-
ri semella unha iniciativa moi interesante.♦

AA RedeRede
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■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica de
Galiza (CRAEGA), libres de transxéni-
cos, correctores, antibióticos e insecti-
cidas, e producidos na Galiza. Apoia o
desenvolvemento sostíbel no rural ao
tempo que produces alimentos sans.
Telf. 676 863 910 / 637 913 642.

■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
ten en marcha a Superliga, polo Va-
ral (www.ovaral.blogspot.com) podes
seguir toda a actualidade dista com-
petición e se queres que un torneo
LNB se dispute na túa vila, parroquia
ou cidade, escribe a ovaral@hot-
mail.com. Outro deporte é posíbel.

■ Mediciña cromoterápica. Imán
Kathya, terapeuta de Aura-Soma®.
Rúa Ribeiriño 13, 6º D - Ourense. Telf.
639 816 727.

■ Véndese Lancia Delta do 1994 en
Santiago, con poucos quilómetros,
deportivo e de cor vermella. Chamar
ao 628 695 839.

■ 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, pre-
cioso e orixinal apartamento en Mon-
dariz Balneario, amoblado, 60 m2, 2
dormitorios, baño, salón-cociña, cale-
facción, chans e teitos forrados de ma-
deira, abufardado, duplas e grandes
xanelas, vistas ao ceo desde toda a
casa e desde as camas, decorado es-
tilo montaña, rústico e a estrear, con
garaxe e trasteiro. Merece ser visto.
Prezo 20.000.000 de pta. Información
nos telf. 679 697 055 / 986 226 826.

■ 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.

■ 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.

■ Véndese piso no porto de Fisterra.
Chamar ao 657 414 314.

■ Impártense aulas de inglés e fanse
traducións (en Vigo). Telf. 686 811 460.

■ Psicólogo, con ampla experiencia
na Arxentina, oferta primeira entre-
vista de balde (citando a A Nosa Te-
rra). Consultas especializadas en fa-
milia, emigración e violencia. Citas na
Coruña 981 134 144. Organización de
grupos de axuda e obradoiros en cal-
quera localidade da Galiza.

■ Oferécense mozas para limpeza
de casas, apartamentos, garaxes e pi-
sos en Vigo. Telf. 686 811 460.

■ Precísanse profesores de Lingua
Española, Inglés e Física para a
academia Arnela, no bairro das Fonti-
ñas (Santiago). Máis información no
telf. 981 578 175.

■ A Asociación Cultural Eira Vella dis-
pón dun pequeno fondo da revista Cél-
tica, publicada no Porto en 1960 e
1961 por Manuel Oliveira Guerra, na
que colaboraron por parte galega os ir-
máns Lois, Leandro e Uxío Carré,
Manuel María, as irmáns Pura e Dora
Vázquez, Antón Tovar e outros moi-
tos. As persoas interesadas en recibir
a colección de catro volumes ao prezo
de 15 euros (máis gastos de envío) po-
den solicitala á devandita asociación:
Praza do Mestre José Dapena s/n. Be-
tanzos 15300, ou ao correo electrónico:
eiravellabetanzos@yahoo.com.

■ Os defensores do galego no Bier-
zo seguimos resistindo. Apóianos
solidariamente e visítanos en www.fa-
laceibe.tk. Rachemos cos lindeiros
políticos que nos afastan. ¡Nosoutros
tamén somo Galiza!

■ Libroteca21, catálogo de libros e
revistas de ocasión, especializado en
Historia, Lingua e Literatura galegas e
temas sociais, pódese consultar en
http://es.geocities.com/libroteca21.

■ Véndese Yamaha SRX 600. Pre-
guntar por Román no telf. 655 521 320.

■ Búscase delineante de constru-
ción con dominio de Autocad e CYPE
para traballar na Costa da Morte. Enviar
currículo ao Apartado 7, 15,270 de Cee.

■ Realízanse peches e limpeza de
fincas e montes, repoboacións fo-
restais, xardinaría ou calquera outro
traballo. Orzamento sen compromiso.
Telf. 686 753 105 e 689 005 584.

■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional na Ribeira Sacra Lucen-
se (Piñeiro e Bolmente, Sober), Alú-
gase por días durante todo o ano. Re-
servas no 647 538 325 e en www.ca-
sasolveira.com.

■ Alúgase casa de campo comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño. Tres cuartos du-
plos con baño incorporado, calefac-
ción e terreo de 10.000 m. Fins de 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A tres anos do Prestige aínda amola a rapidez con que o PP ergueu pseudo-monumen-
tos á súa incompetencia. E tan feos como cars. Nesta sorte de paso de Semana Santa
perpetrado en San Vicente do Mar, no Grove, mesmo lle sobra a placa.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Iván
Morillas

expón na
galería

Sargadelos
de VIGO.
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de novembro
do 2005 Dan ganas de mostrar

compaixón polo PSOE,
acosado como está por

esta onda de franquismo re-
verdecido. Aínda que só seña
porque a vaga de posturas di-
tatoriais aféctanos a todos. O

propio Raxoi fixo o debuxo
do drama: “Din que o PP es-
tá só, pois non é certo, temos
a medio PSOE con nós”. Te-
rríbel, porque o que di Raxoi
é verdade. O que hai que
preguntarse é, non obstante,

que fixo o felipismo en can-
to gobernou: despolitizar,
frivolizar e inventar o espec-
táculo oco da movida. Logo
chegou Aznar e fixo o con-
trario: rearmou á dereita e
este é o resultado.♦
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A rede
FRAN ALONSO

Ás veces, o azar fai
que os libros máis
insospeitados se

convertan en lecturas
apaixonantes. Un tratado
sobre marqueting na inter-
net, aparentemente aburri-
do, que a casualidade pu-
xo nas miñas mans, levou-
me a unha reflexión sobre
as perspectivas da rede e o
seu futuro. Aínda estamos
nos alicerces do desenvol-
vemento da internet e, ne-
se sentido, canto máis me-
dre, máis tensións e intere-
ses económicos e políticos
vai canalizar. 

O autor do libro non é
un analista crítico senón un
especialista en publicidade
e comercio (un experto ni-
so que agora se chama e-
business) que intenta des-
cubrirlle ao lector interesa-
do as claves para vender os
produtos da súa empresa.
E, nese proceso, sorprende
o lector con datos, anécdo-
tas e revelacións intere-
santes. A conclusión máis
destacable que se pode ex-
traer do libro, sen que ese
sexa o propósito do autor, é
a evidencia de que para o
usuario da rede é impres-
cindible manter unha acti-
tude selectiva ante os con-
tidos e un comportamento
crítico coa súa utilización.
A popularización da rede é
irreversible. O acceso indi-
vidual á internet desde a
aula será no futuro unha
premisa irrenunciable; a
rede como ferramenta di-
dáctica, como formación,
con todas as súas posibili-
dades. Así que se configu-
ra como necesaria unha
aprendizaxe para a utiliza-
ción crítica deste novo e
fantástico medio que é a
internet.

Unha das partes máis
interesantes do libro é a
que fala do “marqueting
viral”, é dicir, a publicida-
de “simpática” ou “impac-
tante” que determinadas
marcas fan circular a tra-
vés dos nosos corrreos
electrónicos. E tamén ana-
liza o potencial comercial
da “blosfera”, tanto para a
expansión do marqueting
viral como  para a utiliza-
ción dos blogs como ferra-
menta comercial. O blog é
un medio de comunica-
ción que non precisa gran-
des investimentos (e as
empresas tratan de facelos
seus); moitos deles son uti-
lizados para fomentar de-
bates sobre determinadas
marcas. As marcas máis
comentadas optimizan as
súas posicións en buscado-
res como Google. E, por se
non abondase, o libro fala
dos beneficios que as cam-
pañas críticas con algun-
has marcas (como Nike)
lles xeran ás empresas ao
popularizaren as súas pá-
xinas web. Sen dúbida, o
futuro debe repensar a re-
de con criterio e cautela.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Tras 53 anos na emigración
na Arxentina, Antonio Fer-
nández veu por segunda vez
á Galiza nunha visita dun
grupo que organizou a Vice-
presidencia da Xunta. É un
xubilado que padece a crise eco-
nómica do país que o acolleu.

Vostede é galego emigrado na
Arxentina, a que se dedicaba?

Mármore, era marmorista.
Faría obras importantes.
E tanto, fíxenlle a crista [a

parte de arriba da tumba] a Evita
Perón.

Como foi iso?
Encargáronma e cando xa a

rematei, morreu [Juan Domingo]
Perón e metéronos os dous dentro.

Que idade ten agora?
Setenta e dous.
Entón está xubilado.
Xubiláronme aos sesenta e

cinco pero estou en condicións
de seguir a traballar. Se puidese,
traballaría aquí, en Galiza.

Había moito que non viña?
Marchei hai cincuenta e tres

anos e vin unha vez, no sesenta e
nove, de modo que levo trinta e
seis anos sen vir.

Moito cambiou todo. É co-
mo pensaba que ía ser?

A min dixéranme que fixeran
unha autoestrada e unha ponte en
Ourense e eu imaxinei que irían
por onde finalmente foron. Loxica-
mente, as cousas cambiaron moito.

Alá vía algunha canle de te-
levisión que falase de Galiza?

Loxicamente. Vía Galiza pa-
ra o mundo.

E que lle parece a compara-
ción, non pensa que o progra-
ma pinta unha Galiza dema-
siado idílica?

Para nada, no programa sae
xusto a Galiza que é, esta Galiza
marabillosa que atopei aquí.

Eses pazos restauradiños, esas
mansións, esas comodidades,
eses parques...

Vese que non temos a mes-
ma noción da realidade voste-
de máis eu.

É a Galiza que é, a real.
Alá que tal vive?
Quedoume unha paga de 420

pesos, máis ou menos cen euros.

Grazas que o Estado español deu-
me unha pensión non contributi-
va. Ademais, antes tiña que pagar
150 pesos ao mes pola asistencia
médica no Centro Galego; agora
hai un convenio e pago 45.

Estará contento.
Loxicamente. Estou agrade-

cido porque Galiza e España dé-
ronme sen que eu lles dese nada.

Di que é socio do Centro
Galego de Buenos Aires.

Son, e participo nos grupos fol-
clóricos que actúan nas festas, por
iso cando vén algún político de Ga-
liza moléstame que os caciques,
que non traballaron nada, se poñan
a figurar e que a nós non nos fagan
nin caso. Traballamos todo o ano,
temos dereito a ser iguais.

E Fraga, ía moito por alí?
Fraga portouse moi ben con nós.
E os outros políticos?
Diso non lle entendo. Só digo

que os que estaban antes tratáro-
nos ben. Estes de agora, non sei
que farán.

Hai algo que non entendo,
fala mal dos caciques e non dos
políticos. Pero os caciques son
amigos dos políticos.

Non sei se os políticos son
amigos dos caciques, pero xa sa-
be o que di o refrán: entre lobos
non hai ouveares.

Vostede vota nas eleccións
galegas?

Voto, claro que voto. E sempre.
Por correo?
Loxicamente.
E como é iso do voto por co-

rreo, alguén vota por vostede?
Non. Cando hai eleccións, en-

vían todos os papeis a cada persoa
e cada un mete no sobre a boleta
que desexa e mándaa por correo.

Entón, vostede pode levar
ao correo o voto doutra persoa.

Si, claro, pero o que vai den-
tro, o voto, iso é o que decide a
persoa que recibiu a boleta.

E as campañas electorais,
hai visitas de políticos?

Segundo lles convén. A cam-
paña fana cando teñen que aga-
rrar os votos. Ás veces van antes,
para ir xuntando o rabaño.

Todos?
Os dos partidos grandes. Os

dos pequenos, teñen que quedar
na casa.♦

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

Antonio Fernández
‘Fíxenlle a tumba a Evita Perón’

PACO VILABARROS


