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o PP fixo que se visualizase axeitadamente cun-
ha acción no Parlamento. Máis de douscentos al-
caldes e cargos electos populares protestaron
tanto ás portas da cámara como dentro do salón
de plenos contra unha medida do actual Gober-
no. Se importante é esta protesta, eo tamén o no-
vo xeito de facer política do PP na Galiza porque
demostra que xa non mandan e os seus alcaldes
teñen que recorrer a outros métodos distintos a
pasaren polos despachos de San Caetano. Recla-
man desde o PP que “todo siga igual”. Ese era o
fondo da protesta. Alfredo Suárez Canal, conse-
lleiro do Medio Rural decidiu paralizar as obras
do plano de infraestruturas aprobado polo gober-
no de Manuel Fraga en funcións. Unhas obras
que aínda non comezaran e que lle marcarían a
política á Consellaría por tres anos. Unhas obras,
asfaltados, beirarrúas, piscinas..., que teñen que
ver moi pouco co desenvolvemento rural. E ou-
tras actuacións necesarias para os veciños que o

conselleiro se comprometeu a negociar cos al-
caldes, recibíndoos ao día seguinte se for preci-
so. Negociacións que xa comezaron con algúns
semanas atrás. Se o conselleiro ten a obriga de
orientar as actuacións segundo o seu programa
electoral, o PP ten o seu dereito á protesta, se así
o cre necesario, pero sen violentar a cámara de
representantes. Sabían todas as correntes desta
actuación perfectamente organizada que obrigou
os deputados a subir ás bancadas do público? Se-
rán capaces os alcaldes do PP, afeitos á liña di-
recta coa Xunta, de manter esta estratexia? Se-
guirá o PP por esta deriva que impedirá consen-
suar importantes proxectos para Galiza como o
Estatuto? Teñen existido moitos conflitos sociais
que foron levados ao Parlamento, pero ningún
tan grave como esta manifestación interna dos
cargos electos do PP, superando incluso o confli-
to como os de Mafriesa e Sidegasa, que remata-
ran co encausamento dos traballadores.♦

O REI ARTUR
Xoán Bernárdez Vilar

O REI ARTUR.
Merlín, Lancelot, Escalibur, Artur...
Un mito que se converteu no símbolo
da procura do coñecemento.
Neste libro téntase deslindar
o que nel hai de realidade histórica e
o que ten de narrativa lendaria.

SE ALGUÉN DUBIDABA QUE O CAMBIO CHEGARA Á XUNTA,
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A Unesco decide o 25 de
novembro se converte en
obra mestra da humanidade
o patrimonio inmaterial
galego-portugués

Entrevista a Francisco Jorquera
Novo ataque á flota galega

Noruega expulsa
os arrastreiros do Círculo Ártico



David Giráldez non sabe a quen
atribuír a autoría do atentado que
lle queimou o seu coche diante da
súa casa. As numerosas denun-
cias en materia urbanística for-
muladas por el nos últimos seis
meses non lle permiten especular
sobre quen puido ser. “Nomes
dos posíbeis auto-
res?, non sei, se
quere podo darlle
unha lista das de-
nuncias urbanísti-
cas que realicei e
de aí pode buscar
un autor, se é que
foi alguén relacio-
nado coa cues-
tión”, explica Da-
vid.

O coche de
David Giráldez
era presa fácil e
en concreto o sábado dezanove
estivo todo o día estacionado
diante da súa casa. “Ás once me-
nos cuarto fun coller tabaco que
tiña no interior e ás once e media
un veciño avisoume de que esta-
ba a arder o coche. Primeiro pen-
sei que podía ser un curtocircuí-
to, pero cando cheguei ao coche
vin unhas lapas
de sete metros”,
explica.

A acción pro-
duciuse durante a
noite, pero a un-
has horas nas que
aínda hai xente
paseando nas pro-
ximidades da ca-
sa de David Gi-
ráldez. “Foron
ben ousados, pui-
den atopalos eu
mesmo. Queima-
ron o coche nun momento no
que os podían ver, non eran uns
afeccionados”, sinala o propieta-
rio do vehículo. Con todo, nin-
guén viu nada. O primeiro en sa-
ber do suceso foi un garda dunha
obra que estaba próxima. “Viu
que comezaba a arder pola zona

onde está o depósito da gasoli-
na”, di Giráldez.

O autor ou os autores do
atentado preocupáronse ben de
que o coche ardese completa-
mente. Ao parecer, no exterior
do vehículo empregaron un com-
bustíbel distinto do que usaron

para o interior e
axudáronse con
trapos para con-
ducir o lume.

Investigación e
solidariedade

A Garda Civil
abriu unha inves-
tigación para tra-
tar de esclarecer
os feitos e os
compañeiros de
Giráldez na Cor-

poración municipal solidarizá-
ronse con el. Os membros do
equipo de Goberno municipal
–PP e PINN– foron os primeiros
e mostrar a súa repulsa polo
atentado. Ademais, o tenente de
alcalde sinalou que no mes de fe-
breiro fora vítima doutro atenta-
do, cando alguén fixo estoupar

un petardo na
caixa do correo
da súa casa.

Giraldez non
precisaba dunha
s o l i d a r i e d a d e
tan inmediata
por parte dos
seus compañei-
ros de Corpora-
ción e nomea-
damente dos do
equipo de Go-
berno: non sos-
peitaba deles.

“Manteño unha relación cor-
dial con todos e aínda que no
decurso dos plenos a miña opo-
sición é dura, cando rematan o
trato cos concelleiros doutros
partidos é moi bo”, sinala. De
todos xeitos, hai que sinalar
que o tenente de alcalde non

denunciou no seu momento o
estoupido do petardo na caixa
do correo do seu portal, polo
que esta información hai que
tratala con reserva. “Anunciar
ese petardo era para quitarlle
importancia ao atentado ao
meu coche, pero non é o mes-
mo, queimáronmo de forma
premeditada para darme un avi-
so serio, aínda que non me vou
botar para atrás”, sinala a víti-
ma.

Que hai conflitividade en
Nigrán é incuestionábel, pero
que queimasen o vehículo dun
concelleiro da oposición repre-
senta un punto e aparte. O ante-
rior presidente da Comunidade
de Montes de Monteferro ta-
mén se apresurou a lembrar que
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Quéimanlle o coche a un concelleiro nacionalista

Nigrán, a bomba urbanística
H. VIXANDE

Tensións urbanísticas están na orixe do atentado que sufriu o coche do concelleiro
do BNG David Giraldez en Nigrán na noite do sábado 19 de novembro. A vítima
non recibira ningún tipo de ameazas pero sospeita que os autores eran profesionais.

O coche quedou calcinado
nunha acción que non foi fortuíta.
Á dereita, David Giráldez, que leva
quince anos como concelleiro.

‘Levo quince anos
no concello e
vinte e cinco en
política e as cousas
nunca chegaran
tan lonxe’

‘Denunciei
o asunto
de Monteferro
hai unha semana,
non poden ser
tan rápidos’



hai dous anos foi vítima dunha
agresión por parte duns comu-
neiros. Nese caso, houbo de-
nuncia, pero os autores están
identificados e condenados por-
que os coñecía o que recibiu os
golpes. En realidade, os dous
casos que se divulgaron tras o
atentado ao coche de Giráldez
parecen competir por quen foi
máis vítima que pretender de-
nunciar as presións urbanísticas
que hai na zona.

En Nigrán, un concello que
conta cun extenso litoral, intere-
ses urbanísticos hai a eito desde
hai moitos anos, pero nunca de-
rivaron nin tan sequera en amea-
zas a Giráldez, o máis combati-
vo de todos os concelleiros da
Corporación municipal. “Non
escoitei nin un reproche, nin un
aviso, nin unha ameaza. É un
misterio, levo quince anos no
concello e vinte e cinco en polí-
tica e nunca as cousas chegaran
até aí”, afirma.

Aínda que Giráldez si sinalou
que detrás do atentado podería
haber motivos urbanísticos, non
dá crédito á posibilidade de que
estea relacionado coa última de-
nuncia formulada por el: unha
tala ilegal en solo de especial
protección que se levou a cabo
en Monteferro. “Non pode ser,
denunciei ese asunto hai só unha
semana, non poden ser tan rápi-
dos”, sinalou o concelleiro.♦
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Vén da páxina anterior

A empresa Oficina de Planea-
mento da Coruña encárgase de
redactar un Plan Xeral de Orde-
nación Municipal para Nigrán
que en principio será presentado
en xaneiro próximo, aínda que
algunhas fontes indican que po-
dería atrasarse. Este será o pri-
meiro Plan en vigor nese conce-
llo do Val Miñor.

A pesar de estar exposto a
tensións urbanísticas moi fortes
como consecuencia da súa loca-
lización no litoral, Nigrán era
dos poucos concellos do seu ta-
maño que se rexía polas Nor-
mas Subsidiarias de Planeamen-
to. En xeral, os municipios des-
te tipo dispoñen dun Plan Xeral,
aínda que en fase de adaptación
ás leis do solo de carácter auto-
nómico e estatal. 

Nigrán, xunto con Sanxen-
xo, é un dos concellos que máis
lle abre o apetito aos promoto-
res urbanísticos, por iso a nece-
sidade dun Plan Xeral de Orde-
nación Municipal é imperiosa.
Aprobar un, sexa cal sexa, im-
plica establecer un crecemento
transparente e que as presións
urbanísticas non teñan o peso da
actualidade, aínda que non dei-
xarán de estar presentes e serán
lexítimas mentres non traspasen
o límite da reclamación política.

Hai, ademais, gran número
de irregularidades urbanísticas
que David Giráldez denunciou
con constancia nos últimos me-
ses. Entre estas denuncias, a úl-
tima tivo lugar cunha tala ilegal

en Monteferro, nun monte de es-
pecial protección regulado pola
Ordenanza Mu-
nicipal número
dezasete. Esta ta-
la produciuse
nunha parcela de
16.000 metros
cadrados que en-
caixa nun pro-
xecto da Deputa-
ción de Ponteve-
dra para ampliar
un vial, levar au-
ga e luz e cons-
truírlle beirarrú-
as. O propio Gi-
ráldez cualifica-
ra de despropor-
cionada a inter-
vención da Deputación que pre-
side Rafael Louzán (PP), xa que

en lugares análogos non se cons-
trúen camiños tan amplos, “a

menos que –dixo
Giráldez– como
insinuei, poda ha-
ber unha eventual
recalificación no
Plan Xeral que se
prepara”.

Moi próximo
a este lugar, en
Sagún, David Gi-
ráldez tamén de-
nunciou recente-
mente un proxec-
to de urbaniza-
ción e obras que
non se axustan ao
planeamento. As
obras paralizá-

ronse polas denuncias do conce-
lleiro, aínda que posteriormente

o alcalde Alfredo Rodríguez
Millares (PP) levantou a parali-
zación.

En Monte Vilariño sitúase
outra das intervencións denun-
ciadas polo concelleiro naciona-
lista. Neste caso tratábase dun
aterramento con depósito de pe-
dras en solo forestal protexido,
nas inmediacións do Pazo de
Villarés.

Outra das denuncias recentes
de Giráldez está relacionada cun-
ha modificación das normas no
centro de Panxón. A irregularida-
de neste caso ten que ver cunha
autorización para darlle un andar
máis a un edificio a cambio de
ensanchar o vial. O problema é
que o novo volume edificábel é
maior do que correspondería á
cesión de terreos realizada.

Outra das últimas denuncias
formuladas polo concelleiro
provocou unha sentenza xudi-
cial que anulaba unha modifica-
ción das normas para adaptalas
a un plan parcial en Rans, nas
inmediacións de Lourido.

Estes son algúns casos, pero
ao longo da súa traxectoria políti-
ca, o concelleiro David Giráldez
denunciou numerosas irregulari-
dades urbanísticas nun concello
onde a norma é precisamente o
incumprimento do planeamento
e o obxectivo é tirar partido dun-
ha especulación que sempre deu
moito que falar. Tivo moita sona
a denuncia por parte de Giráldez,
hai dez anos, dun aparta-hotel en
Patos e un camping na mesma
zona. Os máis dos casos das de-
nuncias do concelleiro do BNG
tiveron lugar mentres gobernaba
a dereita, que ocupou o concello
desde o franquismo con sucesi-
vos alcaldes, aínda que foi Aveli-
no Fernández (hoxe do PINN e
aliado co PP) o que máis estivo
no poder. De todos xeitos, Girál-
dez colocou no punto de mira pú-
blico algunhas iniciativas do úni-
co alcalde socialista que gober-
nou Nigrán, entre 1999 e 2003.
Nese mandado foi adiante a
construción do Solo de Actua-
ción Urbanística número tres en
Area Alta, Panxón, onde se cons-
truíron 166 vivendas e dous ho-
teis sen que, segundo denunciou
o concelleiro no seu momento, as
obras se axustasen ás licenzas
outorgadas.♦

O plan xeral punta do iceberg
dos intereses económicos locais

A última denuncia presentada por razóns urbanísticas está relacionada cunha tala de árbores en Monteferro.

Nigrán é un
dos poucos
concellos do seu
tamaño que aínda
se rexe
polas Normas
Subsidiarias
de Planeamento.

Tras anos de enfrontamento, ho-
xe a dereita local vive unha lúa de
mel na que todos renunciaron a
parte dos seus propósitos a cam-
bio dun goberno estábel no que
os proxectos urbanísticos agro-
man en cada esquina. Víronlle as
orellas ao lobo nas últimas elec-
cións municipais, cando o alcalde
saínte, o socialista Manuel Rial
Cadaval, conseguiu que a lista
que encabezaba subise de tres a
cinco concelleiros e se converte-
se na candidatura máis votada.

Había anos que a dereita en
Nigrán estaba enfrontada. Ave-
lino Fernández gobernou a lo-
calidade ao longo de varios
mandados até 1995. Nas muni-
cipais dese ano, Xosé Villar, á
fronte dunha candidatura inde-
pendente, arrebatoulle a alcal-
día a Fernández. A resposta do
PP a finais dese mandado foi
expulsar a Avelino Fernández e
fichar a Xosé Villar para que
encabezase a súa lista en 1999.

Villar non conseguiu a
maioría absoluta no 99 pero si
que o PP fose a forza máis vota-
da, con sete concelleiros. Como
vinganza, Avelino Fernández,
que co Partido dos Independen-
tes de Nigrán obtivo cinco edís,

deulle o seu voto a Manuel Rial
(PSOE). Este último contaba
con tres concelleiros, pero ade-
mais dos votos do PINN, na
elección de alcalde conseguiu o
apoio dos dous
nacionalistas do
BNG. O resulta-
do foi que Rial
conseguiu o voto
da maioría abso-
luta da corpora-
ción e formou un
goberno no que
xunto aos socia-
listas se integra-
ron os indepen-
dentes pero non
os nacionalistas.

Ese mandado
da corporación
resultou complicado. Manuel
Rial chegou a quedar completa-
mente illado pero a dereita non
o desaloxou do poder porque
non foi quen de poñerse de
acordo para presentar unha mo-
ción de censura. Ademais, cu-
riosamente, Xosé Villar acabou
o mandado máis próximo ás te-
ses do PINN que as do PP e es-
te partido acabou prescindindo
del nas últimas eleccións.

En 2003, o PP tampouco lle

deu a confianza a Avelino Fer-
nández e elixiu para encabezar a
súa lista a Alfredo Rodríguez Mi-
llares, que fora concelleiro do PP
en Vigo, ademais de ser a man

dereita de Horacio
Gómez no Celta
de Vigo. En res-
posta, Fernández
e Villar presenta-
ron cadansúa can-
didatura: o pri-
meiro o PINN e o
segundo Coali-
ción Miñorana.

Os resultados
non foron ben para
a dereita, que so-
cioloxicamente é
maioría en Nigrán
pero que está en

recesión. Dos doce concelleiros
que tiña en total no anterior man-
dado, pasou a dez: cinco para o PP
e cinco para o PINN. Coalición
Miñorana de Xosé Villar quedou
fora do concello.

Nestas últimas eleccións, os
socialistas lograron ser a forza
maioritaria, con cinco concellei-
ros pero cunha porcentaxe supe-
rior que o PP e o PINN, que que-
daron segundo e terceiro. O BNG
conservou os seus dous edís.

A nova situación levou á de-
reita a pactar para impedir que
continuase o crecemento da es-
querda e para impulsar os seus
propios proxectos, por iso Al-
fredo Rodríguez conseguiu os
votos do PINN e foi investido
alcalde. No acordo de Goberno,
Avelino Fernández non tivo
problema en conseguir acomo-
do e unha dedicación exclusiva.

Pero aínda que Alfredo Ro-
dríguez, Avelino Fernández e
Xosé Villar están en partidos di-
ferentes, resulta unha posición
táctica. En realidade, os tres mi-
litan no Partido Popular ou par-
ticipan dos movementos cara o
próximo congreso de xaneiro.

Aínda que Horacio Gómez
entrou en política da man de
Xosé Cuíña, o seu número dous
Alfredo Rodríguez é próximo
ao seu rival Alberte Núñez Fei-
xoó e ao presidente da Deputa-
ción Rafael Louzán. Os outros
dous, Avelino Fernández e Xo-
sé Villar, pola súa banda, asisti-
ron ás reunións que mantivo
Xosé Cuíña na procura de
apoios para ser candidato no
congreso do PP que elixirá su-
cesor de Manuel Fraga á fronte
do partido.♦

A dereita local, de lúa de mel

Os dirixentes
da dereita sitúanse
arredor do PP,
o alcalde con Núñez
Feixoó e
Avelino Fernández
con Cuíña.



Dentro de poucos días saberemos, por
fin, se o patrimonio inmaterial galai-
co-portugués é considerado obra

mestra da humanidade pola UNESCO. Mais
antes quixera pór sobre a mesa unha serie de
reflexións sobre os contidos da nosa suposta
semellanza. Hai tres elementos que destaca-
ría desta iniciativa: a) Constitúe unha proba
inequívoca da posibilidade de crear desde
abaixo sinerxias con repercusións nas mais
altas esferas institucionais; b) Recolle ele-
mentos da “cultura tradicional” que certa-
mente son máis ou menos compartidos nos
dous lados da fronteira; c) E, por último, su-
pón  un elemento de lexitimación e recoñe-
cemento legal dunha realidade separada ad-
ministrativamente da que todos podemos ad-
vertir numerosas coincidencias. 

De todos estes elementos, considero que
é este último punto, a procura de pontes ins-
titucionais entre Galiza e Portugal, o funda-
mental do proxecto sendo a patrimonializa-
ción da cultura inmaterial común un paso
mais na estratexia de unión dos territorios.  

Porén, cando penso no “patrimonio inma-
terial” aparecen algunhas dúbidas. Onde é que
está a liña que separa o inmaterial do material
e, sobre todo, que elementos son dignos de se-
ren patrimonializábeis como inmateriais?

Comecemos por un pequeno exercicio de
definición. O patrimonio inmaterial está en
plena relación coa cultura, tamén inmaterial,
dunha comunidade. Temos xa o primeiro pro-
blema: a cultura. Esta, por definición, é inma-
terial. “Cultura inmaterial” ten, xa que logo,
moito de redundancia. A casa é material pero
os espazos, os seus significados e ocupacións
son inmateriais. Poñámolo ao revés. A músi-
ca, que ten nesta iniciativa un gran peso, é in-
material, pero non os instrumentos que a pro-
ducen. A diferenciación inmaterial/material
non é de todo esclarecedora.

A propia definición de cultura é hoxe en
día albo de debate entre os antropólogos. Se to-
mamos a definición decimonónica de Taylor,
cultura sería algo así como o conxunto de co-

ñecementos, crenzas, leis, costumes e outras
capacidades e hábitos adquiridos polos huma-
nos como membros da sociedade. De forma
gráfica: unha persoa que emigra leva consigo a
súa cultura e deixa a sociedade tras de si. 

Chegados a este punto, aumentamos as
dúbidas. Xa non só a distinción material/in-
material, senón os contidos que eliximos da
nosa cultura para seren patrimo-
nializados son un problema. Se
facemos caso da definición de
cultura exposta, temos multiplici-
dade de elementos que pertencen
á “cultura”. Efectivamente a mú-
sica, os bailes, os contos, a gas-
tronomía... mais tamén as rela-
cións de xénero, a forma de orga-
nizar a procreación, certas con-
cepcións das relacións políticas
son parte da “cultura inmaterial”. 

A candidatura proposta non in-
clúe todo este elenco de elementos
inmateriais das nosas culturas.
Quizais non é aconsellábel patri-
monializar o xeito tradicional de iniciación no
sexo da poboación masculina a unha e outra
banda do Miño. A cantidade de clubs de alterne
é notábel na Raia. A relación con prostitutas por
parte de portugueses no lado galego non é con-
siderada tan adúltera como se tivese lugar ao sur
da fronteira. Ou a tradición do tío ou padriño le-

var o seu sobriño á Ferraría viguesa descubrir o
sexo por vez primeira. En definitiva, o consumo
de sexo como elemento da construción da iden-
tidade masculina galaico-portuguesa.

Quen fala de prostitución pódeo facer das
moi semellantes comunidades de emigrantes
retornados e as súas concepcións sobre a súa
propia identidade. Que hai mais inmaterial

que a identidade?
O que quero sinalar é que a

patrimonialización ten un impor-
tante carácter simbólico e que su-
pón un proceso de redución selec-
tiva dunha “cultura”. Esta selec-
ción nunca é aleatoria e non se
corresponde cunha concepción
holística desta. Eu estou seguro
de poucas cousas. Entre elas, que
a gaita non é inmaterial e que as
regueifas non son o máis repre-
sentativo das comunidades galai-
co-portuguesas. As relacións Ga-
liza-Portugal non se poden redu-
cir á dialéctica da cultura folclori-

zada, mais se isto é parte dunha estratexia lexi-
timadora para a futura converxencia das dúas
comunidades, vivan as reduccións patrimo-
niais.♦

PAULO JABLONSKI GARCÍA é antropólogo.
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‘As relacións
Galiza-Portugal
non se poden

reducir
á dialéctica
da cultura

folclorizada”

Cartas

Dereito á información
Todos sabemos que existe un de-
reito fundamental denominado xe-
nericamente “Dereito á informa-
ción”, e que esa información debe
ser veraz. Habitualmente se defen-
de ese dereito como básico e os
medios de comunicación utilízano
como cabalo de batalla cada vez
que non se lles permite cubrir cal-
quera noticia, incluso cando coa
cobertura desa noticia se vulnera a
intimidade e o honor das persoas.
Baseándose nese dereito, os me-
dios galegos publicaron fotos de
cidadáns galegos sospeitosos de
delitos e faltas como culpábeis
irrefutábeis de terrorismo a raíz da
Operación Castiñeira. Considero
que esa certeza viña dada pola ori-
xe da orde de detención, a Audien-
cia Nacional. Non embargante, re-
sultou que os detidos foron postos
en liberdade sen acusación nin-
gunha. Están á espera de que os
acusen de delitos menores e que,
no caso de prosperar, serán xulga-
dos en Galiza. Que deberiamos es-
perar dos medios de comunica-
ción? Unha actitude de emenda?
Pois está claro que si. Non embar-
gante a noticia da posta en liberda-
de dos detidos non foi tan especta-
cular como a das detencións. Mi-
noráronse os titulares e as fotos,
insistiuse en que un dos detidos foi
membro do EGPGC e recolléron-
se de forma tendenciosa as críticas
á actuación policial e xudicial. Por
outro lado, que pasou no resto do
Estado? Porque os medios de co-
municación estatais non se fixeron
eco do acontecido. A SER de Ma-

drid atreveuse a dicir o día 16 que
non recibira ningún teletipo re-
ferente á detención destes cida-
dáns galegos. Foi unha noticia am-
plamente difundida o feito de que
cidadáns vascos se identificasen
có “denominado” Documento
Vasco de Identidade perante a Au-
diencia Nacional, non embargante
non mereceu ningunha mención á
detención irregular de dez cida-
dáns galegos pola Audiencia Na-
cional. Parece ser que os medios
estatais sabían que a Operación
Castiñeira non debía ser publicita-
da. Sería pola orde do ministro de
Interior de levar as detencións con
secretismo ou porque sabían como
ía acabar? Calquera das dúas op-
cións e mala pois supoñen que os
medios galegos se prestaron a fa-
cer o xogo político de criminalizar
determinada forma de pensar en
base a filtracións intencionadas
por parte da Garda Civil e non fo-
ron capaces de estar á altura das
circunstancias. Sería de agradecer
que a partir de agora si estivesen.♦

RENATO NÚÑEZ
(TEO) 

Anselmo
López Carreira e
as grafias nh e lh
Quem isto assina é um simples lei-
tor d’A Nossa Terra, nom um filó-
logo nem um investigador de tex-
tos medievais, mais acho que An-
selmo López Carreira nom diz ver-
dade e ainda, teima numha polêmi-
ca absurda. Ele afirma que nos tex-

tos galegos medievais nom apare-
cem a grafia lh nem nh, pois bem,
se lermos algumhas dos mais con-
hecidos textos da lírica medieval
galego-portuguesa em autores ga-
legos (se na já altura houvesse essa
identidade galega dumha parte e
portuguesa da outra, além dos limi-
tes administrativos) como Meen-
dinho ou Martim Códax podemos
encontrá-las de jeito abondoso.
Mas também por exemplo, num
documento bem significativo pela
época em que foi redigido, Histó-
ria de Dom Servando, falso croni-
com galego da primeira metade do
século XVII, atribuído ficticiamen-
te a Servando, falso bispo de Ou-
rense do s. VIII, e a sua traduçom
para galego e interpolaçom a Pedro
Seguino, bispo real da mesma dió-
cese no s. XII. O texto é conserva-
do no arquivo da Catedral de San-
tiago. A obra pode ser atribuída a
Juan Fernández de Boán y Araújo
que escreve, aproximadamente en-
tre 1625-1637o falso cronicom do
Bispo. Mas, polémica por polémi-
ca, pessoalmente opino que ainda
que nom fossem empregues nunca,
para assegurar a sua sobrevivência,
o galego deveria adoptar as grafias
que forem precisas e reintegrar-se
no seu próprio espaço reconhecido
internacionalmente por todos os fi-
lólogos romanistas, o sistema luso-
galego-brasileiro. A questom nom
é pois a legitimidade filológica
e/ou histórica (que a tem) mais um-
ha questom de sobreviveência.
Umha língua extensa e útil.♦

PEDRO RIBEIRA
(OURENSE)

Correos: idade media
ou século XXI?

O sábado, 22 de outubro, fixen un
pedido telefónico á empresa madri-
leña Discoplay; o 8 de novembro
recibo unha carta de Caixa Galicia
anunciándome o cobro dunha parte
do importe do pedido, pagara con
tarxeta ao facer a compra; telefonei
a Madrid para comentarlles en Dis-
coplay que aínda non recibira pa-
quete ningún; deronme o código de
barras e dixeronme que era un pa-
quete postal; achegueime á Oficina
de Correos no Porto do Son e, ao
darlles o código, viron que xa esta-
ba no ordenador dende o 25 de ou-
tubro, co cal supoñen que ese mes-
mo día xa debera ter saído camiño
da Galiza; despois puxen unha
queixa na páxina web de Correos; o
14 de novembro, ás 9,30 horas, aín-
da non recibira contestación, pois
pedíanche que puxeses o teu correo
para respostárenche, digo eu; serían
as 10 h cando me deron o aviso na
Oficina de Correos do Porto do
Son, por fin!; logo dunhas tres se-
manas o paquete chegou dende
Madrid á Galiza; eu vivo a un par
de minutos de Correos e a quen vi-
ven a varios quilómetros, en canto
non lles sae a chamada telefónica e
o desprazamento?, xa non digamos
se teñen que pedir tempo libre no
traballo para faceren as oportunas
xestións. Correos continúa gastan-
do millóns en publicidade, pagando
salarios que vaia por Deus! Non se
poden considerar decentes en moi-
tos casos, para logo “funcionar”
con esta “velocidade”; coido que

Patrimonio inmaterial:
regueifas e algo mais

PAULO JABLONSKI

O autor considera que é imposíbel abranxer todo o patrimonio cul-
tural dunha comunidade, nin porque toda a cultura é inmaterial nin
porque non todos os trazos culturais deberían ser conservados.

Un estudoso do
español de América
vén de afirmar que
transcorridos 300
anos da conquista só
conseguiran que
falasen castelán un de
cada tres habitantes
do sul do continente.
Pois aquí na Galiza,
á altura de 1930,
transcorridos polo
tanto 500 anos da
anexión, o 70% da
poboación
descoñecía aínda a
lingua cervantina.

Tiña Touriño a idea
de darlle un cargo
honorífico a Manuel
Fraga. Que ande con
tino, a ver se o día da
concesión se lle
ocorre cualificar a
Franco de
“pacificador”, como
vén de facer en
Italia.

Blair e Bush
recoñeceron que os
seus soldados usaran
fósforo no bombardeo
de Faluia. E pensar
que son eles mesmos
os que montaron o
xuízo a Sadam polo
emprego de armas
químicas!

Co segundo gol de
Ronaldinho o
Bernabéu esqueceu
calquera liorta e
ergueuse a aplaudir.
Agora que fagan iso
co Estatuto catalán e
Madrid talvez seña
por fin a capital da
pluralidade.

Sobre o anterior hai
outra lectura:

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



Opresidente de Galiza afirmou en
Bruxelas que antes de el falar no
Comité das Rexións nunca se falara

en galego nas institucións europeas. A pre-
guntas dun xornalista afirmou que cando
“Camilo Nogueira foi eurodeputado” utili-
zaba o idioma de Portugal, atribuíndome a
intención de facelo para “non utilizar o cas-
telán”, que  “tamén é o meu (sic) idioma
oficial”, agregou.

Antes de facer aquelas atrevidas afirma-
cións e dada a solemnidade que lle quixo
dar á súa participación no Comité das Re-
xións, puido informarse nos arquivos au-
diovisuais do parlamento europeo, a insti-
tución central da Unión. Comprobaría que
falei en galego durante cinco anos: nos ple-
narios fíxeno na maior parte das interven-
cións. Non necesitei pedir permiso previo
nin enviar as intervencións por escrito. Tra-
duciron as miñas palabras directamente a
todas as linguas oficiais, do grego ao finés.
Descansaban nese momento os intérpretes
do portugués.

Falei na lingua nacional de Galiza e non
o fixen contra ningunha outra, como tampou-
co o fan, poñamos por caso, os que falan en
italiano ou alemán, senón porque o galego é
a miña e podía facelo. Tamén intervín en cas-
telán cando me pareceu oportuno e en reu-
nións de traballo en francés ou inglés, cando
foi necesario. 

Foron precisas a convicción cultural e
nacional e a experiencia exterior necesarias
para facerlle frente á oposición larvada ou
explícita, ás veces insidiosa, dos que non
poden soportar a realidade de o galego ser
tan válido como o castelán para manter re-
lacións internacionais, sendo unha das for-
mas, a nosa, da lingua galego-portuguesa
que nacida en Galiza está hoxe en catro
continentes. Falei, pois, estritamente, na
língua dos meus pais e avós de Lavadores.

Non tería nada que comentar sobre a súa
intervención no Comité das Rexións, salvo pa-
ra dicir que, aínda lamentando as  limitacións

impostas, paréceme un importante paso adian-
te político que o galego, o catalán e o éuscaro
teñan un certo carácter de oficialidade na UE.

Para oufanarse de ser o primeiro en usar
o galego no Comité das Rexións o presiden-

te de Galiza no tiña por que negar o feito po-
lo deputado do BNG no parlamento europeu.
Chegáballe con calar. Non sería o único.♦

C. NOGUEIRA foi eurodeputado entre o 1999 e o 2004 
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Xosé Lois

Na lingua dos avós
CAMILO NOGUEIRA

Aplaudirlle ao Barça
era tamén insultar os
propios xogadores.
Igual que insultan a
ZP por “ceder” ante
Cataluña.

Hai cincuenta anos
estar gordo era
síntoma de riqueza.
Hoxe é síntoma do
contrario. Igual pasa
coa televisión. Hai
corenta anos poucos a
tiñan, hoxe é a
diversión dos pobres.

A revolución
laranxa de Ucraína
oxidouse. Víctor
Iúshenko xa non está
tan de moda. En
consecuencia
comezan a dicir que
talvez non fose
envelenado (lembran
aquela cara que se
deteriora en poucos
meses por mor dunha
pérfida conxura pro-
rusa?). Un dato máis
para coller con pinzas
a información que
recibimos.

Noticia da semana.
En Austria meten un
historiador no cárcere
por negar o
holocausto. Aquí, a
Pío Moa, que non só
nega o holocausto
franquista, senón que
afirma que Franco era
un home dunha
intelixencia e dunha
bondade que o sitúan
entre Einstein e
Xesucristo, pois a ese
Moa, dicimos,
entrevístano na
televisión, nas
emisoras de radio,
póñeno de primeiro
nos trinques das
librarías e só falta que
lle dean o premio
Príncipe de
Asturias.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

agora xa é unha empresa privada,
non si?; noraboa por tanta rapidez;
chegaría antes un dos famosos co-
rreos do tsar de Rusia.♦

XOSÉ MANUEL MARIÑO
(PORTO DO SON)

A selección galega
Alédome moito da vosa iniciati-
va que virá descubrir que os ga-
legos temos interese nesta selec-
ción e que algúns ímolo amosar
apoiándoa dende os ámbitos nos
que poidamos para manter unha
vella arela que levamos ben tem-
po agardando ver cumprida.

Eu traballo como xornalista
nun medio local e dende hai
moitos anos, ao comezo de cada
tempada, facía a miña selección.
Sempre na confianza de que ese
ano fose á fin o da súa confor-
mación. Plenamente convencido
de que non tiñamos nada que lles
envexar ás outras seleccións au-
tonómicas, e para amosarlles aos
incrédulos que se podía facer un-
ha selección de primeiro nivel.

Como exemplo descríbovos
a da tempada 98-99 antes de
plasmar a que para min sería a
idónea na actualidade:

Emilio (Badajoz), Salgado
(Celta), Porto (Numancia), Otero
(Betis), Nacho (Compostela),
Mauro (Compostela), Xosé Ra-
món (Deportivo), Marcos Vales
(Zaragoza), Fran (Deportivo),
Canabal (Alavés), Quico (Éibar).
E quedaban para a suplencia xo-
gadores como Roberto (Celta),
Losada (Toledo), Bodelón (Bra-

ga), Soto (Extremadura), e Juani-
to (Toledo).

Agora que á fin imos ter a se-
lección do país, dóeme que che-
gue tarde para o que eu coido foi
o seu gran valedor. O eco que ti-
veran no seu intre unha declara-
cións suas fixeron máis por esta
selección que o que puidese facer
ningunha outra reivindicación
neste tempo. Falo de Nacho, o
bravo xogador de Foz, que xogou
no Compos e foi o mellor exem-
plo de coherencia e profesionali-
dade que deu Galiza no fútbol,
moi lonxe dos mercenarios que
viven deste deporte. Agora que
semella que se vai repescar a Na-
cho e Fran eu penso que se lle de-
berían dar aínda que foran cinco
minutos a Nacho, para que poida

lucir unha camisola que merece
levar máis que ninguén, e que é
de xustiza que a vista.

A miña selección para decem-
bro sería: Roberto (Sporting), Sal-
gado (Real Madrid), Iago Bouzón
(Recreativo), Rubén (Real Madrid),
Corredoira (Numancia), Xulio
Álvarez (Murcia), Oubiña (Celta),
Viqueira (Recreativo), Nano (Geta-
fe), Nacho Novo (Glasgow), Cou-
ñago (Málaga). E quedarían para
substitucións o gardameta do Real
Madrid Diego López, o central do
Zaragoza Capi, os medio do Ma-
llorca Borja, e do Celta Jonathan, e
o dianteiro do Valladolid Losada. E
quedan fóra homes da categoría de
Dani Mallo, Manuel Castiñeiras,
Noguerol, Diego Castro, Máikel,
Iván Carril ou David Fernández, o

que vén pechar as bocas dos que
apelaban que en Galiza non se po-
día facer un equipo competitivo. O
que falta aquí é que coñezamos o
noso futbol porque desgraciada-
mente está demasiado espallado.

E o árbitro, sen ningunha dúbi-
da debería ser Evaristo Puentes
Leira, que sempre exerce de galego
aló onde vai, e ten demostrado un
gran respecto pola nosa lingua, algo
que outros futbolistas deberían co-
piar. Alégrome da inclusión de Fer-
nando Vázquez como adestrador,
que tamén foi sempre moi coheren-
te coa lingua e o país nas súas in-
tervencións e foi un embaixador
galego alí onde estivo.♦

XOSÉ CENDÁN
(AS PONTES)

Fillo de Xosé Bar Batallán e de Carmen Bóo Fe-
ás, irmán de Xosé, Luís, Alfonso e Ánxela, espo-
so de Pilar Cendón Íscar, pai de Pilar, Antonio,
Xosé Manuel, Carmen e Mónica, licenciado en
dereito e empresario modélico con “Plastibar”.
Isto podería servir de sinxela necrolóxica de
quen finou en Vigo o 19 de novembro do 2005.

Pero non abonda e é pouco, pois para min, que
tiña o privilexio de ser o seu xenro dende había tres
décadas, o Tucho que eu ben coñecín  e máis esti-
mei era, asemade, un home con fundamento, sem-
pre fachendoso das súas raigañas en familias de
curtidores vigueses e chantadinos, introdutor de
novos materiais construtivos, persoa fondamente
comprometida coa libertade, cofundador da Aso-

ciación Cultural Viguesa nos primeiros anos se-
senta e do Museo do Pobo Galego nos setenta, so-
cio de honor do Club Náutico e do Celta de Vigo
que iniciara seu pai, animador da Asociación Má-
ximo Gorki, gran conversador, dialogante, bó lec-
tor, deportista, recto, xente de fiar, amante dos
seus, das linguas e da xustiza, coñecedor da histo-
ria e do mundo, aberto ao novo, tan galeguista co-
mo culto, tan correcto no seu aspecto e no seu tra-
to como firme demócrata nas súas conviccións. 

Na grisallenta mañán do día 21, tocando a gai-
ta o seu neto Bernardo con firmeza, dozura e aga-
rimo, no cimeterio de San Tomé de Freixeiro dei-
xamos as cinzas de Antón Bar Bóo, quen nos dei-
xou orfos tan discreta e circiamente como viviu.♦

Antón Bar Bóo, in memoriam
BERNARDO MÁIZ VÁZQUEZ



N
º 

1.
19

9 
●

D
o 

24
 a

o 
30

 d
e 

no
ve

m
br

o 
do

 2
00

5 
●

A
no

 X
X

V
III

A provincia de Lugo está de mo-
da ultimamente nos medios de
comunicación grazas á xente que
conforma a recuperación da me-
moria histórica. Maiormente o
da moda veu polo fillo do alcal-
de republicano de Castro de Rei,
que aínda vivindo no estranxeiro
empeñouse, como non era para
menos, en recuperar o osario do
seu pai, fusilado en Portomarín,
para darlle sepultura coñecida.

Tal aventura, se se pode cha-
mar así a un feito tan entrañábel,
mereceu numerosas reportaxes
de varias canles televisivas, tan-
to do Estado como de fóra, ao
tempo que, aproveitando a oca-
sión, se presentaba nesta Fraga
Amurallada, que diría o Darío
Xohán Cabana, a Asociación pa-
ra a Recuperación da Memoria
Histórica.

Isto da memoria está pero
que moi ben, pero aquí ainda
quedan moitos nomes no rueiro
que, sen recorrer a ela, nos lem-
bran acotío o que foi o desastre
da Guerra Civil. Por exemplo, en
Lugo capital aínda queda unha
praza que leva o nome do Co-
mandante Manso, moi perto do
centro por certo, lindando co

xardín onde figura o busto de
Xoán Montes e tamén do que foi
o Café Lugo, onde don Ánxel
Fole facía habitual fiadeiro.

O tal comandante Manso foi
o encargado, cando o levanta-
mento de Franco e segundo
contan as más linguas, de ache-
garse ata o Goberno Militar e
ante as dúbidas do coronel go-
bernador de manterse fiel á Re-
pública, púxolle unha pistola na
crista e explicoulle o que lle
quedaba. O outro accedeu pero
aínda así, foi represaliado e
destituído cecais por aquilo de
que a dúbida ofende.

Tamén existe en Lugo a Ave-
nida de Ramón Ferreiro, gober-
nador civil de Lugo nos anos co-
renta, que tiña ao seu favor, ce-
cais, o de ser poeta, e non moi

malo, ou a rúa do Xeneral Tella,
aquel monárquico que fixo un
pazo en Adai con prisioneiros re-
publicanos aínda que a rúa cortá-
ronlla á metade para darlle a un-
ha parte o nome de Puro Cora,
fundador do diario El Progreso,
que se topa perto, en tanto que o
pazo hai tempo que foi vendido
agardando para converterse nun
hotel de luxo ou non centro de
investigación. 

Ruíz de Alda, quen se lem-
bra del?, tamén mantén rúa na
cidade, o mesmo que o falan-
xista Cedrón del Valle ou o te-
nente coronel Teixeiro, morto
na toma de Asturias polas tro-
pas franquistas aínda que nestes
dous casos, tendo en conta que
conservan familiares directos
en Lugo, algúns deles por certo

da cáscara amarga, pode ser al-
go comprensíbel para non ferir
sensibilidades e manter a boa
vecindade.

De todos os xeitos isto non é
nada se se mira pola provincia
onde localidades como Sarria
manteñen rúas co nome de Calvo
Sotelo, non o que foi presidente
coa UCD, está claro; José Anto-
nio Primo de Rivera ou fascistas
locais e o mesmo repítese en nu-
merosas localidades da provincia
como en Abadín onde figura aín-
da un monumento aos caídos por
Dios y por España profusamente
adornado.

Volvendo á capital, se ben
aquí desapareceron nomes in-
desexábeis nas rúas como José
Antonio, Franco, General Mola,
José Viador, que foi axustizado

polo pobo –vaia prea debeu
ser–, Gil Yuste ou Eijo Garay,
que lle daba nome a unha resi-
dencia de estudantes, o certo é
que a toponimía está trocando,
neste caso influída pola igrexa.
Así, os barrios de Fingoi –lem-
brar o poemario Salterio de
Fingoi, de Ricardo Carballo
Calero– e Magoi, pasan a cha-
marse por graza divina barrio
de San Francisco Xavier, por-
que alí está a parroquia católica
do mesmo nome. 

Outro tanto pasa co barrio do
Agro do Rolo, un rico propieta-
rio que axudou a moita xente a
ter a súa propia parcela, que se
diría agora, e que pasou a cha-
marse, tamén por graza de al-
gúns, barrio da Milagrosa, cando
non distrito segundo os máis
exaltados; ou por poñer outro
exemplo, o barrio de Domingo
Tallo, outro rico propietario que
era posuidor da zona, chamado
agora, de Santo Antonio.

Está visto que os tempos
cambian pero as cousas volven
ao seu sitio e aquí, o rancio se-
gue tendo o seu lugar. Por moito
que algúns fagamos memoria
histórica para non esquecelo.♦

Símbolos e nomes
ANTÓN GRANDE

Cidade e provincia chegan ao 30º aniversario do final do
franquismo con moitos símbolos por eliminar daquel réxime. 

Lugo

Fraga
agarda pouco
da xente nova
El Correo Gallego (21 de no-
vembro) informa de que o lí-
der popular agarda “pouco da
mocidade” despois de ver co-
mo “beben pola noite” xusto
debaixo da súa casa no casco
histórico de Santiago, o que
lle dificulta o sono. Fraga con-
fía en que “algún día deixen
[esa zona] libre de movidas”.♦

Lecturas
políticas do
Madrid-Barça
La Vanguardia (21 de novem-
bro) titula en portada, a toda
páxina: “A política toma nota
do bo clima do Madrid-
Barça”. En páxinas interiores,
Enric Juliana comenta: “A
xunta directiva do Real Ma-
drid deu toda unha lección de

intelixencia ao empregarse a
fondo para despolitizar o par-
tido e evitar que se repetisen
no Santiago Bernabeu as desa-
gradabeis escenas de quince
días antes no campo do Xeta-
fe, na periferia de Madrid (foi
o de Xetafe unha proba piloto
ou un acontecemento descon-
trolado?). En calquera caso, o
mérito da directiva madridista
non desmente senón que con-
firma que hoxe en España os
humores políticos regúlanse

con moita facilidade desde o
alto, porque abaixo non hai un
volcán a ruxir. A crispación, a
liberdade con ira, vive arriba.
Nalgúns despachos, maior-
mente. Cómpre sabelo”.♦

‘El País’
critica a Bono
“Bono atribúese en Filipinas

un éxito que Moratinos anun-
ciou hai dous meses”, titulaba
en portada El País o 22 de no-
vembro. A crítica a un minitro
socialista, pouco frecuente ne-
se periódico, parece estar rela-
cionada coa competencia que
ultimamente manteñen Zapa-
tero e o ministro de Defensa
no seo do goberno. O grupo
Prisa tería tomado posición,
segundo esta lectura, polo ac-
tual presidente. En páxinas in-
teriores a información com-

pleméntase con frases coma
esta: “A incontinencia do mi-
nistro de Defensa, José Bono,
a súa tendencia a exceder os
límites da súa parcela de Go-
berno e a entrar en campos
alleos, anunciando noticias
que, en ocasións, correspondí-
an a outros departamentos co-
mo Fomento, foron motivo de
roces, máis ou menos confesa-
dos, do ex presidente da Junta
de Castela-A Mancha con ou-
tros ministros”.♦

TONI BATLLORI / La Vanguardia, 21 de novembro do 2005

Santy / El Progreso, 22 de novembro do 2005O ministro José Bono na súa visita a Filipinas.



A. EIRÉ
Unha candidatura de consen-
so entre Alberto Núñez Feixóo
e Xosé Manuel Barreiro. Está
é a arela cara ao novo congre-
so do núcleo organizativo do
partido. Só se eliminan antes a
Xosé Cuíña poderían permitir
unha confrontación pactada
entre as dúas tendencias, co-
mo deseñara Manuel Fraga.

Manuel Fraga caeu de novo no
parlamento, como está caendo o
fraguismo na Galiza, lentamente,
sen rebumbio exterior, aparente-
mente sen mancarse. Os catro as-
pirantes a suceder o fundador do
PP están obrigados a pórlle fin a
unha larga etapa política porque
saben que o fraguismo sen Fraga
é imposíbel, por máis que Fraga,
como Franco hai 30 anos tentou
deixalo todo “atado e ben atado”.
Tardou tanto en facerlle o último
nó ao viorto que non se deu con-
ta de que o fixe social mudara
susbtancialmente. Por mudar até
mudaron os seus máis achega-
dos. Fraga debía sabelo, el mes-
mo é todo un exemplo.

Na transición que se abriu no
PP ninguén renega aínda de Fra-
ga e do fraguismo porque pensa
que os pode prexudicar, pero, so-
bre todo, porque a diferenza de
Franco, Fraga aínda está de cor-
po presente e con cargos políti-
cos. Porque Fraga aínda fai polí-
tica interna teimando en pilotar a
súa sucesión.

Ningún dos catro aspirantes
vai denunciar que a crítica que o
mesmo Fraga lle realizou a ou-
tros cargos políticos non vai con
el. Porque Fraga, en teoría, non
está axudando a ningún dos aspi-
rantes, senón tratando de “conse-
guir o mellor para o partido”. E
ninguén coma el, pensou sempre,
sabe o que lle convén hoxe ao PP.

E o que lle convén está claro,
segundo expuxo en varias oca-
sións o propio Fraga: que haxa
acordos internos. Aínda segue
nesta zuna, logo de fallarlle non
só as súas previsións, senón as
súas mañas e renartarías. Porque
cando falta o poder, fallan moi-
tas cousas e Fraga pensou nun
Congreso dirixido desde a presi-
dencia da Xunta.

Non contaba Fraga que se
presentase Henrique López Vei-
ga, revolucionando non tanto os
cadros partidarios do PP como as
súas bases cunhas críticas ao pa-
sado que incluían mesmo desta-
cados dirixentes. 

Pero o ex conselleiro de Pes-
ca é só un proído na disputa par-
tidaria. Non así Xosé Cuíña, que
entrou na batalla moi ao estilo de
Lalín: “Ei carballeira, con razón
ou sen ela, ao que me dea un pau
doulle un peso...”

Xa sabía o autodenominado
sucesor de Fraga durante moitos
anos que paus íanlle caer a esga-

lla. Se cadra non agardaba que o
primeiro fose o de Fraga cando
Cuíña, durante a súa presentación,
tentou lembrar a súa condición de
sucesor noutros tempos coa ben-
zón do presidente fundador. 

“Ese señor” co que Fraga se
referiu a Cuíña, máis ca un pau
era unha coitelada para cortarlle
a gorxa. Cuíña saíu dela como
puído, pero moi mancado. Parte
das súas forzas comezaron a de-
sangrarse. Empanillouse como
puido recorrendo ao apoio dos
vellos cargos do PP.

A problemática de Cuíña

Camiñaba coas muletas de Xosé
Luís Baltar e Francisco Cacha-
rro. Unhas muletas prestadas, po-
de quedar sen elas, como se viu
nesta semana, cando máis as ne-
cesita. Cacharro, o “seu grande
amigo”, ao que Cuíña presentaba
nunha recente entrevista como
mestre, asinou un comunicado de
apoio a Xosé Manuel Barreiro,
conxuntamente coa maioría dos
cargos provinciais do partido. Así
as cousas, e segundo fontes con-
sultadas por A Nosa Terra, todo
semella indicar que en Lugo non
vai existir confrontación e que,
na maioría das comarcas só se
presentará unha lista.

Pero para Cuíña foi o de Bal-
tar. O presidente da Deputación
de Ourense pediulle unha marca
mínima ao seu amigo de Lalín
para que poida participar como
candidato no congreso: “ou con-
segues o aval da metade dos
compromisarios de Pontevedra
ou non te presentas”.

Puro realismo o de Baltar.

Sen eses apoios Cuíña non é que
non teña posibilidades de gañar,
senón sequera de poder competir
como candidato no congreso. Así
están as regras marcadas no re-
gulamento polo que se rexe o
congreso. Baltar conseguiu que
Ourense vote cando xa se coñe-
zan os outros resultados.

Así que a primeira meta de
Cuíña e conseguir a marca míni-
ma dos 400 compromisarios.
Chegaría daquela a hora de nego-
ciar, por máis que afirme que pa-
ra el os pactos só poden darse lo-
go do congreso. Postura medulia-
na que o pode levar ao suicidio.

Porque Barreiro mostrouse
xa disposto a negociar e chegar a
consensos cos outros candidatos
antes de xaneiro. Na mesma on-
da está Alberto Núñez Feixóo. E
esa é a gran teima de Fraga.

Certamente, Baltar tamén
aposta pola negociación. Preferi-
ría unha entente de Barreiro con
Cuíña. Coma Cacharro. Pero
ollan que, finalmente, os acordos
que semellan ter as maiores posi-
bilidades son os dos dous ex vi-
cepresidentes.

Baltar situouse e xa falou con
Feixóo. As conversas, que come-
zaron para asegurar Baltar que
non vai deixar o partido sexa cal
sexa o resultado, camiñan cara a
un posíbel reparto de poder in-
terno logo do congreso. Baltar
pretende –así llo demandan os
“seus” alcaldes– que Ourense,
pase o que pase, saia reforzado
na estrutura interna. Baltar, co-
mo din algúns dentro do PP, non
só negocia o seu futuro, senón o
do seu fillo.

Se Cuíña non logra o núme-

ro de compromisarios necesa-
rios, no PP son moitos os que
pensan que Feixóo e Barreiro
van chegar antes do congreso a
acordos puntuais, pero concorre-
rán con dúas listas separadas. O
reparto de papeis estaría logo en
función dos apoios internos que
acadara cada un. Sería un xeito
de impedir fisuras no partido,
ademais de ser a opción propi-
ciada por Fraga.

Se Cuíña logra estar na bata-
lla final, coma un gladiador –pa-
labras súas– que sobrevive aos
primeiros combates na area con-
gresual, todo vai depender dos
seus apoios e do que finalmente
decidan en Ourense.

Son moitos os que pensan
que, nun congreso ninguén pode
garantir o voto final dos deputa-
dos. A experiencia de Cuíña,
Baltar e Cacharro é abondosa en
amaños de última hora. Tamén
Xosé Manuel Romai Beccaría.
Porque, se cadra, o número a ter
en conta é o dos fieis de Romai.

Se tanto Barreiro como Cuí-
ña logran entrar con forza na Co-
ruña, os pactos terán outro signo.
Mesmo a política que podería
marcar un Feixóo de presidente
podería ter máis autonomía de
Madrid, promesa que, por outra
banda, xa se afanou en realizarlla
ao que todos consideran o “can-
didato de Raxoi”.

Pero son moitos os que agar-
dan un xesto de Fraga. Están se-
guros de que se vai producir se
as cousas non van como el que-
re. Podería ser a súa última caí-
da. Hai quen pensa que nin se-
quera vai tomar posesión como
senador.♦
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Latexos

Novos
poemas
de Ramiro
Fonte
X.L. FRANCO GRANDE

Non hai dúbida de que
os últimos dez anos fo-
ron de moita

fecundidade para o poeta de
Pontedeume: uns dez libros de
poemas, polo menos, e case
outros tantos de prosa –entre
eles os dous volumes Os meus
ollos e Os ollos da ponte, que
nos anuncian un terceiro.
Estou certo de que moi
poucos autores galegos de cal-
quera tempo terán chegado a
esa bagaxe literaria, polo que
a amplitude se refire.

Ía dicir que Ramiro cre na
literatura, na poesía por riba
de todo, pero corríxome ao
momento e escribo que elas
son a súa vida. Pois vive de,
con, sobre, en, entre... e todas
as preposicións que queirades
referidas á literatura, en xeral,
e á poesía en particular. Por
algo el mesmo lle dixo a Xan
Carballa, a outra semana, que
os poetas “deben ser bos arte-
sáns, e desa ética do bo
artesán é de onde nace a esté-
tica do grande artista”.

Vexo neste libro, A rocha
dos proscritos, unha ousadía
consistente en anovar as
formas clásicas dende o sone-
to ao romance (e algunha de
tan escaso uso como a
décima) para darlle, como el
mesmo dixo, contido
moderno. Digo ousadía
porque non moitos están en
condicións de saír con ben de-
se atrevemento. Penso que Ra-
miro Fonte demostra que non
lle ten medo á forma, antes
ben, que se recrea coas distin-
tas formas e aínda coas súas
dificultades –aparentes ou
reais. Ou sexa, que ese culto á
forma que predica –a ética do
bo artesán– faise patente
nestes novos poemas seus.

Un libro o seu moi apega-
do ás súas peripecias vitais en
Vigo e Londres (nalgún
poema sospeitamos a próxima
pegada lisboeta) e, tamén, ás
súas devocións líricas, dende
Rosalía a Pessoa ou dende
Rimbaud a Rubén Darío,
entre tantos outros. Ou sexa,
poesía que sempre ten presen-
te a vida –el confesa que en
parte é autobiográfica– e a
poética dos demais, unha ma-
neira de vivir en, ou entre, ou
con, e todas as outras preposi-
cións que queirades,  os
demais creadores.

Penso que Ramiro é moi
consecuente co seu dicir:
“Gustaríame que os poetas fo-
sen cultos, amantes da poesía
e respectuosos co xénero”.
Tan consecuente que é un dos
poetas máis cultos deste país,
tan amante da poesía que eu
diría que a vive como a gran
paixón da súa vida, polo que o
respecto co xénero vén de seu.
Poesía e verdade, como predi-
caba Goethe. Como Ramiro
mesmo predica e practica.♦

Presións sobre Cuíña para que retire a candidatura
antes das votacións do día 30

O PP na procura
dunha lista de consenso

Xosé Cuíña con Xosé Manuel Barreiro e Xosé Luís Baltar.                                                                                     PACO VILABARROS
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A resistencia 
iraquí
XOSÉ MANUEL SARILLE

Algún medio de
información publicou
(con discreción, para

non enfadar o americano) un-
ha noticia do Novo Foro Eco-
nómico, segundo a cal a
explotación do petróleo iraquí
corresponderalles ás multina-
cionais norteamericanas e eu-
ropeas despois das eleccións
ao Parlamento de Bagdad. Es-
ta operación económica custa-
ralles aos cidadáns daquel pa-
ís douscentos mil millóns de
dólares anuais. Deste xeito, o
maior roubo da historia ten
nomes, Chevron, Exxon,
Shell, British Petroleum, e
apelidos, Blair, Bush, CIA,
Foreign Office. 

Desde esta última
institución fixeron unhas
declaracións francamente ho-
nestas sobre o gran latrocinio.
Din os británicos que “dado o
deterioro do Iraq e a necesida-
de de investir noutros campos,
sería ilóxico pretender que o
goberno de Bagdad gaste
diñeiro en algo que pode facer
a industria privada”. Quen o
supera? Hermann Goering?
Desde logo que non.

O extraordinario desta gue-
rra é que o terror
norteamericano e británico lo-
grou silenciar os medios de in-
formación e logrou mistificar
de tal xeito a información, que
en Occidente se ve coa mesma
hostilidade os combatentes es-
tranxeiros (os de Al-Qaeda e
os americanos) que os
resistentes. Por primeira vez a
indefinición paraliza calquera
tipo de protesta e mírase o Iraq
simplemente con perplexidade
e case sen indignación.

O prestixioso xornalista
Robert Fisk conta no seu últi-
mo libro A gran guerra pola
civilización. A conquista de
Oriente medio tres cousas
que resultan fundamentais
para tomar partido decidido
pola resistencia armada e
contra o invasor, aínda que o
propio xornalista non se defi-
na nunca explicitamente. 

Informa en primeiro lugar
de que no Iraq xamais houbo
unha guerra civil e que son os
Escuadróns da Morte,
evidentemente pagados,
evidentemente dirixidos, os
que pretenden provocar a con-
frontación, para beneficio do
Imperio. Comenta tamén que
a Resistencia está formada
polo antigo exército iraquí,
que á marxe de réximes era o
exército defensor da soberanía
nacional fronte aos invasores.
Di en terceiro lugar que tanto
a constitución como o
referendo son lixo dos
ocupantes para tapar a
realidade, da que non se infor-
ma, e que consiste en que
todo o territorio do Iraq e case
todo Bagdad está controlado
pola Resistencia e que os ocu-
pantes apenas se desprazan
entre os cuarteis e dentro da
zona protexida da capital.♦

Un político como vostede, que
sempre se adicou á organiza-
ción do BNG, como se sente
agora no papel de senador?

Son consciente de que nece-
sito un período de aprendizaxe,
pero coido que me toca a sorte
de estar no Senado nunha etapa
enormemente interesante e que
lle afecta moito ao papel que
Galiza ten que xogar no Estado.
Neste sentido, considero que é
un privilexio estar nesa Cámara
dando unha visión galega na-
cionalista para que, no proceso
de reforma do modelo de Esta-
do, os galegos teñamos o peso
que nos corresponde.

No tempo político actual,
niso que sempre se chamou
Madrid –centralismo, tópico
do rompeondas, etc.– hai ago-
ra unha maneira nova de ver
as cousas da periferia?

Considero que actualmente

hai un presidente do goberno es-
pañol que é unha persoa despre-
xuízada, democrática, dialogante,
aberta e, malia as diferenzas de
concepción do modelo de Estado
que temos os nacionalistas co
partido que o substenta, cando
menos ese presidente é conscien-
te de que hai que integrar os na-
cionalismos na gobernabilidade
do Estado e é necesario introducir
reformas importantes logo de 25
anos de experiencia constitucio-
nal. José Luis Rodríguez Zapate-
ro é un home que está disposto a
que se fale destes temas sen nin-
gún tipo de censura ou crispa-
ción. Iso é positivo e, fronte a esa
actitude, constatamos o que é un
intento sistemático, por parte do
PP, de introducir un clima políti-
co irrespirábel. Un clima de cris-
pación que impida que as cues-
tións se poidan falar con tranqui-
lidade, serenidade e sensatez, con

respecto ás distintas visións e
procurando buscar, a través do
diálogo, os puntos de encontro. O
PP está actuando dunha maneira
extraordinariamente irresponsá-
bel e preocupante porque, por un-
ha visión a curto prazo, está pro-
curando erosio-
nar o presidente
creando dun cli-
ma que pode in-
troducir fracturas
en todo o Estado
que non son dese-
xábeis. Un parti-
do que, por inte-
reses tácticos,
contribúa á crea-
ción deste clima
mostra que non
ten unha actitude
de responsabili-
dade institucional
como debería ter
o principal parti-
do da oposición.

Este clima
está a desenvol-
verse moi centradamente no
proxecto de reforma do Esta-
tut catalán?

Efectivamente, pero iso é unha

coartada. Se non fose o proxecto
de Estatut ou o proxecto de Novo
Estatuto para Galiza que pretende
impulsar o BNG, ese mesmo cli-
ma sería suscitado polo PP, porque
este partido ten unha visión total-
mente inmobilista de cal debe ser

a estrutura do Es-
tado. Unha visión
pechada, dogmáti-
ca e restritiva da
constitución e,
produto destas vi-
sións, o PP é abso-
lutamente conser-
vador. Por poñer
un exemplo, é al-
go completamente
asumido por todo
o mundo que, nes-
tes momentos, o
Senado é unha cá-
mara que non de-
sempeña ningun-
ha función subs-
tantiva e que re-
quire unha refor-
ma moi en pro-

fundidade e nisto, que é unha ob-
viedade que calquera persoa mini-
mamente informada acepta, o PP
tamén ten unha posición inmobi-

Francisco Jorquera
‘Un Estatuto de nación é imprescindíbel
para atender as necesidades da sociedade actual’

PERFECTO CONDE
Até hai pouco tempo, Francisco Jorquera viviu a política dende
a estrutura da organización partidaria. Agora, sen deixar de ser
o coordinador da Executiva do BNG, é senador, algo que consi-
dera un privilexio no actual proceso de reforma do Estado.
Estima imprescindíbel que Galiza consiga un Estatuto de nación.

‘Ao PP, todo
o que sexa adecuar
as institucións e as
estruturas políticas
para que respondan
ás necesidades dos
distintos pobos que
conforman o Estado
e á cidadanía,
dálle repelús’
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lista. Ao PP, todo o que sexa ade-
cuar as institucións e as estruturas
políticas para que respondan máis
acaidamente ás necesidades dos
distintos pobos que conforman o
Estado e á cidadanía, dálle repelús.
Está en posicións absolutamente
regresivas.

Ese repelús probabelmente
está tendo unha manifestación
moi concreta nas palabras de
Manuel Fraga cando di que non
está disposto a admitir o concep-
to de nación aplicábel a Galiza.

O PP de Galiza tería que esfo-
llar a margarita, agora que está nun
proceso interno importante para
escoller o sucesor de Fraga e para
definir o papel que quere xogar na
nosa terra. Ten que escoller se vai
ser simplemente unha sucursal do
PP español, seguindo sempre as
consignas centrais, ou se realmen-
te quere ser un partido que vai ac-
tuar en claves galegas. Dende lo-
go, as tomas de postura que está
mantendo, non só a respecto de
procesos que se dan no Estado se-
nón tamén no que toca a Galiza,
apuntan máis na liña de que se
conforma con ser un simple satéli-
te do partido de Ángel Acebes,
Eduardo Zaplana e das visións
máis ultradereitistas que están pre-
valecendo no PP español.

Isto pode dificultar enor-
memente a reforma estatuta-
ria galega?

Por suposto. O BNG desexa
que o proceso de novo Estatuto
conte co concurso e o apoio de to-
dos. En primeiro lugar, por impe-
rativo legal. O actual Estatuto de
Autonomía esixe unha maioría
cualificada para a súa reforma e
iso fai imprescindíbel o concurso

de todas as forzas políticas con re-
presentación no parlamento. Pero,
á parte de ser imperativo legal, é
un desexo político. Un novo Esta-
tuto define o marco de conviven-
cia do que nos queremos dotar pa-
ra un período longo e define o mo-
delo social que queremos desen-
volver e o modelo de relación que
queremos ter co Estado español.
Algo deste calado e desta impor-
tancia é moito mellor que conte
coa participación de todos. As ac-
titudes que está mantendo o PP
son obstrucionistas e preocupantes
de cara a que en Galiza poidamos
avanzar nese proceso, pero nós es-
tamos seguros de que o Estado es-
pañol está camiñando, dunha ma-
neira contraditoria e non liñal, pe-
ro cara a adiante, na reformulación
do modelo de Estado. Se o Estatut
de Catalunya prospera definindo
un novo teito de autogoberno para
as nacionalidades e rexións, ao PP
de Galiza váiselle facer moi difícil
explicar por que non quere que os
galegos teñamos os mesmos ni-
veis de autogoberno e os mesmos
instrumentos que nos doten de
máis peso político. En calquera ca-
so, o BNG pensa que o debate so-
bre a necesidade dun novo Estatu-
to non se pode substanciar única e
exclusivamente nas institucións
parlamentares. Non pode ser só
froito dun diálogo entre partidos.
É fundamental o debate social e a
participación cidadá. Este é un
compromiso que o BNG vai asu-
mir estendendo o debate á socie-
dade e facendo un traballo moi ri-
goroso e exhaustivo de contacto
con todos os sectores, para expli-
car por que consideramos impres-
cindíbel camiñar na dirección que
define a nosa proposta de novo Es-
tatuto. Imos procurar un consenso
social moi amplo, e penso que nin-
gún partido con dous dedos de
fronte pode encastelarse en posi-
cións que estean totalmente en
contra dos desexos e das deman-
das sociais. Temos o reto de posi-
bilitar esa maioría social activa
que se implique na defensa dun
novo Estatuto de Galiza, e a iso o
PP vai ter que responder, se non
quere divorciarse total e absoluta-
mente da sociedade.

Convencer

Que vai facer o BNG para mos-
trar a conveniencia desta refor-
ma?

Trátase de combinar tres pla-
nos. Por unha banda, o BNG con-
sidera que o novo Estatuto é unha
prioridade na súa axenda política
e, polo tanto, estamos intervindo,
de maneira continuada e sistemá-
tica, no debate sobre o modelo de
Estado e as necesidades de un no-
vo. En segundo lugar, imos com-
binar isto con instrumentos de in-
terlocución directa coa cidadanía.
Imos facer unha campaña de ex-
plicación moi directa, potente e
pedagóxica. Esta campaña vai
basearse moitisimo no que é o
diálogo directo e a interacción, o
que é falar e escoitar, a través da
organización e de multitude de ac-
tos e entrevistas cos representan-
tes de todos os colectivos sociais.
A maiores, queremos que o parla-
mento, como máximo órgano de
representación da sociedade, ta-
mén incentive eses mecanismos
de participación. Queremos que,
no relatorio parlamentar que se

constitúa non só se escoite e se fa-
le sobre as propostas que presen-
ten os distintos grupos parlamen-
tares. Queremos que aí teñan a
oportunidade de asistir e dar as sú-
as visións todas as entidades re-

presentativas do tecido social ga-
lego. Polo tanto, imos actuar co-
mo indutores dun proceso enor-
memente participativo. O novo
Estatuto significa expresar o que
ten que ser a nosa lei básica e cal

é a Galiza do futuro que entre to-
dos queremos construír.

Que tempo vai ter esa cam-
paña? Como se vai desenvolver?

O Consello Nacional do
BNG vai aprobar, na reunión
programada para este sábado, a
proposta de texto articulado. Esta
proposta vai ser presentada nun-
ha gran convención que terá lu-
gar o 17 de decembro no Pazo de
Congresos de Galiza, en Santia-
go. Esta convención non vai con-
tar só coa participación dos mili-
tantes do BNG senón que conta-
rá tamén cunha representación
moi ampla do mundo social do
pais. A partir de aí, iniciaremos a
campaña de explicación directa,
que se vai prolongar ao longo de
todo o 2006. Non ten unha data
de remate definida, o que quere-
mos é manter de maneira perma-
nente a interlocución coa cidada-
nía acompañándonos co traballo
do BNG nas iniciativas parla-
mentares que se tomen cando se
constitúa o relatorio correspon-
dente no parlamento galego.

Por dicilo de forma esencial,
por que é necesiario acometer
agora a reforma do Estatuto?

Por dúas razóns fundamen-
tais. Porque a realidade da socie-
dade galega de hoxe, cos seus
problemas e as súas necesidades,
non é a mesma ca de hai vinte e
cinco anos. Neste prazo de tempo
houbo moitas mutacións na nosa
estrutura social e económica.
Houbo cambios políticos subs-
tanciais como a incorporación do
Estado á Unión Europea, e todo
isto esixe que a nosa lei básica
atenda o que son as necesidades e
os retos da Galiza de hoxe, que
non son os mesmos ca os do
1980. Precisamente, a virtualida-
de desa lei está na súa capacidade
de adaptarse ás necesidades polí-
ticas e sociais novas. Se a cousifi-
camos e a convertemos en algo
total e absolutamente inamovíbel
estaremos contribuíndo a facela
inservíbel. Este é un dos princi-
pais argumentos, pero hai outro
moi importante. A ninguén se lle
escapa que a actual constitución
española e os estatutos de autono-
mía foron froito das circunstan-
cias históricas nas que tivo lugar
o proceso de transición política,
que foi resultado dun pacto coas
forzas que representaban o fran-
quismo. Unha transición condi-
cionada pola ameaza dun proceso
de involución e dun golpe de Es-
tado. Todo iso fixo que o contex-
to limitase o alcance e a profundi-
dade das reformas que eran nece-
sarios. Despois de 25 anos, danse
as condicións necesarias para ter
a valentía política de acometer re-
formas que naquel momento e
polas circunstancias citadas non
se puideron facer. O Estado espa-
ñol é, na realidade, un Estado de
carácter plurinacional no que
conviven distintas nacións e dis-
tintos pobos, e ten que adecuar o
seu ordenamento a esa realidade
plurinacional. Esa é a gran mate-
ria pendente do Estado español, e
xa chegou o tempo de afrontala, e
isto tamén pasa porque Galiza fa-
ga propostas que sexan consubs-
tanciais con esta visión política de
recoñecela como nación e se deri-
ven os dereitos políticos con-
gruentes con ese carácter.♦

Fundamentalmente, que di-
ferenzas hai entre o Estatuto
vixente e o que propoñen?

Na proposta do BNG defí-
nese Galiza como nación, e isto
non é unha simple cuestión se-
mántica ou nominalista. Signifi-
ca recoñecer que Galiza é un pa-
ís cunhas características cultu-
rais, lingüísticas, sociais e eco-
nómicas singulares e diferencia-
das dentro do Estado. Admitir,
en definitiva, que dentro dese
Estado hai unha serie de realida-
des que non son homologabéis.
Que hai nacións e hai rexións
que requiren tratamentos políti-
cos distintos. En segundo lugar,
e partindo da concepción de que
Galiza participa na estrutura do
Estado español, a nosa proposta
contempla o reforzamento dos
mecanismos de participación
galega na definición da vontade
política estatal a través de dis-
tintos mecanismos: partici-
pación directa no Tribunal
Constitucional, Banco de Espa-
ña, RTVE, entes reguladores do
mercado da enerxía, mercado
das telecomunicacións, etc. Ou-
tro aspecto é a participación di-
recta de Galiza nas institucións
comunitarias. Avogamos tamén
pola ampliación das compten-
cias exclusivas que ten que ter
Galiza, pero sobre todo por es-
tabelecer un marco garantido
desas competencias. O quinto
aspecto radica na proposta de
apostar por un novo modelo de
financiación que estea rexido
pola autonomía financeira plena
e pola responsabilidade fiscal de
Galiza. Precisamos dotarnos
dunha administración tributaria
propia con capacidade normati-
va sobre todos os impostos.

Non falta quen diga que,
tanto no que toca ao Estado
como a Galiza, pode haber
asuntos máis urxentes e de
vital importancia que aco-
meter agora esta reforma.
Vostede que opina?

Esa liña de argumentación é
demagóxica. Utilízana os que
teñen unha visión máis dogmá-
tica a respecto da constitución,
até o punto de pretender sacrali-
zala e convertela nun dogma de
fe. Eu respondería con outra
pregunta. No ano 1976, a maio-
ría dos cidadáns vían como algo
que afectaba en primeiro lugar
as súas aspiracións e necesida-
des o feito de que houbese unha
constitución democrática? Pois
posibelmente, non. Á maioría
dos cidadáns o que lles preocu-
pa, e é lóxico, é satisfacer as sú-
as necesidades máis inmediatas:
ter un traballo digno, un bo sis-
tema educativo, ter aseguradas
as coberturas sanitarias básicas,
etc. Cal é o problema agora?
Que, para conseguir iso, son ne-

cesarios instrumentos políticos
adecuados e son as forzas políti-
cas as que teñen que propor e
discutir cales son eses instru-
mentos. Para Galiza, dispor dun
Estatuto de nación que reforce
claramente o noso autogoberno,
significa dotarnos de instrumen-
tos máis eficaces para atender as
necesidades da cidadanía. Gali-
za, por exemplo, ten compete-
necias exclusivas en materia
educativa ou en materia sanita-
ria. Esa xa é a realidade agora,
pero o exercicio desas compe-
tencias vese moitas veces limi-
tado por unha interferencia con-
tinua do Estado español a través
de mecanismos como as leis bá-
sicas. Tamén se ve limitado por
un sistema de financiamento
que dificulta realmente eses ser-
vizos básicos fundamentais. Es-
tamos falando de dotar o noso
país dos instrumentos que nece-
sita para deseñar políticas públi-
cas que respondan ás necesida-
des da poboación.

De momento, o BNG é o
único que ten avanzada una
formulación concreta da re-
forma estatutaria. Pode servir
isto de motor de arrastre para
o resto da política galega?

Ese é, precisamente, o pa-
pel que está xogando o BNG
en todo este debate. Se hoxe en
día o debate sobre o novo Es-
tatuto está presente na socieda-
de galega é porque o BNG o
suscitou. En certa medida, esta
dinámica obrigou as outras
forzas a irse posicionando. Hai
unha diferenza fundamental
entre nós e o PP e o PSOE, que
teñen unha actitude contem-
plativa. Están esperando con-
signas de Madrid e o que pro-
poñen en Galiza está condicio-
nado por posicións de Estado.
Actúan como espectadores. O
BNG ten, como única obedien-
cia, a fidelidade ao noso país e
procuramos responder dende
as nosas propias visións.

Segundo vostede, que po-
sición vai ter o PSdeG-PSOE
a respecto destas cuestións?

As posicións do PSdeG-
PSOE van depender, en primei-
ro lugar, da dinámica que consi-
ga suscitar o nacionalismo gale-
go e da que logren outros na-
cionalismos. Se o BNG conse-
gue un apoio social moi amplo
ás súas propostas de avanzar ca-
ra a un Estatuto ambicioso e, ao
mesmo tempo, no Estado se
avanza na aceptación doutras
reformas estatutarias, como é o
caso do Estatut catalán, o PS-
deG-PSOE vai aceptar esas pro-
postas, pero o que non vai ser é
o indutor destes avances e mes-
mo pode ser un problema ou un
atranco se non se dan as premi-
sas que acabo de mencionar.♦

‘Os galegos debemos
poder decidir en todos
os asuntos que nos afectan’



B. LAXE
“Por vez primeira nesta lexis-
latura produciuse un incidente
de desorde pública no parla-
mento. Permitiuse entrar a un-
ha manifestación para coaccio-
nar os deputados”. Con estas
palabras definiu Dores Villari-
no, presidenta do Parlamento
o ocorrido na tarde do 23 de no-
vembro. Por menos foran con-
denados algúns traballadores.

Uns 200 alcaldes, concelleiros e
cargos electos do PP desprazá-
ronse a Compostela na tarde do
23 de novembro. No parlamento
Roberto Castro, deputado popu-
lar por Ourense, interpelaba o
conselleiro do Medio rural, Al-
fredo Suárez Canal sobre a su-
presión do plano de obras apro-
bado polo Goberno Fraga.

Logo dunha manifestación
ante as portas do parlamento,
máis de 40 representantes do
PP, pretenderon entrar ao Pazo
do Hórreo, conforme ás acredi-
tacións conseguidas polo seu
grupo. Desde a presidencia do
parlamento considerouse que
moitas destas acreditacións non
estaban en regra e que xa había
dentro militantes do PP que pa-
saran con parlamentarios. Así
que só deixou entrar un grupo
destes alcaldes.

Antes de abrir formalmente o
pleno, Villarino afirmou que
“mentres sexa presidenta non
consentirei coaccións”. Villarino
consideraba que a manifestación
estaba a continuar, con pancartas
despregadas dentro da cámara,
polo que ordenou o desaloxo
destes alcaldes.

“Se hai algún deputado que

crea que isto é contribuír á demo-
cracia, á liberdade de expresión e
á liberdade da Cámara, pídolle
que abandone o hemiciclo”.

Foi este o momento no que
os deputados do PP abandonaron
os seus escanos e ocuparon os
postos dos alcaldes nas bancadas
do público. Castro, na súa inter-
vención, xustificou a actitude
dos alcaldes afirmando que só
pretendían facer uso dunha “le-
xítima protesta na súa casa, que é
a casa de todos”.

Deste xeito, o fogoso deputa-
do recoñecía algo moi grave, que
se producira unha protesta den-

tro da Cámara, xustificando dal-
gún xeito a mesma actuación da
presidenta, que, se cadra, nun
primeiro momento tivo pouca
man esquerda.

Castro durante a súa interven-
ción, con Alberto Núñez Feixoo
unicamente no seu escano entre
os deputados da oposición, Ma-
nuel Fraga Estaba ausente, Xosé
Manuel Barreiro e Manuel Ruíz,
cos manifestantes no exterior, e
os outros deputados nas banca-
das, díxolle a Suárez Canal que
non fose estranxeiro, “fillo da
Grande Bretaña”, un insulto moi
fino abouxado polos parlamenta-

rios socialistas e nacionalistas.
Nos case 25 anos de autono-

mía, con múltiplos e moi graves
conflitos sociais, non se produ-
ciu un incidente semellante no
parlamento. Unicamente os dos
traballadores de Mafriesa, que
trataron de entrar ao vestíbulo de
Fonseca pola forza, ante a nega-
tiva de ser recibidos. Por este fei-
to foron condenados aínda que
logo foron beneficiados por un
indulto.

Algo semellante pasou cos
traballadores de Sidegasa, xa
cando a sede do parlamento esta-
ba no Hórreo.♦
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Alcaldada
CARLOS AYMERICH

Mércores, 23 de
novembro de 2005.
16:30 horas da tar-

de. O Partido Popular no
parlamento de Galiza
asume definitivamente o
papel que os cidadáns lle
asignaron: oposición. Son
oposición, mais ainda non
están afeitos ao que tal fun-
ción, fundamental en
calquera sistema democrá-
tico, significa. Confunden a
oposición co barullo e orga-
nizan manifestacións
dentro do parlamento.

Unha manifestación de
alcaldes e concelleiros do PP,
dentro do Parlamento de
Galiza, para protestaren pola
supresión de obras
prometidas polo Goberno de
Manuel Fraga no rural.
Obras que carecían de
consignación orzamental –xa
só por iso serían nulas de
pleno dereito–, prometidas
polo conselleiro de Política
Agroalimentaria do PP, Xosé
Manuel Santiso Miramontes,
en plena campaña electoral
e, mesmo, unha vez perdidas
as eleccións polo PP e antes
da tomada de posesión do
novo Goberno. Obras que só
beneficiaban a concellos do
PP e de dubidoso carácter
rural. Por exemplo, unha
piscina en Cartelle ao pé dun
centro hípico. E non era para
regar.

Os deputados do PP
protestan, provocan e, en
sinal de protesta pola
expulsión dos
manifestantes do recinto
parlamentario, abandonan
o hemiciclo e van sentar á
tribuna no lugar dos
desaloxados. “Non nos mo-
verán”.

Vítimas da democracia.
Eles, que lles negan
información á oposición,
que coaccionan os viciños
desafectos, que basean o
seu goberno na utilización
sectaria dos cartos
públicos, séntense agora in-
xustamente reprimidos. Ao
seu xeito, é a forma de
expresaren o seu
desacougo: “xa non son os
nosos os que gobernan en
Santiago”.

Non. Agora, como ben
lembrou o conselleiro de
Medio Rural, Alfredo Suá-
rez Canal, no debate, o go-
berno é de todos. E os car-
tos públicos, sen hipotecas
partidistas, distribúense se-
gundo criterios transparen-
tes e prioridades
obxectivas. E iso é o que o
PP non pode aceptar.

Alberto Núñez Feixóo
ficou, só, no seu escano.
Que cadaquén o interprete
como queira. Ao meu ver,
aviso a candidatos, el era o
alvo preferente da alcalda-
da. Está por ver se non
será, ademais, a súa
primeira vítima.♦

Un ano sen María
LOIS DIÉGUEZ

Na reixa do Hospital de Santa María que fai lindeiro coa Ronda da
Muralla, axeitaron unha pancarta coa lenda “Un ano sen María”.
Tamén colocaron flores, velas acesas,  poemas e outros textos. Ma-
ría era unha moza universitaria, de Guntín, ao pé de Lugo, que ía de
madrugada pola beirarrúa a falar cuns amigos, e alí mesmo, ante a
reixa, foi asasinada por un automóbil que non puido deter a súa ca-
rraxe suicida. Desde ese fatídico día de novembro, os amigos e fa-
miliares non deixaron de enfeitar as reixas coas súas lembranzas. É
isto o único alivio que nos queda cando a dor se instala na impo-
tencia. A semana pasada, Lugo apareceu ateigado de pequenos car-
taces pegados nos farois e muros coa mesma lenda da pancarta.
Eses fieis amigos e familiares pedíannos que acudísemos a unha
manifestación de protesta contra o descontrol e anarquía do tráfico.
As beirarrúas, os foxos das estradas, os pasos de cebra... eses luga-
res construídos para a defensa dos peóns, de nada valen xa. Os
monstruosos coches brillantes de ameazas, que tanto utilizamos, in-
vádennos sen compaixón, e mátannos, férennos, arruínannos. Cada
día sumamos máis vítimas a este macabro exterminio potenciado.
Cunha simple planificación do transporte público reduciríanse moi-
tos asasinatos. Habería menos tanques da morte, menos suicidas,
menos dor sen esperanza. E María, Carme, Xosé, Eloi... estarían a
rir con nós agora. Pero esa sería unha historia feliz. E moi pouqui-
ños queremos pagar o prezo para que as historias sexan así, felices,
tenras, humildes como esta luz espellada de novembro.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Os deputados populares abandonan
a Cámara ao seren expulsados os seus alcaldes

Cargos do PP protagonizan
desordes públicas no parlamento

OTTO / AGN



H.V.
A Consellaría de Medio Rural
actualizará publicamente o
Rexistro vitícola galego. Ade-
mais, investirá seis millóns en
reconverter viña para implan-
tar variedades autóctonas e
racionalizar as parcelas.

O Rexistro vitícola galego per-
mite coñecer a situación actua-
lizada da viticultura do país e
habilita aos propietarios a pe-
dir axudas e subvencións. Fora
o Rexistro, a actividade vitíco-
la non conta con cobertura le-
gal, de aí a súa importancia. “É
como un catastro específico”,
sinalou o director xeral de Pro-
dución, Industrias e Calidade
Agrolimentaria, Antonio Oca.
Este Rexistro é responsabilida-
de do Ministerio de Agricultu-
ra, aínda que corresponde á
Xunta facer as correccións
oportunas, que tradicional-
mente se facían nos despachos.
Neste ano, ademais, as correc-
cións faranse con publicidade
in situ, concello a concello. A
Consellaría porá a técnicos a
disposición dos labregos para
que podan formular as súas
alegacións. É a primeira oca-
sión que se recorre a unha ex-
posición pública do inventario
dos viñedos e representa unha
novidade que fai máis demo-
crática e transparente esta xes-
tión.

Segundo o Rexistro vitíco-
la comunitario, na Galiza pro-
dúcense anualmente perto de
200.000 toneladas de uva. A
superficie total de viñedo é de
32.302 hectáreas, divididas en
227.031 explotacións e
705.821 parcelas. A atomiza-
ción é tan elevada que máis da
metade do concellos contan
con parcelas dedicadas ao cul-
tivo de viñedo. 

Por outra banda, dentro do
da actualización do Rexistro vi-
tícola, este ano procederase a
actualizar os viñedos de Lugo e
Ourense e o ano que vén os da
Coruña e Pontevedra. Os labre-
gos poderán indicar se hai erros
nas bases de datos.♦
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Tras a obrigada recepción institu-
cional, que dará comezo a media
tarde, os cidadáns poderán acce-
der ao recinto para realizar un per-
corrido guiado. Estes desenvolve-
ranse ao longo da xornada e pode-
rían prolongarse até a madrugada,
dependendo da afluencia de visi-
tantes. A cidade e os seus habitan-
tes tivemos que prescindir do Jo-
fre no ano1998, cando o Concello
decidiu pechalo para proceder á
súa rehabilitación. Uns traballos
que, por aquelas datas, non esta-
ban aínda licitados. Con todo,
cumpría a clausura para proceder
a avaliar o estado do inmóbel

–inaugurado en 1892. As obras
non darían comezo até catro anos
máis tarde, e prolongaríanse du-
rante un período case idéntico. Os
que xa puideron entrar, os que o
viron, os que seguen o transcurso

destes traballos, din que podería
reinaugurarse hoxe mesmo. Todo
está listo para que o recinto se
converta en necesario referente
cultural e só queda ultimar algúns
pequenos detalles. Non é o caso

da súa programación a curto pra-
zo. Decembro trae, entre outros
pratos, música clásica, teatro, jazz
ou ópera. A empresa Sermasa
–responsábel tamén da xestión do
teatro ‘Rosalía de Castro’ ou dos

museos científicos da Coruña– re-
sultou adxudicataria durante os
vindeiros dous anos da xestión do
Jofre, baixo a mirada da Concella-
ría de Cultura. O mércores vere-
mos o cambio. Oxalá os responsá-
beis da restauración soubesen res-
pectar o que foi o Jofre, máis aló
da privilexiada acústica, os fres-
cos e as poltronas de veludo. Que-
da saber se garda no seu interior
as lembranzas que os espectado-
res de varias xeracións deixamos
máis aló da súa porta de entrada.
Se ofrece aínda a sensación de en-
trar nun tesouro do pasado, co en-
gado e o misterio do antigo.♦

Que suba o pano do Jofre
MARTINA F. BAÑOBRE

Por fin, hai data. O 30 de novembro o teatro Jofre reabrirá as sú-
as portas tras demasiados anos pecho ás miradas do público.

Ferrol

Os propietarios poderán verificar os datos das súas parcelas

A actualización do Rexistro vitícola
é pública por primeira vez

Na campaña 2005/2006 Galiza
contará con 5.858.022 euros pa-
ra a reestruturación e reconver-
sión de viñedo para “impulsar a
substitución de variedades auto-
rizadas por aquelas castes au-
tóctonas que permitan mellorar
a calidade da produción de
uva”, indicou unha nota da Con-
sellaría de Medio Rural.

O director xeral de Produ-
ción, Industrias e Calidade
Agrolimentaria da Consellaría
de Medio Rural, Antonio Oca,
sinalou que o obxectivo “é do-
bre: reestruturar as parcelas e
arrincar as variedades non pre-
ferentes de cada Denominación
de Orixe e plantar as variedades
recomendadas”.

O programa de reorganiza-
ción do viñedo comezou no ano
2000 e desde entón na Galiza
reestruturáronse 2.302 hectáre-
as e investíronse máis de trinta
millóns. “Con isto conseguiuse
reducir o número de parcelas, é
dicir, que pasen a ser máis gran-
des, o que implica unha raciona-
lización na explotación e a me-
llora na súa xestión”, indicou
Antonio Oca.

Os labregos que se acollan
a este plan poderán recibir un-
ha axuda de até o 75% do in-
vestimento, que poderá estar
dedicado a arrincar viñedo ve-
llo, preparar o terreo, retirar ro-
chas, facer socalcos, nivelar o
terreo, adquirir plantas ou po-

ñer cerres, entre outras activi-
dades destinadas a reestruturar
o viñedo.

Na campaña 2005/2006 Ga-
liza contará con 5.858.002 eu-
ros para esta reestruturación, o
que representa o 3,87% do total
asignado ao Estado español por
parte da Unión Europea. Esta
cantidade que reciba Galiza su-
frirá un incremento do 8,98%
con respecto ao exercicio pasa-
do. Con todo, ese 3,87% do to-
tal asignado a España que leva o
noso país representa unha canti-
dade elevada, sobre todo se se
ten en conta que o viñedo gale-
go non representa nin tan seque-
ra o 2% do viñedo do Estado.
“Ademais, temos a dificultade

de que a nosa viticultura require
máis gastos que nunha zona de
planicie como por exemplo A
Mancha”, dixo o director xeral
de Produción. “Na Galiza –en-
gadiu Oca–, apostamos pola ca-
lidade, por iso temos cinco De-
nominacións de Orixe. Proba
disto é que as hectáreas reestru-
turadas nas Denominacións de
Orixe foron até agora 2.228,
mentres que fora das Denomi-
nacións de Orixe foron 74”. De
feito, aínda que máis da metade
dos concellos galegos teñen vi-
ñedo, fora das Denominacións
de Orixe só hai catro ou cinco
pequenas zonas nas que o viño é
relevante. Entre elas están Be-
tanzos, A Barbanza e Catoira.♦

Medio Rural investirá outros seis millóns
en reestruturar o viñedo

Na Galiza prodúcense anualmente unhas 200.000 toneladas de uva. PACO VILABARROS



H.V.
A magnitude das listas de es-
pera na sanidade posta de
manifesto tras o cambio de
Goberno obrigou ao Sergas a
preparar un plan a longo
prazo que tardará en estar lis-
to debido á súa complexidade.

“A eliminación das listas de es-
pera na sanidade é imposíbel”, si-
nalou o director xeral de Asisten-
cia Sanitaria do Sergas, Pablo
Vaamonde. “O obxectivo –enga-
diu– é situalas nunha dimensión
razoábel, dándolle prioridade aos
procesos de risco. Haberá casos
que sempre terán que esperar;
unha forma de ordenar que se
aborden cuestións sen gravidade
é poñelas en lista de espera”.

En aparencia, isto pode non
resultar complicado, pero o é. De
momento, o Sergas está a empre-
gar os recursos que xa había pa-
ra elaborar estratexias que miti-
guen a situación como a concer-
tación cos propios centros ou
con centros externos.

Estes primeiros pasos darán
uns resultados relativos que ade-

mais non serán inmediatos. Para
elaborar unha estratexia a máis
longo prazo, o Sergas xa comezou
a traballar e mantivo reunións cos
directores dos seus centros e ser-
vizos para “recoñecer as bolsas de
ineficiencia e os colos de botella”,

como indicou Pablo Vaamonde.
A política desenvolvida polo

anterior Goberno para maquillar
as listas de espera non facilita ago-
ra realizar un diagnóstico sobre os
erros da sanidade no noso país,
aínda que si se sabe que a escase-

za de resolución na atención pri-
maria está relacionada en parte co
problema. “A atención primaria
recibiu máis impulso noutras co-
munidades”, sinalou Vaamonde.

De todos xeitos, non hai un
factor exclusivo nas listas de es-
pera debido á complexidade do
sistema, pero o Sergas pretende
diminuír as entradas, tanto nas
intervencións cirúrxicas, como
nas consultas especializadas ou
como nas probas de diagnóstico.
Para conseguir isto é necesario
aumentar os recursos humanos e
de diagnóstico da atención pri-
maria e mesmo aumentar a cirur-
xía menor na primaria.

Unha vez conseguidos eses
obxectivos, os seguintes pasos
serán eliminar os problemas nos
outros servizos. “É complexo,
nuns sitios falla o quirófano,
noutros non hai anestesistas...”,
dixo o director xeral. En todo ca-
so, “haberá que mellorar os défi-
cits estruturais para que as listas
de espera teñan unha dimensión,
razoábel con sistemas para dar
prioridade aos problemas máis
graves”, concluíu Vaamonde.♦
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As cifras redondas acele-
ran case sempre a ten-
tación mediática para o

seu uso e abuso. E se,
ademais, os trinta anos sen
Franco coinciden cos momen-
tos mais acalorados no debate
sobre o modelo territorial con-
templado na constitución e
nos estatutos resulta lóxico
que xurdan interpretacións va-
riadas sobre a transición pasa-
da e debates especulativos so-
bre as posibilidades de
reeditar agora un proceso par-
cialmente análogo.

¿Existen hoxe condicións
sociais e políticas mais favo-
rábeis que no período 1975-
1980 para levar a cabo algúns
dos cambios que figuraban
nos programas da maioría das
organizacións políticas da
oposición antifranquista?
Hai, sen dúbida, algúns facto-
res que permitirían respostar
afirmativamente a ese
interrogante. Por exemplo: o
exército non xoga na actuali-
dade o papel disuasorio que
tivo naquel momento cando
estaba inzado de mandos
abertamente golpistas. Ou ta-
mén: a estabilización do ma-
pa político estatal consolidou
e reforzou o papel dos
nacionalismos vasco e
catalán –e, nun plano cualita-
tivamente menor, o galego–
até acadar uns niveis de
influencia significativamente
superiores aos que posuían en
1977.

Pero, neste momento,
concorren algunhas
circunstancias novas que
atrancan a viabilidade desa hi-
potética segunda transición.
Nos anos setenta, a elite polí-
tica procedente do franquismo
estaba disposta a realizar con-
cesións de certa relevancia pa-
ra lexitimar a súa
reconversión. Contaba,
ademais, coa comprensión
e/ou pasividade de amplos
sectores sociais que querían
esquecer pasadas complicida-
des colectivas coa ditadura.
Na actualidade, o PP non
padece ningún complexo de
culpa a respecto das súas ori-
xes e ten o apoio dun segmen-
to notábel de votantes que xa
non ven a CiU, PNV ou ERC
como vítimas dun réxime
antidemocrático e que aceptan
sen resistencia as mensaxes
caricaturescas sobre o papel
destes grupos no presente e no
futuro do Estado.

No 1998, o texto da
Declaración de Barcelona
postulaba a necesidade de
crear unha nova cultura polí-
tica no conxunto do Estado
para facer posíbel o efectivo
recoñecemento do pluralismo
nacional existente neste. A
conxuntura política que esta-
mos a vivir demostra que esa
materia aínda non está apro-
bada. E se a lóxica electoral
partidista se impón sobre cal-
quera outra consideración se-
guiremos tendo un suspenso
colectivo nesta materia.♦

Volvín ler o relato “A língua das
bolboretas”, do libro de Manuel
Rivas ¿Que me queres amor?,
volvín sentir, non sei se máis, a
emoción que me embargou a pri-
meira vez que o lin. Non porque
os feitos coincidan, senón porque
si o fan as datas, a súa lectura tróuxome á me-
moria lembranzas tristeiras daqueles malfada-
dos días de xullo do 1936. Tiña eu un amigo da
miña idade, andabamos polos 16, ao que que-
ría entrañabelmente, pois era o meu insepará-
bel compañeiro de xogos, dos que endexamais
nos sentiamos fartos. Por outra banda, era un
rapaz de bo carácter, inimigo de liortas e pele-
xas, buscando sempre que non houbese carra-
xe entre os amigos en ningún intre. Pedro era
o seu nome, mais para min sempre foi Pedrito.

Terminara eu cedo o bacharelato e, aínda
que rebulía en min un desexo de estudar Derei-
to pola moita admiración que sentía polo insig-
ne avogado Manuel Casas, ao que ía escoitar na
Audiencia cando interviña nalgún xuízo, tiven
que escoller prepararme para mestre, pois as
condicións económicas da miña familia non
daban para os gastos da universidade. Preparei-
me cun veterano mestre dunha recoñecida ex-
periencia nestes mesteres, don Manuel era o
seu nome, e tiña a mesma paixón polo exer-
cicio do ensino que don Gregorio, o mestre da
película A língua das bolboretas, baseada no
relato de Rivas, o cal coido que souberon im-
primirlle a emoción e ensinanzas que encerra o
relato do autor. Don Manuel tiña un grande em-
peño en que os seus alumnos sentisen que ser
mestre era unha das cousas de máis honra que
se pode ser neste mundo e abofé que, pola mi-
ña parte, conseguiuno e hoxe en día estou aín-
da afincado neste sentimento. A República fixo
un acto de xustiza recoñecendo o mestre como
un servidor da educación e da cultura de pri-
meira categoría. Eu sentíame emocionado de
acadar este título. Non puido ser, o 18 de xullo
de 1936 quebrou este meu desexo.

Precisamente, neste sinalado día estaba eu,

na compaña de Pedrito, xogando un partido de
fútbol no campo da Estrada, por enriba da pra-
za de María Pita, ao carón dos cuarteis. Am-
bos os dous non estabamos ao tanto de que ne-
se día estaban a desenvolverse acontecemen-
tos tráxicos, alá en Marrocos: un alzamento
militar en contra da República. Rematado o
partido, aínda que cansos, botamos a correr
para tomar folgos nos bancos que, naquelas
datas, había na Praza de María Pita, mesmo
algúns baixo a sombra dunha árbore. Senta-
mos nun deles, suorentos, axudándonos cos
nosos panos de man para limpar a suor que
nos caía pola faciana. O reloxo do pazo do
Concello deu as dúas e lembroume que era a
hora do xantar e que a miña nai xa estaría es-
perándome. Sen máis, deille unha aperta ao
meu amigo, levantei do banco e dixen: Adeus
Pedrito, deica logo! Pedrito correspondeu cun
sorriso e un aceno moi agarimoso. Foi un
adeus para sempre pois xamais volvería velo.

Pedriño tiña dous irmáns, de 20 e 22 anos,
que pertencían ás Xuventudes Socialistas. El e
mais o seu pai non andaban nesas inquedanzas
políticas e sociais, mais iso non foi óbice para
recibir o trallazo da cega e criminal represión
que se desatou e que ía chegar á súa casa, en
poucos días, nunha noite aciaga. Eu souben ao
cabo dunha semana, por unha tía de Pedrito,
do que pasara aquela noite na que garda civís
e falanxistas foron deter os irmáns do meu
amigo. Eles, ao decatarse, naquelas noites de
paseos, de que un coche parara diante da súa
casa co motor encendido, sospeitaron que vi-
ñan a detelos e tentaron fuxir polo traseiro da
casa que daba a un patio, pero foi inútil, pois a
cuadrilla tiña pechadas as saídas. Con eles le-
varon tamén o pai e a Pedrito, dicindo, sarcas-

ticamente, que por encubridores
de roxos. A nai quedou soa na ca-
sa, nunha longa noite de ansieda-
de, até que pola mañá correu á ca-
sa da súa irmá para contarlle a súa
desgraza. No día chegaron novas
de que na Costa do Sal apareceran

cadáveres de paseados e saíron decontado pa-
ra aquela sinistra estrada, convertida nun ce-
miterio, coa esperanza de que nas súas gabias
non estivese o corpo de ningún dos seus. Mais,
por desgraza, non sucedeu deste xeito: alí esta-
ban, amoreados con outros mortos, os dous fi-
llos maiores. Despois de enterralos, a angustia
atenazou os seus peitos coidando o que pode-
ría ser dos outros dous; mais ben cedo o sou-
beron, pois non demorou dous días en ter que
ir recoller os seus cadáveres, perto de onde es-
taban os primeiros. Deste xeito exterminában-
se as familias por aquelas datas.

Ao Pardal d’A lingua das bolboretas en-
chérono de odio e medo para facelo renegar
dun mestre que lle dera amor e coñecemen-
tos. Don Gregorio, o mestre, era un home ma-
duro, cheo de amor pola súa profesión, á que
lle dedicaba o mellor da súa vida, honesta e
sinxela, afincada nunha moral e nunha ética a
toda proba. Era un republicano de corazón,
amante da liberdade. O día no que as cuadri-
llas da represión o meteron naquel camión,
camiño da morte, pasando ante unha ringleira
de veciños, foi aldraxado por aqueles aos que
servira e ensinara. Don Manuel, o mestre que
me dera clases para acadar a profesión da en-
sinanza, souben del que o depuraran; así dicí-
an dos que botaban do seu traballo. Despois
xamais tiven noticias del e paréceme que se
marchou da Coruña. Era un republicano des-
tacado. A tristura asolagaríao por moito tem-
po ao privalo de exercer a ensinanza, xa que
isto era o que lle daba sentido á súa vida.

Son todas estas, lembranzas, que non de-
ben esmorecer e que toman vida no intre en
que les relatos tan emocionantes como o de
“A lingua das bolboretas” de Manuel Rivas.♦

Lembranzas
GONZALO GÓMEZ CARIDAD

O autor relembra a amizade que o uniu a
un mestre republicano, semellante ao
don Gregorio d’A lingua das bolboretas.

O SERGAS daralles prioridade aos casos máis graves 

A maquillaxe do PP nas listas
de espera dificulta a súa redución

O Sergas de momento empregará os recursos que xa existen.          PACO VILABARROS
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A última morte por violencia de
xénero producíase o pasado 14 de
novembro no concello de Pontea-
reas. Con esta morte ascende a
máis de cincuenta o número de
mulleres que morren a mans de ho-
mes do seu entorno en todo o Esta-
do no que vai de ano. A estas cifras
cómpre sumarlle o feito de que, até
agosto deste ano, houbo en Galiza
1800 denuncias por malos tratos e
se ditaron 1100 ordes de protec-
ción, segundo datos facilitados po-
la Secretaría Xeral de Igualdade.

Con estes datos sobre a mesa
a Marcha Mundial das Mulleres
convocou para o 25 de novem-
bro, día internacional contra a
violencia de xénero, mobiliza-
cións en cidades e concellos do
país. Baixo o lema “a violencia é
un problema de todos e de todas”
a Marcha reclama o compromiso
de toda a sociedade na erradica-
ción deste problema, porque co-
mo sinal Lupe Ces, voceira da
coordinadora nacional, “só can-
do se impliquen todos os secto-
res poderemos empezar a falar
dun mundo sen violencia”. 

Para a Marcha “non chega con
ilegalizala e castigar os agreso-
res”, senón que é necesario “trans-
formar as normas e institucións
sociais e culturais que a fan posí-
bel”. Neste sentido, a Marcha pre-
senta como un requerimento ne-
cesario que “o goberno central
dispoña dunha vez do orzamento
suficiente para desenvolver a lei
integral e a que se está a facer no

goberno galego” e reclama que se
reforce a seguridade das mulleres
ameazadas e agredidas, se fortale-
za unha verdadeira rede pública
de atención ás vítimas así como a
renovación do aparello xudicial
criando o observatorio da violen-
cia de xénero e o investimento na
sensibilización social e na forma-
ción do funcionario.

En Vigo a concentración rea-
lizarase na rúa do Príncipe, dian-
te do MARCO; en Pontevedra na
praza do 8 de marzo; a praza de
Galicia de Narón acollerá a con-
vocada na zona de Trasancos-Fe-
rrol así como a praza do Toural
en Compostela, no Obelisco na
Coruña, na praza 8 de marzo en
Cee e diante do concello en Pon-
teareas.  Todas as concentracións
terán lugar ás oito da tarde.

Estas mobilizacións culmi-
nan unha semana na que se cele-
braron actos diversos en distin-
tos puntos da xeografía galega
convocados polos sindicatos.  

2000 euros
para adquisición de vivenda

O pasado 23 de novembro a Se-
cretaría Xeral da Igualdade pre-
sentou un paquete de medidas
transversais para a protección in-
tegral das mulleres vítimas da
violencia de Xénero. Dentro des-
tas propostas, a consellaría de
Vivenda e Solo anunciou que
concederá no 2006 unha axuda
de 2000 euros para que estas mu-

lleres poidan adquirir unha vi-
venda, así como prioridade no
Rexistro de Demandantes de Vi-
venda Protexida.

Outra das medidas, segundo
anunciou Teresa Táboas, é o in-
cremento nun 20% das subven-
cións do custe do aluguer a mu-
lleres con ingresos menores aos
470 euros mensuais.

Ademais elaborarase a unida-
de didáctica, Para unhas rela-
cións de calidade: evitemos a de-
sigualdade, que se distribuirá en
quince centros de secundaria en
colaboración coa Consellaría de
Educación. O  Servizo Galego de
Promoción da Igualdade do Ho-
me e da Muller tamén pretende
estender durante o 2006 a rede de
centros de información ás mulle-
res por todo o territorio galego.

Estas medidas véñense a su-
mar ao anuncio da posta en mar-
cha para o mes de xaneiro ano
próximo dun “salario de liberda-
de” para as mulleres maltratadas
que conten con ordes de afasta-
mento e que consistirá nunha
axuda mensual de 600 euros. 

Con esta medida quérese evi-
tar o problema da dependencia
económica que en moitas oca-
sións padecen as vítimas. Como
se apunta dende Vicepresidencia
“non é unha solución ao proble-
ma pero é un instrumento máis
para traballar”.

Con motivo da celebración
do día internacional contra a vio-
lencia de xénero, o pasado 19 de
novembro púñase en marcha un-
ha campaña coa que se pretende
incidir na prevención. A campaña
consiste na proxección de spots
na televisión de cobertura auto-
nómica, na introdución de anun-
cios en prensa e na distribución
de carteis nos centros de saúde.♦
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O hip hop comeza a súa andai-
na nos primeiros anos oitenta
nas rúas de Nova York, inspira-
do nun movemento de baile un
pouco anterior chamado break
dance. Está moi estendida a
consideración de que o hip hop
é igual que o rap. A distinción
aclarábaa un dos iniciadores
deste movemento, Afrika
Bambataa, sinalando que “o
hip hop engloba a todo un mo-
vemento de orixes urbanas
–aínda que pronto se estendeu
polo rural norteamericano de
man de grupos como Arrested
Development- que protesta
contra unha situación de mar-
xinalidade a través da música.
O rap é simplemente un xeito
de cantar falando”.

Por medio da música, os
habitantes dos barrios negros
de Nova York tiñan un xeito
de amosar o seu malestar. Al-
gúns dos primeiros cantantes
militaran durante os setenta
nos Panteiras Negras, como o
propio Bambataa. Tiñan certa
organización e polo tanto unha
mínima oportunidade de cons-
tituír un selo discográfico que
publicase os seus temas: Def
Jam. 

O primeiro grupo en aca-
dar un éxito foi Run DMC,
que en 1983 publicou Sucker
MC’s. Un MC é un rapeador e
un Dj é o que se encarga de
compoñer a música cunha ba-
se musical de ton monótono
mesturado con diferentes pis-
tas de músicas sampleadas
doutros discos. O álbum de
Run DMC tivo un éxito gran-
de de ventas, sen embargo non
soou en ningunha radio co-
mercial nin tivo repercusión
nos medios. Run DMC e ou-
tros grupos de hip hop en xeral
tiveron que agardar até 1986
para que a súa música soase
nas radios brancas. Foi co ga-
llo da publicación do álbum
Rashing hell, no que tiñan un-
ha colaboración co grupo de
heavy Aerosmith, daquelas en
declive pero con gran sona. A
canción chamábase Walk this
way e grazas a ela un video de
hip hop apareceu por primeira
vez na televisión.

Run DMC abriu un camiño
de reivindicación da música
negra e da situación dos negros
nos guetos norteamericanos.

Malia que os seus demais dis-
cos non foron tan innovadores,
foi o primeiro grupo de hip hop
en recibir un disco de platino
nos EE UU, un multi-platino e
unha nominación aos Grammy.
A mensaxe deste grupo era in-
tegradora, combatía o racismo
(ademais de Aerosmith actuou
co único grupo branco de certa
sona nos anos oitenta e noven-
ta, os Beasty Boys) e arredába-
se da solución armada para
igualar en dereitos os negros
cos brancos. O seu cantante,
Jan Master Jay, apareceu morto
no seu estudio no ano 2002 en
estrañas circunstancias e sen
que a policía dese aínda nin-
gunha resposta.

Run DMC abriu o camiño
pero foi Public Enemy quen
máis loitou por defender os de-
reitos dos negros. A súa música
pedía unión, bramaba contras
as bandas e lanzaba mensaxes
que acusaban ao Goberno dos
Estados Unidos de non facer
escolas públicas ou centros sa-
nitarios nos barrios negros e
sen embargo permitían que se
vendesen armas sen ningún ti-
po de control co único fin de
perpetuar unha violencia no
seo da súa comunidade. Des-
pois de discos como It takes a
nation of millons to hold us
back (Temos unha nación de
millóns para acabar dándonos
polo cu), Fear of a black planet
(Temede a un planeta negro) ou
Apocalypse 91: The enemy
strikes black (Apocalipse 91: O
inimigo vólvese negro), mestu-
rado cunha estética militarista
que ás autoridades lle lembra-
ron ás Panteiras Negras, o seu
cantante Flavor Flav foi metido
en prisión acusado de delitos
nunca demostrados como tráfi-
co de drogas ou intento de ho-
micidio.

Gangsta Rap

Para cando Flavor Flav saíu do
cárcere por falta de probas, no
ano 1994, o epicentro do hip
hop xa se trasladara a Los
Ángeles. O seu máximo expo-
ñente foi NWA, que no 1989
publicou un dos discos máis
irreverentes e reivindicativos do
hip hop, Straight Outta Comp-
ton (Directo dende Compton,
que é un dos barrios máis po-

O estilo musical
foi culpado da revolta francesa

HIP HOP,
o pulso dos barrios

RUBÉN VALVERDE
Tras a revolta ocorrida nos barrios marxinais franceses,
houbo quen opinou que a música e o estilo de vida do hip
hop contribuíron aos brotes de violencia. Tamén acusaron
os mozos franceses de querer seguir un estilo de vida ame-
ricano, copiado directamente dos guetos de Nova York ou
Los Angeles. Nesta reportaxe intentará aclararse en que
consiste o movemento do hip hop e cales son as súas orixes.

As vítimas terán unha axuda
de 2.000 euros para adquisición de vivenda

Mobilizacións
contra a violencia de xénero

M. BARROS
O 25 de novembro, día Internacional contra a violencia de xéne-
ro, a Marcha Mundial das Mulleres convocou en diversas cidades
do país mobilizacións, reclamando medidas efectivas que prote-
xan a muller así como a implicación de toda a sociedade. Por ou-
tra parte, a Secretaría Xeral de Igualdade anunciou un paquete
de actuacións transversais para a protección integral das vítimas.

DONA FERRATO
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bres e cunhas das taxas de anal-
fabetismo máis altas dos Esta-
dos Unidos). A vida en Compton
quedou reflectida no filme Os
rapaces do barrio, de John Sin-
gleton. 

As mensaxes de NWA avo-
gaban pola violencia para com-
bater a marxinalidade. O seu
máximo expoñente foi a can-
ción Fuck tha police (Que fo-
dan á policía), que foi intervida
polo FBI. Este grupo foi acusa-
do de promover os disturbios
de Los Angeles de novembro
de 1992, nos que milleiros de
mozos negros saíron á rúa a
reivindicar menos presión poli-
cial e máis medios para inte-
grarse e poder chegar a univer-
sidade (problemas que tamén
foron reflectidos por John Sin-
gleton no filme Sementes de
Rencor. Os dous filmes de Sin-
gleton foron protagonizados
por un dos cantantes de NWA,
Ice Cube).

Despois da revolta de Los
Angeles, o maior poder dos Es-
tados Unidos, o capital, atraeu a
moitos deses cantantes cara dis-
cográficas comerciais dotándo-
os doutra estética. As mensaxes
eran tamén contundentes, pero
os contidos e o transfondo xa
non eran o mesmo. Moitos de-
ses cantantes acabaron por inte-
grarse de cheo no chamado
show business pasando a reali-
zar filmes comerciais de dife-
rente calidade (Ice Cube tras a
súa etapa reivindicativa rodou
Anaconda e Tres Reis, dous fil-
mes de acción bastante defi-
cientes). A partir daquela os
grupos de hip hop norteameri-
canos comezaron a loitar entre
si pola fama e o poder sobre os
barrios negros e comezaron a
matarse uns a outros. O sistema
conseguiu así controlalos.♦

cal
a revolta francesa

P,
dos barrios

Outro dos aspectos que se lle
ten atribuído ao hip hop é que
está vencellado coa canción
protesta dos anos setenta. Malia
ser ambas as dúas músicas rei-
vindicativas, as diferenzas son
notorias, ademais de no tocante
ao tipo de ritmos e á estética. As
cancións protesta artellábanse
sobre todo en base a elementos
como a liberdade, a democra-
cia, as eleccións, as prohibi-

cións... O hip hop ocúpase de te-
mas con bases máis concretas e
materiais, como o paro, a vio-
lencia de xénero, os problemas
para chegar a fin de mes ou a
violencia racial. As cancións
protesta eran intemporais en
boa parte, o hip hop está máis
vencellado coa realidade e coa
actualidade. As letras das can-
cións protesta eran suaves, o
hip hop válese de enunciados

contundentes, con constante re-
curso ao palabrón, o que eles
chaman “violencia verbal”.

Por último e o que é máis
importante, os integrantes dos
grupos de hip hop proceden
dunha extracción social baixa
ou media-baixa. Apenas hai
cantantes que cursen estudos
universitarios a día de hoxe
(aínda que hai excepcións co-
mo El Meswy, que é licenciado

en psicoloxía social). Pola con-
tra, os cantantes de música
protesta procedían de clases
sociais acomodadas e a gran
maioría cursaban estudos uni-
versitarios nunha época na
que era máis difícil ter acceso
a este tipo de ensino. É por is-
to que tampouco son compa-
rábeis as revoltas de Francia
ou de Los Ángeles, coas de
maio do 68.♦

Nada que ver coa canción protesta
De esquerda a dereita e de arriba a abaixo: Grafitti nas rúas de París, O Club dos Poetas Violentos, Public Enemy e La Mala Rodríguez.

Malia nacer nos Estados Unidos,
o hip hop tivo unha ampla expan-
sión polo mundo moi axiña. Fun-
damentalmente por un motivo: é
unha música que nace dos dese-
quilibrios de clase e que loita,
censura ou critica a desigual dis-
tribución do poder na sociedade.
E isto non é algo soamente pro-
pio dos barrios negros. Así por
exemplo, en Europa ou no espa-
zo latinoamericano, onde máis
repercusión tivo até agora, as sú-
as mensaxes ademais de estar en
contra do racismo, céntranse en
problemas como a pobreza, a
guerra, a violencia ou a fame (es-
pecialmente en sudamérica) e
contra o paro, a precariedade, a
marxinación dos emigrantes, o
sexismo, os problemas das mino-
rías nacionais e a falta de expec-
tativas de futuro (no espazo euro-
peo). Todos estes temas son trata-
dos dende unha óptica persoal,
cunha linguaxe contundente e
usando a ironía e a sorna moitas
veces, algo que non evanxeliza
nin fai esgotadora a mensaxe.

En Francia, a pesar das críti-
cas recibidas por considerarse un
movemento recente e imitador, o
hip hop tomou a súa propia sen-
da da man dun dos seus iniciado-
res: MC Solaar. Nacido en Da-
kar, Solaar puxo de manifesto as
desigualdades, os problemas de

integración e a falta de traballo e
oportunidades en Francia xa no
ano 1990 co album Prose Com-
bat. Vendeu un millón de copias
pero non saíu nunca da marxina-
lidade mediática. As súas mensa-
xes, de configuración poética,
foron loubadas mesmo polo mi-
nistro de Cultura francés, Jac-
ques Toubon, nun discurso na
Asamblea en 1994.  

En países como Brasil, Ar-
xentina, Venezuela ou Cuba o
hip hop converteuse axiña nun
xeito de que os mensaxes dos
partidos da esquerda fosen en-
tendidos por un amplo público.
Por poñer algún exemplo, en
Brasil Faces da morte ou Xis
axudaron a Lula durante a cam-
paña electoral e en Colombia as
congregacións relixiosas próxi-
mas ao Exército de Liberación
Nacional (ELN), utilizan o hip
hop para lanzar as súas mensa-
xes incluso dentro da propia
igrexa. Mesmo Fidel Castro
inaugurou o Festival de hip hop
de Cuba e admitiu que un grupo
que emigrara a Francia e logo ao
Estado español chamado Oris-
has regresase á illa como fillos
predilectos. 

O hip hop no Estado español

No Estado español os inicios ta-

mén foron a finais dos oitenta e
comezos dos noventa. Rap in
Madrid, 1989, inauguraba un
movemento que axiña quedou
truncado “por falta de apoio das
discográficas, pola oposición da
música pop e dos grupos domi-
nantes nese momento e tamén
por falta de compromiso dos
propios membros do hip hop”,
explica un dos impulsores deste
estilo, exintegrante dos Jungle
Kings, membro de El Club de
los Poetas Violentos e actual-
mente produtor, El Paco. Unha
serie de coiteladas propinadas
por un grupo de pijos (tribo ur-
bana de moda nesa época que
era criticada con sarcasmo polos
rapeiros da época) contra MC
Randy cortaron o despegue en
Madrid. En Barcelona acabouse
o hip hop en 1991 cando un gru-
po de neonazis subiron ao esce-
nario onde actuaban BZN e re-
mataron co concerto.

Porén, en 1994 un grupo saí-
do dun barrio obreiro de Madrid,
Ascao, publica un disco que ini-
ciará o renacemento do hip hop.
O grupo chamábase El Club de
los Poetas Violentos e o disco ti-
tulábase Madrid Zona Bruta, un
auténtico alegato contra a vida
na capital do Estado: a marxina-
lidade dos barrios periféricos, o
paro, o abuso das drogas por par-

te da xuventude, a música baca-
lao (vencellada ás drogas e ao
sentimento españolista), o traba-
llo precario e a violencia dos ca-
bezas rapadas, entre outros te-
mas. Estaba integrado por cinco
compoñentes dos que un era un
negro de orixe zaireño, Frank T.

O seu segundo disco, La sa-
ga continua, editado un ano e
medio despois, é aínda hoxe o
mellor expoñente de hip hop no
Estado para a maioría dos ex-
pertos. O grupo rompeu pero
axiña xermolaron outros en di-
ferente barrios obreiros madri-
leños –Alcorcón, San Blas, Va-
llecas...- e noutras cidades do
Estado, como Barcelona, Zara-
goza ou Sevilla. En Galicia a
música hip hop comezou en Vi-
go, pero hoxe ten curiosamente
o seu epicentro no binomio San-
tiago-Ordes, con grupos como
Deus ke te Crew, que fan toda a
súa música en galego.

Malia vender algúns destes
grupos máis de 50.000 copias,
algo insólito para música non
cantada en inglés e sen apoio co-
mercial, o hip hop segue sen po-
der escoitarse na radio ou verse
na televisión. Os que posúen o li-
derado cultural e marcan os lími-
tes, condean a estes grupos á
marxinación, dicindo ademais
que se trata de automarxinación.

Tamén existe o método de pro-
movelos, previo baleirado ideo-
lóxico. Así, hai algún grupo de
pseudo hip hop que saíu directa-
mente da televisión, orientado
aos fans, como Upa Dance. Gru-
po que por certo leva unha esté-
tica idéntica á dos barrios marxi-
nais franceses e que sae incluso
nos programas do corazón.

Outro dos ataques que reci-
biu o hip hop logo dos disturbios
franceses é o de que se trata de
música americana. Quen afirma
isto tal vez non cae na conta de
que o pop, o rock, o heavy, o
jazz, o soul, o blues... son músi-
cas importadas de Estados Uni-
dos e Inglaterra. O hip hop ten a
virtude de que soubo adaptar en
cada lugar a súa propia temática.
Ademais, tamén mesturou o es-
tilo máis puro coa música autóc-
tona, como a fusión co flamenco
de Haze ou La Excepción en
Andalucía; a do hip hop e os rit-
mos latinos en toda sudamérica
(o chamado latin hop) ou a de
folk e música celta de O Puto
Coke en Galicia.

Como conclusión podería di-
cirse que o hip hop, non anima a
ninguén a rebelarse aínda que
serva de expresión dunha reali-
dade na que existe unha situa-
ción de desigualdade e o hip hop
actúa como válvula de escape.♦

Un movemento que se estendeu polo mundo hai máis de 15 anos



X. ENRIQUE ACUÑA
Cando morreu Franco en 1975
Mariano Rajoy xa era de derei-
tas e José María Aznar aínda
non imaxinaba que ía deixar de
ser falanxista e de las JONS.
Cando morreu Franco, aquel
fausto 20 de novembro, o Parti-
do Socialista Obreiro Español
estaba en pantalóns ben curtos
e daquela nin sequera fora des-
cuberto pola Fundación Ebert
da socialdemocracia alemá.

Morría o ditador e non nacera a
UCD nin os cartos saudís e wa-
abies sentían necesidade de pa-
garlle campaña electoral algun-
ha. Non había tampouco elec-
cións porque a Secretaría Gene-
ral del Movimiento e o seu lí-
der, Adolfo Suárez, non acada-
ran o medo suficiente como pa-
ra convocar algo distinto daquel
referendum de 1966 que tan
ben manipulara Manuel Fraga
Iribarne.

Coa laxe xa agachando por
fin en Cuelgamuros aquel corpo
de xeneral laureado en guerra
colonial, repetíase de memoria
a xeografía de cárceres e presi-
dios da súa satrapía e baixo a
anta do Val dos Caídos quedaba
aquel que, nun lenzo de grises
de posguerra, tan ben plasmara
Tino Grandío desde o seu fran-
quismo cínico e súa pintura de
auxilio social. 

Franco morría e non alume-
aran as repetidas televisións
dos documentais de conmemo-
ración anecdotaria nin os histo-
riadores de bulto e xenuflexión.
Pola contra, as aulas estaban en
man de Ricardo de la Cierva e a
clandestinidade e a loita armada
era participada por un Pío Moa
que non descobrira aínda o
mesmo que neses anos, e agora,
estaban a facer tantos e tantos
profesores universitarios a con-
ta do silencio, a desmemoria e a
submisión.

Enterraban a Franco e o Prín-
cipe de España compartía a pom-
pa fúnebre co xeneral Pinochet e
toda aquela cohorte de militares e
de fillos de militares africanistas
que xunto a outros copartícipes
da súa vitoria, deudos e achega-
dos, non comprendían que o seu
tempo de disfrute victorioso non
tiña trazas de esgotarse.

Faltou o seu xeneral en xefe
e xeneralísimo de todos os
exércitos e todo se cadrou para
que, o acumulado, roubado ou
despistado, recibira un mere-
cente agocho a conta tanto da
monarquía parlamentaria como
dunhas leis aviadas e de punto
final merecentes de ser hoxe
derogadas.

Franco, que lle fixo repetir
a todos os seus ministros e xe-
fes locais do Movimento a leta-
nía de “Europa está equivoca-
da”, non foi quen de adiantar-
lles que o seu futuro e o dos
seus fillos –e netos– estaba na
democracia europeizante e que
os galeóns de ouro chegarían
outra volta de América a xeito
dunha emigración necesaria
para un Madrid, outra volta re-
conquistado e gobernado por
quen reivindica ex-novo a Isa-
bel e Fernando.

Baixo a benzón e advocación
da Conferencia Episcopal e a súa
tropa de sotanas volven ás aveni-
das por onde fixeron o “desfile

da vitoria” e así caer na conta de
que hoxe a reflexión e o exer-
cicio necesario debera ser o de
detectar e denunciar que a trinta

anos da morte do xeneral o fran-
quismo segue vivo na sociolo-
xía, a política e na economía de
centos de miles de cidadáns e

que, máis grave se cabe, o siste-
ma escolar valeirou, desde o
constitucional 1978, a memoria
dos seus crimes.

Franco non é un criminal
nos editoriais e só semella ser o
“anterior xefe de estado” e,
mesmo tal cousa, non ten elo
crítico cun borbónico sucesor
que xurou e abrazou os Princi-
pios Fundamentales del Movi-
miento.

En Lugo, un día de 1942,
Franco afirmara (en español)
que “a nosa cruzada é a única
loita na que os ricos que foron á
guerra saíron máis ricos”. Pen-
samento tan obvio como aquel
que igualmente espetou cando
inauguraba en 1945 as emisións
americanas de Radio Nacional
de España: “Non somos de de-
reitas, nin menos de esquerdas,
nin somos de centro”. Todo un
adianto da “maioría natural” de
Fraga Iribarne conquistada, no
seu caso, pola forza das armas e
a conta de miles e miles de asa-
sinatos, torturas e privacións de
liberdade.

Co seu dereito de vitoria e
desde a súa “Causa General. La
dominación roja en España” to-
dos e cada un dos seus mortos
teñen camposantos, laudas e
muros privilexiados nas igre-
xas e os seus achegados mere-
ceron dos privilexios do novo
estado. Agora, trinta anos des-
pois daquel 20 de novembro de
1975, e vinteoito máis tarde da
aprobación da Constitución en
vigor, é preciso restaurar a me-
moria de todos os que loitaron
pola liberdade. É un xeito segu-
ro de desenmascarar de que
aínda están aí.♦
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Trinta anos sen Franco. Aínda están ahí

Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, a carón de Franco e Benito Mussolini, o ditador italiano que apoiou aos sublevados contra a República. Na foto de abaixo, acto no
Teatro da Comedia de Madrid, de líderes  do Movimiento, de esquerda a dereita, Romero Gorría, Fraga Iribarne, Raimundo Fernández Cuesta e Herrero Tejedor. Na foto de máis
abaixo, Franco co príncipe herdeiro, acompañados de uniformados da Falanxe. 



H.V.
A Comisión pola Recuperación
da Memoria Histórica da Co-
ruña organizou un acto o pasa-
do sábado 19 de novembro pa-
ra reclamar a devolución do
Pazo de Meirás, doazón forza-
da do pobo coruñés a Franco.

Os asistentes ao acto congregá-
ronse diante da porta de acceso
ao Pazo e colocaron pancartas
que reclamaban a devolución
deste elemento patrimonial.
Ademais, houbo unha interven-
ción da presidenta da Comisión,
dun concelleiro de Sada e do ac-
tor Lino Braxe. O acto tiña lugar
un día antes de cumprirse trinta
anos da morte do ditador Fran-
cisco Franco.

A presidenta da Comisión
pola Recuperación da Memoria
Histórica da Coruña, Beatriz
Gómez Amigo, na súa inter-
vención lembrou que “estamos
ante un feito fora do común,
pois ao remate da Segunda gue-
rra mundial, coa derrota das di-
taduras fascistas de Hitler e
Musolini, todas as propiedades
que estes conseguiron durante
o exercicio ditatorial do poder,
pasaron a engrosar o patrimo-
nio público”. Mentres a situa-
ción é así no resto de Europa,
Beatriz Gómez Amigo lembrou
que “o Estado español é dife-
rente, xa que non só se mantén
a simboloxía franquista nas no-
sas rúas, prazas, edificios pú-
blicos ou entidades privadas,
algo insólito para un demócrata
europeo, senón que incluso o
pobo non recuperou o patrimo-
nio que lle foi espoliado pola
ditadura, como é o caso deste
Pazo”.

No acto tamén interveu Car-
los Babío, que non só é conce-
lleiro do BNG no municipio de
Sada, onde está enclavado o Pa-
zo, senón que a súa familia foi
vítima das espoliacións previas á
entrega do Pazo a Franco. No
seu discurso, Babío lembrou que
durante todo o franquismo hou-
bo unha idea que se pretendeu
transmitir: “que este pazo, esta
propiedade, fora un regalo; es-
pontáneo, fervoroso, ardente de
todo o pobo da Coruña”. Isto,
lembrou Babío, repítese hoxe en
día, o que “amosa unha falta de
rigor histórico”. En realidade, si-
nalou o concelleiro, “a historia
do que aconteceu aquí foi un
abuso, un roubo”. De feito, non
só se produciu unha doazón for-
zada, senón que a metade das
propiedades que hoxe están den-
tro do muro “foron directamente

espoliadas e rexistradas a nome
de Francisco Franco”.

Tras a intervención de Babío,
o actor Lino Braxe pronunciou

unhas palabras nas que compa-
rou a Franco con Hamlet no seu
castelo.

Cando xa hai trinta anos da

morte do ditador, os integrantes
da Comisión da Recuperación da
Memoria Histórica da Coruña
reclamaron que se lle devolva ao

pobo o Pazo e que este albergue
nun centro de estudo para a recu-
peración da memoria da repre-
sión franquista.♦
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Acto da Comisión da Memoria no trinta aniversario da morte de Franco

Reclaman a devolución do Pazo de Meirás

Coincidindo co 30 aniversario da
morte do ditador, o 20 de no-
vembro a organización indepen-
dentista Nós Unidade Popular
retirou a simboloxía fascista que
figuraba na casa natal de Fran-
cisco Franco en Ferrol.

O acto, de natureza pacífica,
tivo lugar a plena luz do día, cos
medios de comunicación convo-
cados ao efecto e diante dun co-

lectivo de simpatizantes de Nós
UP e de forzas policiais. A ac-
ción enmárcase nunha campaña
dos independentistas chamada
“Simboloxía franquista fóra da
Galiza” e consistiu na retirada e
destrución dunha placa de már-
more que presidía a fachada
principal e o pintado de cor rosa
doutra placa tamén de exaltación
fascista, mais dedicada a unha

“fazaña” do irmán do ditador.
A performance levárona a ca-

bo catro militantes independentis-
tas, que subiron á varanda do edi-
ficio no que se atopa a Fundación
Francisco Franco e, unha vez alí,
coa axuda dun gancho, retiraron
unha placa que contiña unha ima-
xe de Franco e un texto de home-
naxe. Despois, pintaron a outra
placa ao non poder retirala.

Cando concluíu o acto, os
independentistas descenderon do
edificio entre aclamacións do
público. A pé de rúa, foron deti-
dos pola policía e máis tarde
postos en liberdade con cargos
por “atentado ao patrimonio”.

Non é a primeira vez que
Nós UP procede a retirar símbo-
los franquistas. Sempre o fixo
motivado pola necesidade de hi-

xiene democrática e por promo-
ver o cumprimento da lexisla-
ción que obriga a eliminar a sim-
boloxía franquista, obriga que
non remata de aplicarse en moi-
tos casos. De todos xeitos, nin-
guén foi condenado por uns ac-
tos que, por exemplo, en Alema-
ña non poderían ter lugar porque
nese país a simboloxía fascista
está prohibida.♦

Nós UP retira a simboloxía fascista da casa natal do ditador

O Pazo de Meirás era propieda-
de da familia de Emilia Pardo
Bazán e inicialmente adquiriu-
se para darllo aos Xesuítas, pe-
ro estes rexeitaron o edificio.
Posteriormente, creouse unha
Xunta Provincial Pro Pazo do
Caudillo que xestionou o fi-
nanciamento da doazón con
cargo a contribucións “volun-
tarias” a través dunha chamada
“subscrición popular”. En rea-
lidade, aos funcionarios do
Concello e da Deputación des-
contáronlle á forza unha canti-
dade da súa nómina e ademais
editáronse uns bonos de contri-
bución “voluntaria” onde as
autoridades fixaban as cantida-
des que a veciñanza tiña que
entregar. Nos recibos que se
conservan deses pagamento si-
nalábase que era para a “adqui-

sición e reconstrución das To-
rres de Meirás”.

Na Xunta Provincial Pro Pa-
zo do Caudillo figuraban perso-
naxes públicos como Pedro Ba-
rrié, que en 1955 sería nomeado
por Franco Conde de Fenosa.

O acto de entrega oficial do
pazo a Franco tivo lugar o 5 de
decembro de 1938. En Agosto
de 1939, rematada a guerra, o
ditador pasou o seu primeiro ve-
rán no Pazo. Este costume insti-
tucionalizouse con posteriorida-
de, aínda que foi o 29 de agosto
de 1946 a primeira vez na que
se celebrou neste lugar un Con-
sello de Ministros. Esta reunión
tería lugar anualmente desde
esa data até 1975.

O Pazo de Meirás, en suma,
non só foi residencia privada da
familia de Franco, senón sede

itinerante do Goberno franquis-
ta pola que desfilaron políticos
vinculados ao réxime até os mo-
mentos nos que xa se vía des-
compoñer a ditadura.

O ano da morte do ditador o
Pazo acolleu visitantes como o
daquelas príncipe Xoán Carlos,
a súa dona e os seus fillos, que
marcharon o 2 de agosto. Pou-
cos días despois, outro veterano
do réxime rendía tributo ao
Caudillo: Manuel Fraga Iribar-
ne e, ben logo, Xoán Carlos de
Borbón retornaba ao Pazo, des-
tas do ganchete do entón presi-
dente do Goberno, Carlos Arias
Navarro. O 22 daquel agosto de
1975 aprobouse nese Pazo a Lei
antiterrorista, que lle foi aplica-
da ás cinco persoas executadas
o 27 de setembro.

As estadías de Franco en

Meirás tiñan algo de acontece-
mento social. Os esquerdistas e
independentistas da zona eran
invitados pola policía a pasar
uns días entre barrotes, mentres
o Caudillo non cruzaba o Pador-
nelo. Ademais, desfilaban polí-
ticos locais e tiñan lugar no seu
interior actos máis casposos que
glamurosos, como casamentos,
bautizos, primeiras comuñóns e
peticións de man da familia do
ditador.

O Pazo rematou por arder en
1978. O ditador xa morrera, pe-
ro a súa familia conservou a
propiedade do edificio e conse-
guiu que mans amigas, destas
sen imposicións, financiasen a
súa restauración. O presidente
do club de golf da Zapateira,
Luís Fernando Quiroga, prestou
a súa colaboración.♦

Un agasallo a Franco
financiado por contribucións ‘voluntarias’

O acto celebrouse na porta do Pazo de Meirás.



G. LUCA
Noruega quere botar de Sval-
bard os arrastreiros galegos e ru-
sos que rentean as augas xeladas
das illas na procura do camarón.
En menos de un mes, as patru-
lleiras fixeron cinco apresamen-
tos e nos últimos presentan espe-
cies pescadas por fóra de licenza.
Era o pretexto que buscaban.

A temperatura do cerco norue-
gués aumenta co dominio do
tempo dos xeos e das tormentas
de neve. Dous arrastreiros de Vi-
go viviron en Svalbard un inci-
dente normal de descarte, dentro
dunha pesqueira regulada polos
acordos internacionais de conser-
vación do mar. Pero a práctica de
volver ao mar a especie pescada
accidentalmente deu pé a unha
intervención armada de Noruega
criticada pola Consellaría de Pes-
ca, o goberno de Madrid e a UE. 

Svalbard representou durante
anos a excepción norueguesa ar-
gumentada en tempos da Guerra
Fría sobre o respecto do goberno
de Madrid aos intereses militares
da OTAN na beira das augas so-
viéticas. Os barcos de guerra dos
Estados Unidos e da Alianza
Atlántica querían estabelecer un-
ha área de vixilancia sobre o es-
pazo das bases de submarinos nu-
cleares soviéticos do Atlántico, en
posicións de dominio estratéxico. 

O interese definido polos Esta-
dos Unidos como de contención
acaia perfectamente coa posición
de Noruega contra o principio de
libre acceso ás pesqueiras defendi-
do pola CEE. Noruega lembrara
en maio do 1971 ao Comité de Re-
presentación Permanente que a es-
trutura da súa industria pesqueira
era completamente diferente á do
resto dos países do continente, tan-
to pola procedencia artesanal das
capturas como pola dispersión de
asentamentos costeiros, plena-
mente dependentes da mar. O pa-
radoxo é que este argumento do
xeito peculiar e espallado de asen-
tarse no territorio, merecente dun-
ha política pesqueira diferente, era
aplicábel a Galiza (defendido po-
los nacionalistas dende os tempos

das Irmandades) pero foi despre-
zado dende os primeiros pasos ca-
ra ao ingreso na CEE. 

Pescar na casa

Noruega defendeu o principio de
que tiña que pescar na casa para
manter a integridade dos seus
asentamentos de poboación de
beiramar e a industria de pesca ga-
lega apostou polo libre acceso pa-
ra ter ocupada a primeira flota da
altura do continente. Os armado-
res confiaron no abrigo de Bruxe-
las para pescaren na beira do Cír-
culo Artico mentres os noruegue-
ses defendían a pesca de pincho á
vista da terra, en vellos doris. De
feito, a comezos dos 60 os parti-
darios da pesca artesanal gañaron
unha encarnizada guerra contra os
armadores de Trondhein partida-
rios de explotar toda a costa con
arrastreiros, como se fixo na bei-
ramar galega a partir dos anos 40.

Os intereses da Guerra Fría re-
querían unhas augas árticas libres
de pesqueiros e esta preferencia
impúxose tamén a prol da tradi-
ción e exclusividade pesqueira de
Noruega. Ao cabo da Guerra Fría
os recusados nestas augas son os
pesqueiros rusos e galegos, os pri-

meiros expulsados do glacis de
protección militar con invocación
á guerra nuclear e os segundos ra-
cionados en nome dos intereses
xeo-estratéxicos de Occidente.

De remate, parece posíbel que
a Comisión de Pesca da UE non
teña capacidade nin vontade polí-
tica para permitir que dous arras-
treiros de Vigo pesquen camarón
naquela extema do xeo. Noruega
é exportadora neta de peixe e gas
ao Estado español pero esta nunha
situación sobrada co petróleo ca-
ro. O goberno de esquerda de Jens
Stoltenberg que gañou as elec-
cións en setembro, ten alianza cos
ecoloxistas que insisten dende hai
anos na necesidade de limitar as
pesqueiras de fondo na beira árti-
ca. A boa saúde da pesca no cantil
de beiramar depende dunha serie
biolóxica na que ten protagonis-
mo o camarón que arrastran gale-
gos e rusos, en cotas cativas. O
fletán descartado conforme a re-
gulamento serve agora de pretex-
to para un barullo con expulsión.
Xa hai quen di, despois da desfei-
ta de Terranova e das famosas par-
vadas de Tobin, que en realidade
este peixe preto e fondal de ollos
pequeneiros e virollos, remonta-
dos na chepa, é meigo.♦
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O poder local
MANUEL CAO

Dende a institucionalización das comunidades autónomas como
entes subestatais con crecente poder en materia de competencias,
recursos financeiros e capacidade efectiva para deseñar e imple-
mentar as políticas públicas fíxose notar unha tendencia política
que tiña como obxectivo denunciar o novo centralismo autóno-
mico e as limitacións que se impoñían á realización de proxectos
e políticas por parte dos concellos. Non é difícil ver aquí o inten-
to dos poderes locais de subverter o sistema do Estado das Auto-
nomías para manter a salvo os feudos de poder creados e asenta-
dos xa na época da ditadura franquista e que se mantiveron nal-
gúns casos intactos despois de 30 anos da morte de Franco. Ha-
bería que distinguir, en calquera caso, as demandas daqueles con-
cellos con nivel demográfico, desenvolvemento económico e ca-
pital social nos que o exercicio da democracia representativa, co-
rresponsabilidade fiscal e rendemento de contas das políticas pú-
blicas realizadas é viábel daqueles outros nos que o dominio de
coalicións de poder asentadas na burocracia local e no control ab-
soluto dos micromercados de voto esteriliza a democracia formal
e a posibilidade de facer políticas públicas eficientes. 

As características do poder local en Galicia e a herdanza de
40 anos de ditadura aconsellan avanzar con prudencia na cesión
de competencias aos concellos e, en todo o caso, estabelecer me-
canismos xurídicos e administrativos que limiten o poder muni-
cipal en materias que atinxen os dereitos da cidadanía e a calida-
de das políticas públicas debido ás externalidades das decisións
locais e provinciais. Acadar un equilibrio razoábel entre as di-
versas administracións e garantir a existencia e capacidade de ac-
tuación dos poderes de contrapeso da sociedade civil é un dos ei-
xos fundamentais dun goberno democrático orientado a satisfa-
cer as preferencias da colectividade, promover o desenvolve-
mento económico, o progreso social e a calidade de vida.

No caso dos concellos con capacidade de autogoberno de-
mocrático, o proceso de descentralización pode ter as súas van-
taxes dende o punto de vista económico e para a innovación po-
lítica. Unha sa competencia entre cidades pode ser un método
axeitado para avanzar cara a políticas públicas máis eficientes en
base á mellor asignación de recursos, á xestión máis eficiente dos
servizos públicos e á mellor calidade de vida proporcionada aos
veciños da localidade. O proceso de innovación política tamén
pode mellorar en función de sistemas de participación democrá-
tica e deseño de institucións e proxectos axeitados ás necesida-
des sociais específicas. Dalgún xeito, a competencia entre cida-
des xa se dá en Galicia e España unha vez que as restricións ins-
titucionais e o proceso de globalización tenden a deixar para as
decisión locais un campo de acción determinante para o crece-
mento e a dinámica socioeconómica. As estruturas de poder lo-
cais son as responsábeis da selección dos proxectos para realizar
que irán modelando o futuro da cidade e teñen cada vez maior li-
berdade para acertar ou trabucarse.

No caso dos concellos máis pequenos habería que deseñar
institucións intermedias diferentes ás actuais deputacións coa ela-
boración dun mapa comarcal arredor de tres elementos: viabili-
dade socioeconómica, aceptación social e responsabilidade fiscal.
A perda de poboación e o abandono do territorio xera un baleiro
no que só prevalece e se acrecenta o poder dunha burocracia ades-
trada na captura de subvencións, con alta aversión a inducir ini-
ciativas emprendedoras e crear dinámica sociais progresivas pero
coñecedora do seu poder político-institucional á hora de configu-
rar maiorías de goberno. A reforma da lei electoral e a supresión
ou redefinición das deputacións é só un primeiro paso para mo-
dernizar e democratizar as estruturas de poder local.♦

‘No caso dos concellos pequenos habería
que deseñar institucións diferentes

ás actuais deputacións arredor de tres
elementos: viabilidade socioeconómica,

aceptación social e responsabilidade fiscal”

O deputado do PP Ruíz Rivas na manifestación de alcaldes do 23 de novembro.

Converte a expulsión dos camaroneiros galegos
nun acto de defensa do seu patrimonio

Noruega quere limitar
o arrastre no Ártico

Un pretexto menor vai valer para
unha expulsión maior. Un descarte
de fletán sobre a borda de dous
arrastreiros de Vigo permite a No-
ruega escribir un novo capítulo da
súa vella e consecuente vontade de
excepción pesqueira. Unha vez
sancionado, o incidente do Monte
Meixueiro e do Garoya Segundo
será apenas cualificado como pesca
accidental prevista na licenza pero
de cara á opinión conservacionista
xa é un crime. O mar libre signifi-
cou durante anos a ausencia de Lei.
Agora un país próximo, sen sobera-

nía pero con interese ecolóxico e de
afección sobre a cadea trófica nesas
augas, é acreedor de dereitos. Gali-
za foi pioneira en tal sentido ao re-
clamar no 81 contra os verquidos
británicos na Foxa Atlántica.

Para un país precursor da con-
servación dos recursos pesqueiros
propios e do concepto de sosteni-
bilidade das pesqueiras como é
Noruega, a presunta infracción
dos barcos galegos trascendeu co-
mo asunto de interese nacional. A
UE coida que estando os barcos
fóra de augas, a intervención no-

rueguesa non se axusta á lei pero
de cara á opinión, a descrición do
apresamento, con apoio de imaxes
filmadas ten o valor dun xuízo pú-
blico. A indignación dos armado-
res ao se considerar cumpridores
pode ter o mérito da verdade pero
non o valor da aparencia.

As primeiras declaracións ins-
titucionais pretenden servir por
igual aos intereses pesqueiros e aos
criterios conservacionistas. Pero
non axudan os detidos. Estar “con-
tra a infracción” permite presumir
que se deu algunha ilegalidade.♦

A infracción xa se dá en mares libres



Di o refrán que no amor e na guerra todo
vale. O PP está levando esa máxima ao
campo da política, intentando derribar o
Goberno socialista como sexa. O seu últi-
mo siloxismo traspasa todos os límites da
imaxinación. Consiste en afirmar que co-
mo José Luís Rodríguez Zapatero apoia su-
postamente o Estatut catalán e Gas Natural
é unha empresa catalá, entón negociou co
xefe da Comisión Europea, José Manuel
Durão Barroso, a redución dos Fondos Es-
truturais a cambio de que a OPA que a em-
presa enerxética lanzou sobre Endesa se
decidise en España e non en Europa. Esta
situación á parte de ser totalmente arreve-
sada, é imposíbel e cuestiona o europeísmo
do PP e a súa confianza nas institucións.

Para evitar negociacións políticas, in-
tercambios de favores e negociacións por
debaixo da mesa, a Unión Europea creou
unha serie de criterios obxectivos que son
os que regulan todas as súas actividades.
Uns criterios que, ademais, cando lle afec-
tan á economía son perfectamente cuanti-
ficábeis e todo o mundo os coñece. E non
o fai por ningún motivo espúreo, senón
porque por un lado é sabedora de que cal-
quera decisión que tome non só afecta a un
Estado en cuestión, senón aos restantes 24

(se a un pastel lle quitas un anaco queda
menos a repartir. En segundo lugar, porque
as persoas que compoñen a Comisión Eu-
ropea, o Consello de Europa ou o Parla-
mento Europeo repre-
sentan uns Estados e
podería haber a dúbida
de que cando mandan
actúan para favorecer
os seus países. 

A decisión da opa
de Gas Natural sobre
Endesa foi adoptada
polos responsábeis da
competencia da Comi-
sión Europea a partir de
dous informes opostos,
tal e como lembrou o
propio presidente da
Comisión, José Manuel Durão Barroso. Eses
informes trataban de sinalar algo tan simple
como ver se máis de dous terzos do volume
de negocio de Endesa se realizaba dentro do
territorio español en base aos libros de con-
tas entregados pola propia eléctrica. De non
cumprirse esta condición, consideraríase que
Endesa ten unha dimensión comunitaria e
polo tanto sería o Tribunal da Competencia
europeo quen decidise se finalmente a Gas

Natural podía lanzar unha opa sobre Endesa.
A empresa madrileña e o PP optaban por es-
ta fórmula xa que non se fían do Tribunal da
Defensa da Competencia español xa que o

consideran “un órgano
politizado”.

Pola súa banda, a
concesión a diferentes
rexións europeas (que
non Estados) de Fon-
dos Estruturais, depen-
de tamén de criterios
obxectivos cuantificá-
beis. Para acceder aos
mesmos, as rexións
non poden ter un PIB
que supere o 75% da
renda media europea
(que Eurostat calcula a

través dos datos subministrados polos Insti-
tutos de Estatística de cada Estado. Os últi-
mos datos para cuantificar os fondos do
2007-2013 son do 2003, en tempos de José
María Aznar). Unha situación na que por
certo non se atopa Cataluña, nin se atopou
nunca. En segundo lugar, cómpre dicir que
os Fondos non os outorga a Comisión Eu-
ropea, senón o Consello de Europa, que son
dous organismo totalmente independente.

O máis preocupante das acusacións do
PP non é que digan que Zapatero negocia
o divino e o humano a cambio de favore-
cer a opa. O perigoso é a desconfianza
que amosou o PP nas institucións e a ma-
nipulación que fai das mesmas cando lle
interesa. Nesta acusación a máis debilita-
da é a Unión Europea, xa que a ollos do
PP é un club de amigos que se move por
intereses particulares dos gobernantes. E
esta mensaxe non favorece un proceso de
integración xa moi debilitado despois das
negativas á Constitución de Francia e Ho-
landa, da actitude ambigua do Reino Uni-
do e do americanismo dos países do leste.

Por outro lado, tamén pon á luz a utili-
zación política que se fai dos propios orga-
nismos estatais. O PP gobernou no Estado
durante oito anos, tempo suficiente para re-
formar o Tribunal da Defensa da Compe-
tencia. Non o fixo. Agora sinala que se tra-
ta dun organismo manipulado que non ten
utilidade. Pode ser certa a afirmación, pero
como din na miña casa, “tarde piaches”.
Finalmente a opa pode ser aprobada ou
non, pode ser beneficiosa para o consumi-
dor ou non, pero o que deixou claro a Co-
misión co seu ditame é que se trata dun ca-
so de competencia estatal.♦
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O proceso comezou hai máis de
sete anos. En España, un proce-
demento xudicial medio viña du-
rando iso até que chegou a refor-
ma da xustiza cos seus xuízos rá-
pidos. Máis os casos de terroris-
mo non se poden cualificar como
proceso xudicial medio, porque
os casos de terrorismo non se
xulgan nos tribunais nos que se
ven os outros delitos. Eses casos
xa teñen un tribunal especial, ad
hoc, que é a Audiencia Nacional.
Por iso, cando un tribunal dividi-
do en varios departamentos que
só se ocupa destas causas tarda
sete anos en instruír un sumario,
algo falla no sistema. O xornal
Egin e a súa radio Egin Irratia
foron clausurados no 1998. Des-
de entón non poden saír á rúa.
Baltasar Garzón acúsao de ser un
instrumento ás ordes da ETA,
igual que a fundación cultural
Joxemi Zumalabe, igual ca no
caso de Ekin, e así até sete orga-
nizacións que para Garzón son a
ETA. Por iso hai 59 persoas no
banco dos acusados desde o luns.

A teoría na que se enmarca es-
te macroproceso, que ocupa
210.000 folios, é que a ETA non
son só os comandos ou os colabo-
radores, senón que a organización
se compón de empresas e diver-
sos tecidos sociais que a axudan
na súa tarefa delitiva. Iso supón
que se unha organización social,
sexa a que sexa, ten como un dos
seus obxectivos a construción
dunha Euskal Herria independen-
te, Garzón pode dicir que está ás

ordes da ETA. Por exemplo, un
cidadán vasco que crea que o seu
país debe ter Estado propio, e de-
cida iniciar unha campaña de
emisión de carnés de identidade
vascos, pode ser acusado de ser
da ETA porque a ETA quere o
mesmo. Onde está o límite? Ou

aínda máis, existen límites?
Un militante da ETA, detido

por cometer calquera delito, can-
do se enfronta a un tribunal o pri-
meiro que recoñece é iso mesmo,
que é membro da ETA. No caso
destas 59 persoas estamos ante
algo distinto, ningunha delas re-

coñeceu xamais ser da ETA ou
traballar para a organización. E
non estamos dicindo con isto que
ningunha delas cometera xamais
un delito, o que se ten que reco-
ñecer ao final do proceso é que
unha cousa é ser un terrorista e
outra cousa ben distinta é ter os
mesmos fins ca unha organiza-
ción terrorista se eses fins se de-
fenden de maneira pacífica.

Supoño que é difícil de expli-
car e de entender, así que a conti-
nuación reproducirei as palabras
do prestixioso xornalista vasco
Mariano Ferrer, nada sospeitoso
de ter veleidades violentas: “Os
feitos que se xulgan non son os
definidos no Código Penal como
tipicamente terroristas, tampouco
se xulgan actos materiais de coo-
peración á execución deses fei-
tos, como pasar información ou
facilitar infraestrutura. A ETA
conceptúase coma unha organi-
zación que vai máis alá da loita
armada, polo que se incrimina to-
da actividade política, social ou

cultural que os informes policiais
sitúan na esfera de influencia da
ETA; actuacións públicas, nor-
mais na nosa sociedade e lexíti-
mas en calquera democracia, in-
terprétanse, coa axuda dunha le-
xislación elaborada con ese ob-
xectivo, e sen probas claramente
individualizadas, como actos te-
rroristas”. Nin máis nin menos.

Este xuízo durará previsibel-
mente varios meses. Non cesan
as denuncias de que as garantías
non son respectadas. Moitas das
probas que se achegan neste
18/98 son informes policiais. En
que Estado medianamente de-
mocrático un informe policial
pode servir de proba? Pero claro,
metidos como estamos na loita
global contra o “terrorismo”, di-
cir este tipo de cousas convérteo
a un en sospeitoso de algo. Leva-
mos moitos anos desde Euskadi
chamando a atención sobre os
perigos de meter todo no mesmo
saco: son moitos anos berrando
no deserto porque as vulnera-
cións de dereitos por parte da
ETA xustificaban todo (Emilio
Guevara, ex do PNV, e agora no
PSE, dixo o outro día no parla-
mento falando do caso Egunka-
ria –esta é outra– que non exis-
ten máis dereitos se non se res-
pecta o dereito á vida). Hai pou-
cos días, en Galiza, dez mozos
foron detidos baixo outra xenéri-
ca acusación de apoiar o terroris-
mo. En dous días quedaron na
rúa. A policía non atopou nin ar-
mas nin explosivos.♦

Xuízo contra o suposto
contorno da ETA

DANI ÁLVAREZ

Esta semana comezou na Audiencia Nacional o macroxuízo contra
59 persoas que non sabían que eran da ETA até que os acusou Garzón.

Bilbao

A OPA, a obxectividade e o PP
RUBÉN VALVERDE

‘O perigoso
é a desconfianza
que amosou o PP
nas institucións e
a manipulación

que fai das mesmas
cando lle interesa”



Co debate do Estatuto catalán
os partidos nacionalistas come-
zaron a falar de Estado pluri-
nacional, mentres que o PP e
algúns membros do PSOE se-
guen indicando que só hai un-
ha nación. A actual Constitu-
ción permite falar de varias
nacións dentro do Estado?

A Constitución é aberta e
flexíbel e polo tanto non exclúe
o que é unha realidade en Espa-
ña: hai múltiples identidades.
Non hai ningún obstáculo en
considerar que determinados te-
rritorios responden a unha rea-
lidade política e histórica pro-
pia e diferenciada. A esta reali-
dade hai que chamarlle plurina-
cionalidade e a Constitución
non obstaculiza esta denomina-
ción e incluso a recolle no arti-
go 2, cando fala de nacionalida-
des e rexións.

Que diferenza existe entre
nacionalidade e nación?

Xuridicamente non hai nin-
gunha diferenza entre denomi-
nar a unha comunidade nación,
nacionalidade ou rexión. O
concepto de nación é sociolóxi-
co. Que un proxecto estatutario
como o de Cataluña defínaa co-
mo nación nun sentido non xu-
rídico non presenta ningunha
contradición coa Constitución
porque en ningún caso estable-
ce criterios de diferenciación
nas formas de acceso e perda á
condición de nacional. É igual
para todos os españois. O que
pasa é que a algúns sectores lles
pode sonar politicamente estra-
ño, pero non existe ningunha li-
mitación xurídica.

Existen contradicións cons-
titucionais co modelo de finan-
ciamento ou podería solven-
tarse apelando aos dereitos
históricos?

A mención dos dereitos his-
tóricos na Constitución usouse
na Disposición Adicional Pri-
meira e serviu para solventar o
caso específico do recoñecemen-
to foral de Euskadi e Navarra. A
apelación a eses dereitos non po-
de servirlle a outras comunida-
des para atribuírse competencias
ou establecer un réxime de fi-
nanciamento propio. O Consello
Consultivo deixouno claro no
seu dictame.

O modelo de financiamento
entra en colisión con preceptos
constitucionais?

A Constitución remite a un-
ha lei estatal de financiamento
de réxime común agás nos ca-
sos sinalados. O que recolle o
Estatuto catalán son uns crite-
rios para que a balanza fiscal,
que é profundamente deficitaria
para Cataluña, se reequilibre.
Polo tanto sinalar como fixo o
PP que se trata dunha medida
inconstitucional, cando a Carta
Magna non di nada ao respecto,
é falso e polo tanto os criterios
que seguen son políticos e non
xurídicos. Incluso cando a
Constitución fala do Fondo de
Compensación Interterritorial,
deixa claro que terá que acor-
darse por medio de un pacto bi-
lateral entre o Estado e o terri-
torio autónomo. Por certo, a bi-
lateralidade nas negociacións,
que foi moi criticada durante o
debate estatutario, está recolli-
da na Constitución en moitos
outros eidos ademais do artigo
do FCI. 

Un dos aspectos que foi
considerado inconstitucional

tanto polo PP como polo
PSOE é o artigo que na pren-
sa se chamou blindaxe de
competencias. Pode unha co-

munidade impedirlle a devo-
lución dunha competencia ao
Estado?

O que se recolle no Estatuto

catalán é especialmente respec-
tuoso coa Constitución. De
acordo coa mesma, defínense
polo miúdo cales son as compe-

tencias que lle corresponden á
Generalitat, porque xa a propia
Carta Magna lle recoñece. Dise
cales son e para que serven ditas
competencias. É verdade que
agora os títulos competenciais
maniféstanse de xeito moi xené-
rico. Despois de vintecinco anos
de autogoberno para Cataluña e
outras comunidades, polo carác-
ter aberto e inconcreto que ten a
Constitución, déuselle ao Esta-
do unha capacidade de interven-
ción sobre competencias que es-
tán transferidas. Deste xeito, o
autogoberno, como capacidade
normativa de lexislar, viuse na
práctica moi reducido. Froito
desta experiencia e desconfian-
za sobre o que até agora fixo o
lexislador estatal, o Estatuto ca-
talán trata de deixar claro que é
o que lle corresponde a cada ad-
ministración. Non hai que es-
quecer que o nivel de autogo-
berno xa está concretado no ar-
tigo 149.1 e que o lexislador
estatal non sempre foi respec-
tuoso co mesmo. Polo tanto, o
que popularmente se coñece co-
mo blindaxe de competencias,
na práctica non é outra cousa
que delimitar o que cada admi-
nistración pode abarcar. Polo
tanto, é falso que haxa unha in-
vasión competencial e tampou-
co se pode dicir que o Estatuto
catalán vulnera a unidade de
mercado porque os que sinalan
isto non explican os motivos
desta afirmación. Por iso penso
que moitas das consideracións
están saíndo á luz pública fanse
dende o descoñecemento do
texto que é obxecto da análise.

Por último, o asunto lin-
güístico tamén levantou polé-
mica porque o proxecto recolle
o deber de coñecer o catalán.

A Constitución ten unha
concepción asimétrica do caste-
lán con respecto a outras lin-
guas, xa que recolle o deber e
dereito a coñecelo, mentres que
coas outras linguas só recolle o
dereito. Non obstante, a xuris-
prudencia do Tribunal Constitu-
cional e a propia lexislación ca-
talá a nivel de ensino recollen
este deber. A lei de educación,
amparada polo TC, sinala que
todo alumno que remata o ensi-
no básico debe coñecer o caste-
lán e o catalán. Polo tanto, o
proxecto estatutario recoñece
unha realidade que xa existe e
está amparada pola xurispru-
dencia do TC.♦
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Está en trámites de elabora-
ción un Estatuto do Xornalis-
ta, que regula a profesión.
Que lle parece esta medida?

Penso que a declaración que
fixo fortuna aos inicios da transi-
ción sobre que a mellor lei de
prensa é a que non existe é unha
pura falacia xa que hai aspectos da
liberdade de prensa, especialmen-
te nos medios audiovisuais, que
están moi regulados. Por exemplo
a televisión pública, a dixital, a
que se emite por cabo e por satéli-
te, a terrestre, etc. A esta regula-
ción os empresarios dos medios
de comunicación non poñen nin-
gún obstáculo. Sen embargo can-
do se trata de establecer unha re-
gulación que garanta os dereitos a

transmitir e recibir información é
cando aparece en escena a afirma-
ción de que non é necesario facer
unha lei de prensa. Semella que o
que non se quere é que se estable-
zan garantías para facer efectivos
os dereitos das persoas. Parece
que algúns entenden que a infor-
mación perténcelle aos propieta-
rios dos medios de comunicación
e que polo tanto en troques de ter
unha concepción democrática, te-
ñen unha concepción mercantilis-
ta da mesma.

En España primou até
agora unha concepción liberal
para a prensa escrita e unha
concepción intervencionista,
de servizo público, para os
medios audiovisuais. Co avan-

ce das tecnoloxías pode seguir
manténdose esta dicotomía?

A liberdade de información
é un dereito que non pode ser
posto en cuestión indepen-
dentemente do medio polo que
se transmita. Pero é verdade
que non é o mesmo a comuni-
cación a través da prensa escri-
ta que doutros medios que pre-
cisan de máis tecnoloxía. O Es-
tado ten o deber de regular o
sector para garantir o acceso en
condicións de igualdade. Non
obstante, o Estatuto do Xorna-
lista debe servir para calquera
medio independentemente de
onde presta os seus servizos.
Non me parece mal que haxa
regulacións, pero hai algunhas

que poden resultar limitativas
do exercicio da profesión. Por
exemplo, a creación dun Con-
sello da Información de compo-
sición parlamentaria que decida
sobre a profesión de xornalista
e que decida sobre a función do
exercicio da información. Debe
reconsiderarse esta proposta.

Non se debería regular en-
tón o acceso á profesión?

Estou de acordo con que se
regule o acceso pero deberían
ser as asociacións profesionais
ou outro tipo de organismos
independentes do poder público.
Senón, aínda que non sexa o ob-
xectivo final, pode parecer que
se trata dun control informativo,
propio doutras épocas.♦

‘Os donos dos medios
pensan que tamén son propietarios da información’

Marc Carrillo
‘Que unha comunidade se denomine nación non

é inconstitucional’
RUBÉN VALVERDE

É catedrático de Dereito Constitucional na Universitat Pompeu Fabra e forma parte do Consello Consultivo
da Generalitat de Catalunya que avaliou o proxecto de Estatut catalán. É experto en dereito da información
e está traballando nunha investigación sobre as competencias estatais e autónomas. Nesta entrevista ana-
liza o proxecto estatutario de Cataluña e tamén o Estatuto do Xornalista que está a tramitarse nas cortes.

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
Angela Merkel xa é chanceler
de Alemaña. O seu goberno
ten moitos retos pendentes. Á
parte dos desafíos econó-
micos, cómpre saber se a
‘Gran Coalición’ mudará os
parámetros da súa diplomacia
en Europa e no resto do mundo.

O goberno do ex chanceler Ger-
hard Schröder caracterizouse po-
lo achegamento a Francia. A ex-
cepcional sintonía do dirixente
socialdemócrata co centrista Jac-
ques Chirac creara unha fronte
diplomática que funcionou con
plena harmonía en temas tan gra-
ves como a Guerra do Irak ou o
futuro da UE. Ambos os dirixen-
tes gañaron o título de “defenso-
res da Vella Europa” cando se
opuxeron á invasión norteameri-
cana do país árabe e xuntos im-
pulsaron o cambio de rumbo ca-
ra ao leste que posibilitou a en-
trada na Unión de dez novos pa-
íses, moitos deles ex comunistas.

Non en van, Francia foi o pri-
meiro destino internacional de
Angela Merkel. A chanceler sabe
que terá que reconstruír en parte
a ‘entente’ con Chirac e afianzar
aqueles polos máis importantes
que lle permitan seguir na lide-
ranza da Europa unida. Fontes
alemás indican que tanto france-
ses como alemáns están algo
cansos de seren locomotoras de
Europa. As súas longas crises
económicas e o ocaso dos seus
valores socioeconómicos (a
prosperidade das arcas públicas
segue en retroceso) esixen que se
renove ese liderado ante os desa-
fíos dun mundo onde a compe-

titividade e a viabilidade do Es-
tado do benestar lle complican a
vida ao modelo europeo.

Merkel, por exemplo, mos-
trárase contraria á inclusión de
Turquía na UE, unha teima que
comparte, por exemplo, co mi-
nistro do Interior galo Nicolas
Sarkozy, que saíu moi reforzado
da crise dos suburbios e segue a
aspirar a presidir o país. “Merkel

ten unha visión do mundo moi
pragmática e imaxinativa”, dixo
o ministro da alemá.

Outro dos polos quentes da
axenda de Merkel é a relación
cos EE UU. Schröder xa arre-
friara as tensións polo Irak e a
súa sucesora chega nun ambien-
te moito máis distendido. Pero
as críticas ao orde internacional
que propugna o Pentágono se-

guen a ser sinal de identidade
dos seus socios socialdemócra-
tas e a chanceler terá que lidar
para contentar os sectores do
empresariado alemán que que-
ren mercado expedito para os
seus produtos nos EE UU e non
disgustar o SPD, agora en fase
de transición baixo a influencia
do novo vicechanceler, Franz
Münterfering.♦

Nº 1.199 ● Do 24 ao 30 de novembro do 2005 ● Ano XXVIIIXeneral e
presidente
GUSTAVO LUCA

Que un xefe de gober-
no rompa co seu par-
tido sería un escánda-

lo en calquera país do
mundo. Sucede no Estado de
Israel e nin sequera chega ás
primeiras páxinas. O Likud
ten tanto de partido coma o
departamento de propaganda
dun exército en guerra e os
colonos dos territorios dispu-
tados militarmente son a súa
xeografía do voto. 

Os feitos que consagran a
Ariel Sharon como líder do
Likud son todos militares.
Non debe causar sorpresa
porque Sharon non é outra
cousa ca un militar de
profesión, con rango de xene-
ral en activo. A súa folla de
servizos ten moitos nomes de
batallas pero ningunha delas
brilla por honra, valor ou he-
roísmo. A máis nomeada foi a
dirección de tropa e tanques
contra as tendas dos campos
de refuxiados Palestinianos
de Sabra e Chatila en Beirut
oeste, e comezou o 17 setem-
bro de 1982, unha matanza de
mulleres, nenos e vellos. A
orde do xeneral Sharon foi re-
collida para a historia polos
seus cronistas: “Que non que-
de nin un”. Por que se lanzou
o 17 de setembro? Porque esa
mesma data é a do Setembro
Negro, a ofensiva que matou
a máis de 25.000
palestinianos en Xordania. 

Por separado, calquera dos
recursos que utiliza Sharon
dende o goberno contra os
seus adversarios políticos me-
rece un Nuremberg: detención
sen límite de idade nin tempo
(as cadeas do Estado de Israel
teñen o censo de menores
máis alto do mundo), tortura
(sobre todo a menores), uso
de tanques e avións contra vi-
las e aldeas sen interese
militar nin estratéxico e asasi-
nato de persoas e grupos.

Sharon renuncia ao Likud
porque toda a política que fi-
xo dende este partido foi ex-
clusivamente militar co
resultado evidente de
queimar a súa lexitimidade e
a dos seus aliados da Interna-
cional Socialista, representa-
da no seu goberno polo
xeneral polaco Shimon
Peres. Formar de novo
governo con Peres, salvar
parte do Likud (prescindir da
impresentábel) e dividir os
socialistas será posibel dende
unhas novas siglas.

A guerra contra Palestina
tiña que producir tamén unha
desfeita interna no Estado de
Israel por moito que se trate
dunha economía que vive
dun cheque enviado por Nor-
teamerica a fin de mes. Hai
paro, miseria e sobre todo
cansazo da guerra. O que
queren agora os de Sharon e
arriar o uniforme por un mes
e continuar dende o Goberno
a guerra e colonización de
Palestina, segundo os obxec-
tivos de 1948. Eses si que
non varían.♦

Francia, convertida durante semanas nun
campo de batalla, carece de opcións ideoló-
xicas diferentes ás liñas directrices da de-
reita, ou cando menos, electoralmente, non
parece que consolide unha alternativa fiá-
bel. Mentres a protesta se instituía na rúa, a
desorientación subía graos nos corredores
do Partido Socialista. A oposición e alterna-
tiva ao actual goberno no poder da UMP vi-
viu inmersa en eleccións internas o 9 de no-
vembro e nun congreso en Mans o día 18.
Da confusión non podía saír máis ca unha
“entente cordial”, entre as distintas faccións
do partido –hollandistas, a facción do Novo
Partido Socialista (NPS ) e os fabiusianos–,
coa arela de promover os seus propios can-
didatos de cara ás presidenciais do 2007. 

No marasmo de nomes que saltan á pa-
lestra como presidenciábeis para maio de
2007 (Dominique Strauss-Kahn, Jack Lang,
Ségolène Royal, Laurent Fabius, Henri Em-
manuelli, Vincent Peillon, e mesmo
François Hollande), todos avogan polo
mesmo concepto: “unidade” contra a ofen-
siva da dereita pero sen mais definición. 

A crise social pola que atravesa o país, as
ambicións persoais e a querela interna aguza-
da polas divisións arredor da Constitución eu-
ropea, fixeron estragos no socialismo francés.
A confusión non se disipou no congreso nin
nas eleccións do día 9. Non obstante, a pesar
de que François Hollande gañou uns comicios

internos que tentaban sufocar as disidencias de
Laurent Fabius (o home que abandeirou o non
á constitución europea) e a oposición da alter-
nativa NPS que pretenden afogalo, nada cam-
biou en esencia. Despois dunha alta partici-
pación (80%) nas elec-
cións dos socialistas,
Hollande, que conse-
guiu impoñerse co 55%
de apoio dos militantes,
non foi quen de superar
as diferenzas que divi-
den o partido e de impo-
ñer o seu liderado.

Emporiso, os resul-
tados de Fabius, co
21,17%, danlle para ne-
gociar dende posicións de forza coa direc-
ción. Co argumento da crise social e urbana,
os seus partidarios reclaman unha serie de
compromisos entre os que destacan a asun-
ción definitiva do non constitución europea
polo PS, e un acordo entre as correntes, para
propiciar unha reorientación á esquerda, tal e
como tamén  reclama o NPS.

Fabius e Hollande intentaron aproximar
posturas para asentar a devandita “entente”.
A designación do candidato socialista e o
proxecto de partido deben ser configurados
de maneira pluralista. Pero logo do congre-
so de Mans, algo cambiou. Hollande, na
busca de ilusións para atraer público ao seu

bando, resucitou a vella idea de organizar
“estados xerais” (como na época da Francia
revolucionaria) para a elaboración do pro-
xecto de programa, cos sindicatos e aso-
ciacións. Ademais reitera que a designación

do pretendente á presi-
dencia por parte da es-
querda do PS, será de-
signado en novembro
do 2006. Pero nada pa-
rece garantir que até
aló non seguirá haben-
do guerras internas.

Hollande, líder do
partido, terá difícil im-
poñer as súas directrices
e mesmo consolidarse

por dúas razóns: primeiro, pola falla de con-
vencemento ideolóxico e a confusión existente
nas propias filas; e, segundo, pola combinación
das diferentes aproximacións e sensibilidades
ao ideal da esquerda, conxugado coas ambi-
cións individuais e persoais dos candidatos ás
presidenciais do 2007, que fan da división e do
desconcerto a estratexia común que seguir pa-
ra  resaltar a propia imaxe e aproveitar a opor-
tunidade para converterse no futuro líder saído
deste caos. Iso, sempre e cando que algún dos
nomes citados saia indemne de tanta discusión,
e sobreviva a tanta palabraría e polémica.♦

XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS é analista do IGADI.

Que foi do socialismo francés?
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS

Aquí fóra

‘A pesar de que Hollande
gañou uns comicios
que tentaban sufocar

as disidencias de Fabius,
nada cambiou en esencia”

A chanceler ten pendente redeseñar o papel internacional de Alemaña 

A axenda de Angela Merkel

Angela Merkel recibe dous ramos de flores en presenza do seu antecesor, Berhard Schröder.
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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.♦

Henrique Tello
é portavoz do grupo muni-
cipal do BNG no Concello
da Coruña. Esta é a súa se-
lección:

CONVOCATORIA
DOS LECTORES 

Salgado   Quique   Rubén  Otero
R. Madrid    Vilarreal   Castilla

Dani Mallo
Deportivo

Oubiña        Viqueira
Celta              R. Huelva 

Iván Carril               Fran
Deportivo

Nacho Novo    Couñago
G. Rangers         Málaga

Suplentes:
Rubén (Barcelona) (p.s.)

Xulio Álvarez (Murcia), Nano (Getafe),
Aspas (Celta)

La Opinión

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

Roberto
S. Gijón

Oubiña    Viqueira
Celta        R. Huelva

Aspas                     Fran
Celta

Couñago      Losada
Málaga        Valladolid

Suplentes:
Aragoneses (Elxe) (p.s.)

Capi (Zaragoza), Máikel (Tenerife)
Trashorras (Numancia)

Xa vimos algunhas das caracte-
rísticas que definen a obesida-
de. Puidemos comprobar que é
un fenómeno complexo no que
interveñen moitos factores e
que non debe tomarse á lixeira,
xa que a nosa saúde está en xo-
go e non só obedece a un pro-
blema de índole estética.

Miles de persoas tentan fa-
cerlle fronte á obesidade pero
cunha fin moitas veces trabuca-
da. Maioritariamente, a xente an-
da á procura da redución de kilos
e confía todas as súas atencións á
báscula, comprobando cada día
se é capaz de diminuír ou non. Is-
to pode chegar a converterse
nunha obsesión perdendo de vis-
ta outros elementos importantes.

En España produciuse unha
transición nutricional, consisten-
te nunha serie de modificacións,
tanto cuantitativas como cualita-
tivas, na alimentación, vincula-
das coas transformacións econó-
micas e sociais. A dieta tradicio-
nal substituiuse por outra cunha
maior densidade enerxética, su-
poñendo a inxesta de máis graxa,
principalmente de orixe animal,
e máis azucre engadido nos ali-
mentos unido a unha diminución
dá inxesta de carbohidratos com-
plexos e de fibra. O problema
non se debe soamente á apari-
ción da comida lixo, é tamén
económico. Os alimentos comer-
cializados masivamente teñen
cada vez prezos más baixos, es-
pecialmente nas cidades, e as
froitas e verduras son cada vez
máis caras. A isto hai que enga-
dirlle o frenético ritmo de vida ao
que se ven sometidas as familias,
que non teñen o tempo necesario
para preparar comidas saudábeis

na casa a diario, o cal conduce ao
fácil recurso da comida rápida.

Esta transición nutricional
aparece simultaneamente coa
transformación das cidades mo-
dernas e a invasión das novas
tecnoloxías creando un contorno
obesoxénico, no cal os novos pa-
dróns de traballo, transporte e re-
creación fan que os cidadáns le-
vemos unha vida máis sedentaria
e menos activa. O contorno urba-
nístico non favorece a práctica de
actividade física, un exemplo té-
molo na redución do número de
nenos que van ao colexio andan-
do. Nenos que, á súa vez, tenden
a ser menos activos durante o
resto do día. Os datos actuais

amosan que os nenos españois
pasan unha media de 2 horas e 30
minutos ao día vendo televisión
e media hora adicional con vide-
oxogos ou conectados á internet.

Os programas de interven-
ción centrados nos cambios na
actividade física e na conducta
sedentaria amosasen eficaces a
curto prazo, pero non tanto a me-
dio e longo prazo. Non obstante,
é necesario un aumento da acti-
vidade física cotiá e por conse-
guinte do gasto enerxético. O au-
mento da actividade física debe
ir orientado a lograr cambios nas
actividades da vida cotiá, a dimi-
nuír o tempo adicado a activida-
des sedentarias (televisión, orde-

nador, etc.), e a estimular activi-
dades recreativas ao aire libre. 

As investigacións a este res-
pecto indícannos que aínda que
con todos os programas de exer-
cicio, sexan aeróbicos ou xim-
násticos, obtéñense reducións do
peso a curto prazo, os programas
máis eficaces a longo prazo son
os que inclúen a actividade físi-
ca dentro do estilo de vida. 

A combinación de exercicio
físico e a restrición calórica é más
efectiva que calquera de ambos
por separado. Aínda que a incor-
poración do exercicio á dieta in-
crementa pouco a perda de peso
nas primeiras fases, parece que é
o compoñente do tratamento que
máis promove o mantemento da
redución de peso no tempo.

Por iso, a modificación da
conduta desempeña un papel
fundamental no tratamento da
obesidade. O obxectivo é axudar
a persoa a cambiar a súa actitude
fronte á comida e os seus hábitos
alimentarios e de actividade físi-
ca. Un dos métodos baséase prin-
cipalmente no autorrexistro, le-
vando un diario de alimentación
e actividade física, o que permite
identificar os comportamentos
pouco saudábeis e axudar a mo-
dificalos; trátase de educar para
recoñecer os padróns de alimen-
tación e exercicio máis adecua-
dos para cada persoa e estimular
o autocontrol aprendendo a re-
gular a sensación de fame. É im-
portante introducir as modifica-
cións na conduta de modo paula-
tino. Comezar con pequenos
cambios, poucos pero perma-
nentes no tempo, e na medida
que estes se consoliden, ir agre-
gando outros.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                    XURXO LEDO

A obesidade (3)

Conclusións sobre as causas da obesidade

Forza 
da evidencia 

Seguro

Probábel

Posíbel

Insuficiente

Diminúe
o risco de obesidade 

–Actividade física regular.
–Elevada inxesta diaria
de fibra.

–Contornos familiares
e escolares que promoven
eleccións saudábeis de
alimentación
–Lactancia materna.

–Alimentos con baixo
índice glucémico.

–Incrementar o número
de inxestas

Incrementa
o risco de obesidade

–Estilos de vida sedentarios.
–Elevada inxesta diaria de
alimentos de alta densidade
enerxética e pobres en
micronutrientes.
–Publicidade de alimentos
hipercalóricos e comida rápida.
–Elevado consumo de bebidas
azucradas e zumes de froitas.
–Socioeconomía adversa (es-
pecialmente para mulleres en
países desenvolvidos).

–Tamaño máis grande das
porcións.
–Alta proporción de comida
precociñada.
–Desorde alimenticia (dieta
estrita / condutas bulímicas
periódicas)
–Alcol

Fonte: Diet, nutrition & the prevention of chronic diseases,
Joint WHO/FAO expert consultation, WHO, Geneva, 2002.

X. MARRA

Confirmouse. Arsenio Iglesias e Fernando Vázquez
comandarán o primeiro partido oficial da selección galega de fútbol.
Os técnicos, que xa aceptaran hai meses, por fin fixeron a foto po-
sando coa camisola que Galiza vestirá o 29 de decembro en San Lá-
zaro diante do Uruguai. Iglesias, practicamente afastado da vida pú-
blica aos 75 anos, é toda unha institución no fútbol galego. Adestran-
do o Deportivo trouxo o primeiro título para o fútbol galego, a Copa
do Rei. Tamén foi técnico do Madrid, entre outros equipos. Vázquez,
que actualmente dirixe o Celta, chegou ao fútbol profesional a través
do Compostela, que baixo a súa batuta se proclamou subcampión de
inverno. Afamado descubridor de novos talentos, xa mostrou o seu
desexo de seguir na selección máis alá do Nadal. Ambos os seleccio-
nadores gabaron a iniciativa e mostraron o seu desexo de converter o
encontro nunha festa do fútbol galego. “É unha oportunidade históri-
ca que ningún home de deporte pode rexeitar”, dixo Vázquez.♦

O Azkar Lugo proclamouse campión da Recopa de
Europa de fútbol sala tras vencer o Boavista do Porto por un con-
tundente 4-0 diante da súa afección. Os lucenses conseguen o pri-
meiro título da súa historia demostrando que os mellores intres do
club aínda están por chegar. O plantel que adestra Xoanlu Alonso
completou un encontro sensacional, grazas ao liderado do brasilei-
ro Dudu Morgado, que á parte de marcar dous goles, demostrou un
altísimo rendemento técnico e físico. Os outros protagonistas, os
seareiros do Palacio Municipal dos Deportes, que volveron encher
as bancadas e animaron até a rouquén o seu equipo. O fútbol sala
galego está nun dos seus mellores momentos da historia. Actual-
mente, á parte do Azkar, compiten na división de honor o Autos
Lobelle, de Santiago e o Barcel Euro Pobra, que tamén xoga no pa-
villón lugués . Tras o éxito conseguido diante do Boavista, o Azkar
xa solicitou organizar a Copa España 2006-2007.♦



Poetas
contra a violencia
de xénero
Con motivo do día internacional contra a
violencia de xénero, o 24 de novembro
celébrase no Centro Galego de Arte Con-
temporánea de Compostela o acto A voz
das poetas contra a violencia de xénero.
Organizado pola Secretaría Xeral da
Igualdade e a Consellaría de Cultura, o
recital reunirá a Ana Romaní, Antía Ote-
ro, Chus Pato, Emma Couceiro, Helena
Villar, Marga do Val, María do Cebreiro,
Marilar Aleixandre, Mª Xosé Queizán,
Margarita Ledo, Marica Campo, Marta
Dacosta e Yolanda Castaño. A música co-
rrerá a cargo de Carme Dor e Uxía Pe-
dreira, coa danza de Branca Novoneira.♦

Nace a comisión
pola memoria
Siñor Afranio
O venres 25 de novembro farase a pre-
sentación pública da Comisión pola
memoria “Siñor Afranio” no local da
Asociación Cultural Manuel Ferreiro,
en Lalín. Impulsada por oitos aso-
ciacións da comarca Deza-Tabeirós e
os concellos de Cuntis, Moraña e Coto-
bade, a comisión ten como finalidade a
recuperación da memoria e a homena-
xe ás persoas que foron perseguidas
pola súa loita a prol dos dereitos e das
liberdades. Entre as iniciativas que le-
vará a cabo atópanse a elaboración dun
repertorio de represaliados e outro da sim-
boloxía franquista existente na zona.♦

Faktoría K de libros,
novo proxecto
editorial
O pasado martes 22 presentábase na
Casa das palabras de Vigo Faktoría K
de libros, unha nova iniciativa edito-
rial que nace ao abeiro da experiencia
de Kalandraka Editora e da man de
persoas relacionadas co mundo do li-
bro.Os xéneros que ten previsto traba-
llar o novo proxecto abarcan dende a
banda deseñada e o álbum infantil até
o libro de arte, humanidades ou foto-
grafía, que se dirixirán non só a pri-
meiros lectores senón tamén ao públi-
co xuvenil e adulto.O catálogo incluirá
tanto libros de produción propia coma
obras procedentes doutras culturas. ♦

Lois Tobío,
fillo adoptivo
de Gondomar
O Concello de Gondomar do 9 de outubro
de 2003 aprobou, por unanimidade, ini-
ciar o expediente para declarar a Lois To-
bío Fernández como fillo adoptivo, reco-
llendo a proposta do Instituto de Estudos
Miñoranos de 28 de marzo de 2003.  O
sábado 26 de novembro celebrarase o ac-
to de concesión en sesión plenária públi-
ca, despois da que intervirá Constanza
Tobío e fará a laudatio Ramón Villares.
Na víspera celebrarase unha mesa redon-
da coa intervención de C. Nuevo, Marga
Romero, Fernando Bartolomé e Emilio
X. Insua. Presentarase o libro póstumo
Gondomar e Digby, dous embaixadores.♦
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ovo premio! A Asociación Galega de Editores
vén de convocar os Premios da Edición para re-
coñecer o traballo editorial realizado polos seus
membros ao longo do ano. Os galardoados do

2005 coñeceranse na gala da noite da edición, o próximo 17
de decembro. En total serán cinco modalidades de premio as
que se entreguen para entón. Quen tamén merece unha ho-
menaxe é Andrés Torres Queiruga. O teólogo e director da re-
vista cristiá Encrucillada vén de publicar Diálogo das reli-

xións e autocomprensión cristiá, unha obra que pretende ac-
tualizar a mensaxe da Igrexa Católica e facela visíbel para un-
ha sociedade distinta. E outro que está de parabéns é o debu-
xante Miguelanxo Prado. Continental produciulle a súa pri-
meira longametraxe, que tamén é a primeira película de ani-
mación que financia a empresa coruñesa. De profundis é un
filme que homanexea ao mar e que consegue unha simbiose
perfecta entre a imaxe pictórica de Prado e a música de Na-
ni García. Estará nos cinemas galegos no outono do 2006.♦

N

Marga do Val. O siñor Afranio.

PPaattrriimmoonniioo
aarrrraaiiaannoo

Ponte transfronteiriza
de Tui-Valença.



Esta á a última ocasión en
que as iniciativas deben ser
promovidas desde a base?

As iniciativas deben partir
da sociedade civil pero as can-
didaturas teñen que estar asi-
nadas polos gobernos. Ese pro-
ceso modélico, deseñado
maiormente por Juan Goytiso-
lo, vai ser mudado e posibel-
mente este é o último ano que
usan esa metodoloxía. Por iso
tivemos claro que había que
apurar a xogada porque era a
derradeira posibilidade de
apresentala. Ademais o impul-
so de base é o único xeito de
superar as reticencias políticas
de Lisboa e Madrid porque no
futuro os gobernos serán os
que terán a exclusiva da inicia-
tiva. Tivemos que levala
adiante con moita cautela até
conseguir estar na derradeira
fase de proclamacións que se
fai este venres 25 en París.

Cantas se proclaman?
É variábel. No 2001 decla-

ráronse 19 como obras mestras
e destas 2 eran multinacionais,
ou sexa presentadas por varios
estados. No 2003 houbo 38 de-
claracións e delas 4 multina-
cionais. Estas últimas interé-
sanlle especialmente á Unesco
polo que teñen de colabora-
ción, de interculturalidade e
ademais preséntanse menos. O
Estado español propuxo este
ano a Patum de Berga e dúas
propostas multinacionais: o
Flamenco, compartida con
Marrocos, Alxeria e Túnez, e a
nosa con Portugal. En total
chegan á elección final 65 pro-
postas. A falta do obrigatorio
plan de accción orzamentado a
cinco anos, con compromiso
gubernamental, foi un dos fac-
tores que foi peneirando as
propostas.

A parte do brillo especial
dun recoñecemento da Unes-
co, que significará na prácti-
ca a declaración?

Ten moito calado. Que unha
cultura sexa coñecida en todo o
mundo como “Obra Mestra da
Humanidade” ten repercusións
enormes e positivas. O primei-
ro que nos ven  á cabeza é o im-
pacto no turismo. Xa hai cida-
des como Guimarães que o te-
ñen calculado en relación a de-
claración de patrimonio da hu-
manidade, e mudaron cambia-
ron o lema de “Berço de Portu-
gal” polo de “Patrimonio da
Humanidade”, porque é unha
marca que atrae máis interna-
cionalmente. Esa repercusión é
obvia, pero o máis importante
para Galiza e o Norte de Portu-
gal é a posta en valor desa cul-
tura tradicional relegada nun
segundo plano, tanto no cultu-
ral como no político en canto á
falta de accións de conserva-
ción de saberes, valores e mani-
festacións festivas. Vender esa
marca de “Obra Mestra da Hu-
manidade” vai ter consecuen-
cias enormes, tamén para o me-
dio rural, que hoxe ten grandes
superficies abandonadas. Debe
ser un factor de axuda para un
desenvolvemento sostíbel.

O feito de referirnos a un
patrimonio inmaterial difi-
culta a visibilidade do que se
quer declarar.

O concepto da Unesco de
patrimonio inmaterial é moi
interesante porque abarca to-
do o universo cultural pero ta-
mén inclúe aspectos máis tan-
xíbeis. Por exemplo, unha em-
barcación tradicional tamén
entra na declaración porque a
Unesco entende que implica
uns saberes asociados a con-
servar. Levado isto á gastro-
nomía, ás técnicas agrarias, ao
universo festivo... todo iso é o
que se integra nesta proclama-

ción que buscamos. Cando en
2001 comezamos a darlle vol-
tas pensamos en presentar co-
mo concepto o ciclo agrario e
a natureza, porque era onde se
visualizaba mellor o común
entre Galiza e o Norte de Por-
tugal. Ao final procuramos al-
go máis global que tamén en-
globase iso. Entran daquela a
lingua, a literatura oral, as mi-
toloxías,... O concepto que
presentamos á Unesco é forte,
e os especialistas que nos ase-

soraron (González Reboredo e
Álvaro Campelo) sabían que a
aposta era difícil porque a
idea era moi ampla. A Unesco,
nas candidaturas multina-
cionais, busca conceptos am-
plos, e cando a recibiron mes-
mo nos suxeriron adoptar o
nome que agora ten: as tradi-
cións orais galego-portugue-
sas. Agora collemos a idea da
Gallaecia, incluíndo territo-
rios de Asturias e O Bierzo,
xunto co Norte de Portugal e a

presenza deste patrimonio co-
mún no resto do país, nos pai-
ses lusófonos e na diáspora
galega.

Na historia da candidatu-
ra detectaron obstáculos po-
líticos?

Cando empezamos no 2001
a traballar, porque se produci-
ran as primeiras declaracións
da Unesco sobre patrimonio in-
material, relacionámonos di-
rectamente coa oficina da
Unesco grazas ás escolas aso-
ciadas en Portugal, que traba-
llan con nós en Ponte nas On-
das... O ano pasado participa-
mos no proxecto educativo A
rota do escravo, que trata da
rota triangular África-Europa-
América de comercio negreiro.
Tivemos daquela un acceso
privilexiado coa Unesco e iso
abriunos camiño. Foron eles os
que nos encamiñaron a traba-
llar a catro anos vista e como
estaban interesados nas candi-
daturas multinacionais pedí-
ronnos que fixésemos pedago-
xía cos gobernos, que eles sa-
ben que son reticentes. En Por-
tugal pasamos por tres primei-
ros ministros, en Madrid dous
presidentes e outros dous en
Santiago. O que percibimos é
que en Portugal hai unha sensi-
bilidade no Norte e a idea foi
recibida con brazos abertos pe-
ro hai outra diferente no Cen-
tro-Sul e daquela en Lisboa no-
tabamos reticencia. Aquí a
Xunta non se moveu moito, até
que Portugal levou a proposta á
Comunidade de Traballo Gali-
za-Portugal e a Xunta non tivo
outra que asumilo. Ademais
cubríamoslle unha parcela cul-
tural que nesa Comunidade de
Traballo apenas estaba cuberta,
adicados sobretodo a pensar en
infraestruturas. A existencia
dese organismo facilitou o en-
tramado administrativo. Des-
pois houbo que dar o salto para
que Madrid asinara, algo que
se fixo no último momento,
despois de pasar un verán de
2004 frenético completando to-
da a documentación que se nos
esixía, un periodo no que reci-
bimos un grande apoio do Con-
sello da Cultura Galega.

O Plan de Acción implica-
rá obrigas de investimentos
concretos?

As esixencias da Unesco
para estas declaracións son que
se refiran un patrimonio vivo,
que esteña ameazado e que te-
ña manifestacións de excelen-
cia especialmente valores soli-
darios, comunitarios, de coope-
ración, de pacifismo... Nós
sempre poñemos o exemplo
dos montes comunais, ou dos
cabalos do monte, unha gande-
ría que se mantén secularmen-
te... iso é un valor de excelen-
cia. O Plano de Acción ten are-
as de Investigación, Documen-
tación, Promoción, Transmi-
sión e Difusión. Ten os seus or-
zamentos, prazos de execución
e compromiso dos estados,
porque así se implicaron ao
asinar a candidatura. Os Esta-
dos obríganse coa Unesco, no
caso noso será a Xunta de Ga-
licia, porque a maioría das me-
didas pertencen a competen-
cias  transferidas.♦
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Coordenador da Candidatura do
Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués

Santiago Veloso
‘Pase o que pase en París

as relacións Galiza-Norte de Portugal
dan un salto adiante’

XAN CARBALLA

O 25 de novembro, en París, a Unesco decide sobre a declaración de Obra Mes-
tra do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués. O coordenador da iniciativa,
Santiago Veloso, en plena conta atrás móstrase convencido de que nada vai de-
ter a intensa relación entre toda a xente implicada a un e outro lado da raia.

PACO VILABARROS
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A.N.T.
Pontevedra e Compostela
acollen este fin de semana
dous espectáculos musicais
que queren recordar a figura
do escritor Manuel María. Es-
tas dúas actuacións inscríben-
se nos actos homenaxe que se
están a desenvolver en todo
o país en memoria do poeta.

Enmarcados no conxunto de
iniciativas coas que se quere
render homenaxe á figura do
escritor Manuel María e que se
veñen desenvolvendo durante
este ano, este fin de semana a
música e o teatro serán as en-
cargadas de recordar ao poeta
de Outeiro de Rei. O sábado 26
terá lugar no Auditorio de Gali-
za, en Compostela, un concerto
homenaxe a cargo da Filharmó-
nica de Galicia, que estará
acompañada no escenario por
varios coros da cidade. Ao re-
dor de duascentas persoas inter-
pretarán esa noite un repertorio
no que se inclúen os poemas
Rosas e Saleta do poeta, musi-
cados, así como a peza de Chao
Rego sobre Manuel María. O
acto está organizado polo con-
cello de Santiago en colabora-
ción coa AS-PG, a Mesa pola
Normalización Lingüística, a
Asociación de Escritores en
Lingua Galega e CIG-Ensino.

Durante esa mesma mañá
inauguraranse no concello dúas
rúas que levarán por nome “po-
eta Manuel María” e “Muiñei-
ro de brétemas”, en recordo da
primeira obra do autor.

Doutra banda, o domingo

27 estrearase no Pazo da Cultu-
ra de Pontevedra a obra de tea-
tro A farsa de bululú a cargo da
compañía Teatro do Morcego,
dirixida por Celso Parada. Non
é a primeira vez que o director
pon en escena obras do escri-
tor. Esta sátira política foi es-
crita na década dos setenta e fai
referencia ao franquismo. Des-
te xeito, tras o Bululú están
Franco, Carrero e demais per-
sonaxes do réxime cunha clara
intención antimilitarista. Como
indica Celso Parada, “escolle-
mos esta obra porque represen-
ta a metáfora do militarismo
actual no mundo”. Foi ese ca-

rácter antimilitarista o que le-
vou á compañía a representar
esta farsa que quere ridiculizar
os ditadores, os conflitos béli-
cos e as invasións.

A adaptación está realizada
en clave de cabaré e musical.

Fotobiografía sonora

A todas estas actividades engá-
deselle o vindeiro 20 de decem-
bro a presentación na Coruña
do traballo Fotobiografía sono-
ra de Manuel María. A publica-
ción está composta por un libro,
coordinado por Xan Fraga, no
que se inclúen máis dun cente-

nar de fotografías acompañadas
dunha información sobre o per-
corrido biográfico e literario do
escritor. O material complétase
con dous compactos. Un deles
presenta unha selección de can-
cións de grupos galegos que re-
collen poemas de Manuel Ma-
ría, como as de Suso Vaamon-
de, Fuxan os ventos ou a reali-
zadas por María Manuela. Cada
unha das pezas contextualízase
con textos de Xurxo Souto. O
segundo disco, coordinado por
Carlos Díaz, recolle en máis de
setenta minutos a voz do propio
Manuel María recitando os seus
poemas.♦

Música e teatro
lembran a Manuel María

Dúas
leiterías
RAMIRO FONTE

Unha noite destas un
amigo introdúceme na
Flor da Branca, a últi-

ma leitería do Barrio Alto, ese
labirinto formado por liñas
rectas que se cruzan. Como
quen atravesa a porta dun
soño entro no local, que hai
anos que xa non abre ó públi-
co. O seu dono, o señor Anto-
nio, viúvo dunha galega do
Baixo Miño, rexenta e
custodia este espazo singular.
Aquí convive a variada
botellería coas sombras.
Tamén aquí se establece a
irmandade das cadeiras e me-
sas que soportan babélicas to-
rres de xornais e revistas coas
sombras que esculpen os vul-
tos do mesmo señor Antonio,
o seu fillo… os dos
quiméricos visitantes como
Carlos o de Goián e máis eu.
O mundo real deste establece-
mento acaba poñendo en
entredito calquera mundo
imaxinativo.

Houbo un tempo en que as
leiterías formaron parte da vi-
da de Lisboa. Agora
onvertéronse en monumentos
arqueolóxicos, en reliquias do
que un día foi a vida moderna.
Posúen ese tipo de fermosora
cruel, que se interpón entre
nós e quen fomos de nenos.
Sempre que podo apunto no
meu simbólico caderno o
número dunha rúa que sinala
unha leitería terminal. O que
non sospeitaba é que podería
estrar nesta.

O señor Antonio convída-
nos a café e augardente. De
paso aproveita para relatar a
historia da Flor da Branca. Ó
parecer, moitos destes
negocios pertencían ós
galegos, ese sufrido arquetipo
da vida da vella Lisboa. Unha
parella de vaquiñas, hixienica-
mente estabuladas nunha
dependencia contigua, daban
un leite que non defraudaba a
ninguén. Logo a leitería
converteuse en botequín, en
café pequeniño pero ben
titulado, pródigo en reflexos.
Agora fabrica sombras,
lembranzas de lembranzas,
conversas de espectros. 

A min a Flor da Branca
levoume a pensar noutra
leitería, rexentada por un tal
señor Sengo, que lle cedeu
xenerosamente a un poeta ca-
ído na miseria, Pessoa, un ca-
tivo recinto de tres por dous
metros entre o 1914 e o 17.
Unha tarde, hai disto varios
meses, dispúxenme a buscar
o edificio que albergou a lei-
tería Alentejana, homenaxe á
terra natal do señor sengo.
Dei co predio moi preto de
onde eu vivo. O detective ci-
dadán que levo dentro de min
non me defrauda. Pero cando
volva á rúa do Diario de No-
ticias unha noite destas, e
busque a Flor da Branca non
estou moi seguro de atopala.
Nunca estivo alí. Unicamente
Lisboa sabe crear labirintos
cruzando liñas rectas con
sombras. Certo.♦

Ensaio d’A farsa de Bululú, a cargo de Teatro do Morcego.



Título: O heroe.
Autor: Manuel Rivas.
Edita: Xerais.

Cada obra súa é agardada con
expectación, o fenómeno me-
diático que é Manuel Rivas
chega a moita
xente e a súa
asinatura hai
non pouco
tempo que se
convertiu en
valor de mer-
cado. Con es-
tas perspecti-
vas, que Ma-
nuel Rivas se
decidise a es-
cribir unha
obra de teatro,
estreándose así no xénero dra-
mático, debe ser saudado con
simpatía. Por varias razóns,
tres importantes se nos oco-
rren. En primeiro lugar porque
a publicación de O heroe debe
contribuir moi efectivamente
na divulgación (e, quen dera,
popularización do formato lite-
rario que precisamente máis o
necesita entre os de creación -o
que non deixa de ser curioso, e
isto acontece na literatura gale-
ga da mesma maneira que en
calquera outra, porque se trata
tamén do que ofrece unha lec-
tura máis doada e áxil). En se-
gundo lugar porque deste xeito
se diversifica o corpus de Ri-
vas. En terceiro lugar, e non
por iso menos importante, por-
que a aparición dos textos de
Rivas supón unha dose revitali-
zante das vendas para a litera-
tura galega, acompañada dou-
tra dose, tamén revitalizante,
da presenza da literatura galega
nos medios. E engadiremos
máis outra aínda: aquilo no que
figure a súa asinatura ten a vir-
tude de que nunca deixará indi-
ferente a ninguén.

O conxunto de obras publi-
cadas por un autor, indo máis
alá do diálogo que se pode es-
tablecer entre elas, deixa no
lector un pouso, independente-
mente dos seus valores litera-
rios, que xera a imaxe dunha
marca da casa e que neste caso
trascende as fronteiras xenéri-
cas. O Rivas narrador é perfec-
tamente recoñecíbel aquí,
exactamente da mesma manei-
ra que o Rivas poeta tamén re-
sulta moi recoñecíbel na súa
faceta de narrador. Mais non é
o lirismo a única causa do ca-
rácter interxenérico, ou trans-
xenérico, da peza que hoxe nos
ocupa. O heroe pode ser lido
ben como unha narración dia-
logal ben como un texto dra-
mático, un interregno que se-
mella de atractivo innegábel
para acomodar o lector de na-
rrativa, para que non se sinta
forzado neste novo xénero.

Aínda que foi édito en co-
lección narrativa, O heroe pre-

séntase e foi concebido como
obra teatral e como tal debe ser
xulgada. En concreto, e con
máis precisión, como peza de
teatro para ser lido, con inde-
pendencia da súa dramatización
escénica, actualización na que
o traballo do grupo actoral e do
director, coa valiosa axuda da
ambientación, poden e deben
subsanar as eivas que presente
o texto. Un texto, este, que
ofrece unha historia congruen-
te, ben trabada, realista e con
asideiras simbolistas, que ofre-
cen a posibilidade de que o lec-
tor estableza o seu verdadeiro
alcance, cousa que adoita coi-
dar moito Manuel Rivas. Unha
historia lírico-melancólica e te-

rribelmente dura á vez, moi de
Rivas, na que a represión fran-
quista condiciona e amortalla a
vida cotián, unha vida que non
albisca máis futuro que o des-
quiciante e desquiciado presen-
te; un canto á resitencia anti-
franquista que propón repensar
a figura do heroe para así dota-
la dunha outra dimensión se-
mántica máis humana, máis
verdadeira. Unha historia de
personaxes dotadas de configu-
ración complexa, de rica perso-
nalidade, aspecto que se nota
especialmente nos protago-
nistas centrais (Caronte, Lucía)
mentres nos demais aparece
máis esbozada, máis suxerida,
con intelixencia, sensibilidade

e habilidade. Personaxes que
viven nunha realidade que lem-
bra o horizonte do esperpento,
xentes ás que non lles é permi-
tida outra opción que a de aba-
lar entre os extremos da farsa e
a traxedia, como toda vida sen
expectativas, destilando ese zu-
me lírico e irónico que é a súa
única arma de defensa se non
queren tolear de vez.

Unha historia, O heroe, na
cal a ubicación temporal (e fa-
lamos, convén aclaralo, do tea-
tro escrito, par ler) podía ser
máis clara. Mais, o característi-
co, o que a singulariza, é o fei-
to de resultar un produto híbri-
do, pois vén presentada en for-
ma dialogal, mais dotada de
profusión de acoutacións que
axudan a suplir a ausencia de
narrador que esixe o xénero
dramático. Digámolo doutro
xeito. No teatro a palabra está
revestida dunha función capi-
tal, un papel absolutamente re-
levante como portadora do
mundo interior das personaxes,
mundo interior que a través da
palabra anuncia e encarna acti-
tudes, actitudes que vertebran a
sucesión de acontecementos da
acción. Con estas perspectivas,
a profusión de acoutacións non
nos queda outro remedio que
interpretala como o prezo a pa-
gar pola ausencia do narrador.
E por iso o xusto é considerala
como unha narración dialogal
presentada en forma de teatro.
Unha fórmula que, como dixe-
mos, é desexábel que sirva pa-
ra que moito lector deshabitua-
do da lectura teatral, ou que
simplemente nunca ou case
nunca leron teatro, se acheguen
a el sen temor.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Letras
decimonónicas
A lingua literaria galega no
século XIX é unha obra colec-
tiva que edita a Universidade
da Coruña. Xosé Ramón
Freixeiro
Mato, Xosé
Manuel Sán-
chez Rei e
Goretti San-
martín Rei
achéganse ao
modelo de
galego que se
empregou na
literatura deci-
monónica.
Sendo aquela época a do
Rexurdimento ten moito inte-
rese como os precursores
lograron crear formas novas
para unha fonética que nunca
antes fora grafada, entre
outros aspectos.♦

De fidalgos
A Deputación de Pontevedra
presenta dous libros ao redor
da fidalguía.
Felipe Castro
escribe A Ca-
sa de Vallada-
res. Valéndose
da documenta-
ción existente
nos arquivos
do marquesado
percorre unha
historia que
arranca no século
XII e que vive o
seu apoxeo no
século XIX.
César Gómez Buxán e Francis-
co Rubia Alejos describen en
Pazos y moradías hidalgas de
Deza as xoias da arquitectura
pacega desta comarca.♦

Nomear o mundo
Relacionar imaxes e a súa
representación gráfica é un
xeito idóneo de aprender o
galego. O Di-
cionario
Visual, de Jo-
sep Vicó, ver-
sionado ao ga-
lego por Anaír
Rodríguez, é
unha ferramen-
ta útil para no-
mear o mundo
que os rapaces
ollan cada día.
Edita Xerais.♦

Personaxes
do Merlín
Álvaro Cunqueiro incluíu no
Merlín e familia un índice
onomástico dos personaxes
que aparecen na obra, escrito
coa habitual maxia do
autor. Con
esa base cre-
ou Galaxia
Mellor que
decila fora
pintala…, con
ilustracións de
Fausto Isorna,
libro incluído nos actos de ho-
menaxe á gran novela do min-
doniense co gallo do seu 50º
aniversario.♦

O xusto é
considerala
como unha
narración
dialogal
presentada
en forma
de teatro.

O heroe, historia lírica e melancólica
Manuel Rivas estrease no xénero dramático

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

2. O HEROE.
Manuel Rivas.
Xerais.

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

4. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. O REINO MEDIEVAL

DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

2. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.

Xavier Vence.
A Nosa Terra.

3. O REI ARTUR.
Xoán Bernárdez Vilar.
Galaxia.

4. GUÍA MICOLÓXICA
DOS ECOSISTEMAS GALEGOS.   

Varios Autores.
Baía.

5. A RAÍÑA LUPA.
Antonio Balboa.
Lóstrego.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Unha escea da representación d’O heroe por Sarabela Teatro.
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Título: O espello e o dragón.
Autor: Xavier Queipo.
Edita: Xerais (Colección Merlín).

A literatura infantil e xuvenil é
ingrata. Abondaría con compro-
bar como autores xeneralistas
consagrados ven desaparecer dos
seus currículos os títulos dedica-
dos aos rapaces. Por outra parte,
libros escritos sen vocación xera-
cional específica, como este O
espello e o dragón de Queipo,
acaban escurecidos nas páxinas
de crítica e no canon literario
desde o momento no que apare-
cen nunha co-
lección xuve-
nil. En contra-
partida hai que
dicir que a li-
teratura xuvenil
pode acadar
vendas que pa-
ra si quixera a
de adultos, non
en balde a men-
talidade popu-
lar maioritaria
segue conside-
rando que ler é
algo propio e
exclusivo dos
anos escolares. 

Entrando xa neste libro con-
creto, atopámonos coa magnífi-
ca prosa de Xavier Queipo, sen
dúbida unha das mellores da no-
sa literatura actual. O autor resi-

dente en Bruxelas asombrou
desde os seus inicios pola súa
capacidade, por desgraza infre-
cuente en Galiza, de ofrecernos

unha voz de narrador distancia-
da (o distanciamento non enfría
o texto, como algúns temen, se-
nón que lle dá máis forza). A

prosa de Queipo é limpa e preci-
sa, como procede nun científico,
e polo tanto moderna. 

“Hai moitos moitos anos,
nun curruncho perdido do Hima-
laia, había un país tan pequeno
que só tiña unha montaña. Na
montaña había unha cova. Na
cova vivía un animal mostruoso
a quen chamaban o malvado dra-
gón Nemoth”. Así comeza este
libro. Sesenta páxinas escasas,
incluídas as ilustracións de Mai-
te Ramos, que se poden ler va-
rias veces con gusto, froito do
magnetismo que debe manar de
toda boa narración (desconfíen
da calidade dos textos que só son
capaces de ler unha vez). 

En O espello e o dragón
Queipo volve polos eidos
orientais, polos que noutras
moitas ocasións ten demostra-
do querencia. Abondaría con
ler o espléndido relato O exa-
me imperial do seu anterior li-
bro: Os ciclos do bambú. 

Por último, e aínda descon-
fiando sempre das leccións mo-
rais dos libros, hai que dicir que
Queipo nos ofrece unha morale-
xa aceptábel que non choca coas
necesidades orgánicas do texto.
A intención do libro nace na súa
orixe, o que a fai xustificábel e
resulta sempre moito mellor que
un colofón forzado.♦

M.V.

Sesenta
páxinas que
se poden
ler varias
veces con
gusto,
froito do
magnetismo
que debe
manar de
toda boa
narración.

Futuro
estarrecedor
Clunia Nova é unha illa
artificial para as clases traballa-
doras expulsadas polo glamour
de Clunia Vella. Un científico
loita contra a clonación descon-
trolada que conseguiu crear sáti-
ros, centauros e outras
bestas mito-
lóxicas.
Estamos a fi-
nais do sécu-
lo XXI e o
planeta está a
piques de se
revolucionar
por causa do
abuso das ma-
nipulacións xe-
néticas. Un es-
curo rumor tralo silencio, de
Isidro Novo está editado por So-
telo Blanco.♦

Tribulacións
dun coitado
Coa mosca detrás da orella, de
Brais de Castro, é un relato
sobre a incapacidade de saír do
burato. O coitado Sunmanituton-
caoguachi
non consegue
traballo e pa-
sa máis
tempo na
cadea que na
rúa. O seu
amor por Uta-
maru enfrónta-
se á
incomprensión
familiar e todo o seu contorno
parece decidido a facerllo pasar
mal. Edita Novos Vieiros.♦

Os evanxélicos
Xavier Alcalá escribe a segun-
da parte da súa saga sobre as
comunidades evanxélicas en
Galiza.
Durante a
Guerra do 36
e o primeiro
franquismo,
os protestan-
tes foron víti-
mas de perse-
cución e ame-
aza e testemu-
ñaron os
horrores fascis-
tas, o esplendor do estraperlo e
a loita dos guerrilleiros nas
montañas. Edita Galaxia.♦

Segredos
de familia
Xerais edita Rúa Carbón, a últi-
ma novela de Marilar
Aleixandre. Paula descobre aos
17 anos que seu pai biolóxico
fora militante da ETA político-
militar e que
morrera
colocando un
coche-bomba.
Este segredo fa-
miliar lévaa de
novo a Euskadi,
onde a súa vida
dará un xiro na
compaña das sú-
as avoas. Novela
de iniciación, ma-
dureza e construción persoal.♦

Consellos para matar un dragón
A prosa de Queipo para un público infantil

Título: Not by usura. Historia, lenda e memoria
Autor: Xesús Vázquez.
Lugar: CGAC, Santiago. Até o 11 de decembro.

No 1982, foi o cambio na políti-
ca estatal española. O socialismo
español, liderado por Felipe
González, consegue o poder.
Unha das ca-
racterísticas da
súa etapa foi a
desmobiliza-
ción ideolóxi-
ca, a desmobi-
lización social,
e polo tanto un-
ha nova políti-
ca cultural. Co
socialismo no
poder, chegaba
a fin da transi-
ción. Monarquía, freazo ao Esta-
do das autonomías, co tan coñe-
cido café para todos, e o enfria-
mento de calquera asociación ou
plataforma que puidese ser un
problema para o goberno central.

A alternativa foi o a crea-

ción dunha movida que tivo
mais de pose que de contido.
Foron os anos da movida ma-
drileña, viguesa, coruñesa, etc.
Todos se apuntaban á movida. 

No aspecto plástico tamén se
dá a movida dos anos oitenta. A
plástica estatal vivía a resaca da
arte dos sesenta e setenta, abrín-
dose sobre todo nos setenta á ar-
te europea, polo que a arte con-
ceptual tiña noqueada a pintura.
Foi no principio dos oitenta que
críticos como Juan Manuel Bo-
net, xuntan nunha galería de Ma-
drid unha serie de pintores que
teñen en común o facer pintura-
pintura. Entre estes artistas esta-
ba Xesús Vázquez (Pentes-Ou-
rense, 1946), que xa viña expo-
ñendo os seus traballos. E na Ga-
liza sería no 1983 cando se ex-
pón a colectiva ‘Atlántica’. 

Como case todos, o xeito
de facer pintura daquela xera-
ción foi paralelo ao que se da-
ba en Alemaña ou en Italia. Un
novo expresionismo, moitas

veces debedor do expresionis-
mo abstracto americano.

Pero Xesús Vázquez inda que
expoña noutras colectivas seguirá
un camiño personal, sen ataduras
con ningunha estética. E iso é o
que se nos mostra na exposición
do CGAC sobre os últimos vinte
anos de traballo do artista. Hai un
expresionismo figurativo, hai ex-
presionismo a secas, e hai un no-
vo concepto da abstracción, o tra-
ballo máis recente. Unha abstrac-
ción xeométrica onde a liña e a

cor son os determinanates do ca-
dro, sementando un quefacer de
Luís Seoane ou Motherwell.

Ten como caraterística a
obra de Xesús Vázquez o ser un-
ha pintura moi vinculada coa li-
teratura. A súa obra dálle partici-
pación ao espectador para que se
sitúe, como intervinte do acto.
Nas obras nas que o autor incor-
pora a linguaxe ou os números
aos cadros, pon o espectador da
parte de atrás do vidro que nos
deixa ver a escena, faino partíci-
pe desta e non só espectador.

Nesta mostra, que ocupa
tres salas do CGAC, preséntan-
senos cadros da serie das Bata-
llas ou de Cidades, nas que se
deixa ver a distinta linguaxe uti-
lizada polo pintor, confirmando
o que xa dixemos, que nunca se
vinculou a unha estética deter-
minada, e que Xesús Vázquez
traballou sempre por libre, xa
dende os seus principios.♦

XESÚS LÓPEZ PIÑEIRO

O expresionismo particular
de Xesús Vázquez
Recupera os últimos vinte anos cunha exposición no CGAC

Vázquez
seguirá
o camiño
personal,
sen
ataduras
con ningun-
ha estética.

Xesús Vázquez.



A.N.T.
Manoel Riveiro Loureiro ga-
ñou o premio ‘Lueiro Rei’ de
narración curta do 2005. O ga-
lardón, outorgado polo Conce-
llo do Grove, recaeu na novela
Xullo-Agosto, que narra o ini-
cio da Guerra do 36 en Ferrol.

O veterano escritor Manoel
Riveiro Loureiro consegue un
novo premio literario aos 72
anos. A maioría do xurado
formado por Xesús Alonso
Montero (que actuou como
portavoz), Manuel Quintáns
Suárez, Francisco Martínez
Bouzas, Armando Requeixo e
Paulino Martínez, decidiu no
Grove o pasado 19 de novem-
bro que Xullo-Agosto era me-
recente dos 3.000 euros do
premio.

Xustamente, Alonso
Montero destacou os valores

da obra premiada. “É unha
novela escrita por un home
de esquerdas que segue a ser
de esquerdas nun mundo no
que xa non queda xente de
esquerdas”. Xullo-agosto
–que verá a luz proximamen-
te na editorial Sotelo Blanco,
que tamén colabora na orga-
nización do concurso– léva-
nos ao Ferrol que vive a con-
vulsión do inicio da Guerra
do 36, dando unha visión da
sociedade de entón e as dife-
rentes ópticas que se deron
após o golpe de Estado fas-
cista.

Riveiro Loureiro é un dos
escritores máis veteranos das
nosas letras. A súa primeira
obra foi a novela Pola ida e
pola volta (1977) e o seu libro
máis famoso, gañador do pre-
mio ‘García Barros’ do 1993,
foi Corpo canso. Segundo os

críticos, a súa obra caracterí-
zase por provir dunha tradi-
ción esquerdista, de análise
das clases desfavorecidas e
denuncia contra as inxustizas
dun réxime insolidario. Ta-
mén obtivo éxitos no teatro. A
súa obra O prazo mereceu o
premio ‘Álvaro Cunqueiro’ do
1993. Riveiro é asiduo partici-
pante no certame de narra-
cións curtas ‘Modesto R. Fi-
gueiredo’, galardón que ga-
ñou no 1989 co relato “Vindo
de volta”.

O xurado do ‘Lueiro Rei’
quixo darlle unha mención es-
pecial á novela Licor de abelá
con xeo, de Xurxo Sierra. Esta
obra, favorita dunha facción
minoritaria dos que decidiron o
premio, é unha parodia dos
propios certames literarios. So-
telo Blanco podería tamén pu-
blicala.♦

Nº 1.199

Do 24 ao 30 de novembro do 2005

Ano XXVIII

Riveiro Loureiro gaña
o ‘Lueiro Rei’ de narración curta
Xullo-Agosto relembra o comezo da Guerra do 36 en Ferrol

Cando coñecín a proposta de
traslado do Museo Estatal de
Ciencia e Tecnoloxia para A
Coruña pareceume unha boa
idea; podería servir de alicerce
á reivindicación do noso pasa-
do tecnolóxico dentro do con-
texto científico xeral.

O noso pasado tecnolóxi-
co? Caín na conta do escaso in-
terese polo patrimonio indus-
trial deste país, como demostra
a reivindicación constante pola
desafección dos castelos da ría
de Ferrol no contexto desa gran
factoría naval do século XVIII,
ou o descoñecemento dunha
das vías galegas na industriali-
zación: o aproveitamento tradi-
cional da auga (pre-industrial)
que posibilitou o inicio da xe-
neración dunha enerxía propia-
mente industrial como a eléc-
trica; as ruínas e desaparición
de factorías de salgadeiras,
curtidoiros e un longo etcétera.

Non tiña por que me asom-
brar. Nesa mesma cidade da
Coruña existe un Museo Eléc-
trico dependente de Fenosa.
Do anterior poderíase deducir
o seu altísimo valor, mais ten
unha escasa repercusión social.
Tal ez cuestión de actitude, Fe-
nosa non soubo e non quixo
participar nun proxecto peda-
góxico e de recuperación patri-
monial dun pequeno salto hi-
droeléctrico na Costa da Egua
(Carral) que posibilitara o sa-
ber popular acumulado desde o
século XVIII nesa zona.

Con efecto... grandes anun-

cios e moitos pequenos gran-
des asuntos sen atender.

Do goberno municipal da
Coruña depende o Mu-
seo de Santo Antón, que,
entre outras cousas, cus-
todia un relevante elenco
tecnolóxico do pasado.
Aínda que a paulatina
aparición de novos mu-
seos lle resta protagonis-
mo, é evidente que conta
cunha importante pro-
xección provincial.

Porén, este centro de
referencia non conta con
servizo de restauro. As
pezas recepcionadas cón-
tanse, almacénanse mais
non é factíbel garantir a
conservación efectiva.
Isto poderia ser conside-

rado como anecdótico; relacio-
nado coa secular falta de recur-
sos. E quizais poida ser así. 

Esta situación pon en peri-
go multitude de pezas arqueo-
lóxicas. A recuperación arque-

olóxica de certos mate-
riais sensíbeis supón un
cambio dramático das
condicións ambientais
nas que se preservaron
até hoxe. Eis, por exem-
plo, a imaxe da introdu-
ción en bañeiras de auga
dos materiais resgatados
nunha escavación sub-
marina por exemplo.
Lembro unha colección
pre-histórica de mate-
riais óseos tallados de-
positada no Departa-
mento de Arqueoloxia
da USC que ía escachan-
do por eses motivos.

Eu estou francamen-

te alarmado e así téñoo comu-
nicado. Recentemte, recupera-
mos unha interesante colección
metálica en Miño de orixe ro-
mana que vai ser depositada
nese museo. Documentan unha
industria metalúrxica que apro-
veitaba recursos ferruxinosos
locais. Estes recursos no século
XVIII impulsaran unha outra
industria metalúrxica da man
dos enxeñeiros ilustrados que
andaban a construír as estradas
do Reino. Porén, comunícanme
que estas pezas dificilmente
disporán unha actuación de res-
tauro que simplemente as con-
solide, como outros materiais.

Quizais poidamos asumir
ese custo.♦

A. FERNÁNDEZ MALDE é arqueólogo.

Museo da Tecnoloxía e
conservación do pasado tecnolóxico

ANTÓN FERNÁNDEZ MALDE

Un muiño de batán antes e despois da recuperación. Abaixo, unha enxada con mango.

XU
RX

O
 L

O
BA

TO



Nun mesmo ano tres libros de
poesía nas librarías.

Foi algo casual porque os
libros son independentes e
agrupan poemas de diferentes
épocas. En Andar ao leu sú-
manse diferentes temáticas, di-
vidino en catro partes, cunha li-
ña máis social ou cívica, outra
intimista, uns sonetos clásicos
e un grupo de poemas onde a
muller é o centro, aínda que hai
motivos que se repiten e non
son independentes.

Na súa obra a poesía amo-
rosa é especialmente  carnal.
Hai unha visión poética femi-
nina?

Creo que nos últimos anos
esa maneira de abordar a poe-
sía intimista está máis presen-
te. Góstame escribir sen trabas
nin censuras. Escrebo sobre o
amor ou a sexualidade, que
son temas que están totalmente
conectados, sen autocensurar-
me.  Non creo na escrita espe-
cífica de muller. O que si que é
certo é que se recoñece a femi-
nidade de certa poesía, e tamén
un intento revindicativo de te-
mas tabú que o están facendo
poetas que son mulleres. Eu
escribo poesía e pódese notar
ás veces que o faga unha mu-
ller, pero non creo nunha li-
teratura de mulleres.

Cales son os seus referen-
tes literarios na poesía gale-
ga?

Non sei cales poden ser as
miñas influencias, se se deixan
notar esas pegadas nos poemas,
pero si recoñezo unha primeira
pegada de preadolescencia,
porque o primeiro libro que ti-
ven, sen ser da escola, foi Fo-
llas Novas de Rosalía, que mo
regalaron meus pais. Nesa épo-
ca era moi rosaliana, porque
ademais na casa non había li-
bros, nin entraban xornais, era
unha familia obreira e labrega
e as lecturas eran as mínimas.
Xa adolescente o referente
principal foi Méndez Ferrín,
primeiro deslumbrada polos
seus contos e hoxendía sigo
moi ferriniana. Avilés de Tara-
mancos pareceme do mellor da
poesía galega de sempre e nos
tempos últimos góstame moito
o que fai Chus Pato.

É dunha xeración na que
xa tivo presenza do galego na
escola. Inflúe na súa forma-
ción como escritora esa alfa-
betización antes proscrita?

O que máis me axudou pa-
ra escribir en galego foi o de
ser galego-falante de sempre.
Para min os nomes da nature-

za, das plantas ou dos paxaros,
da paisaxe, aprendinos directa-
mente na aldea, en Cerpon-
zóns. A escolarización influiu-
me porque me fixo diglósica e
tamén tiven o meu proceso de
tomar conciencia, contra o pe-
so do autoodio. Desde que es-
cribín as primeiras cousas fí-
xeno en galego, polo tanto a
escolla é natural de entrada e
despois veu o coñecemento e a
conciencia sobre un idioma
aínda non recoñecido dabon-
do. A escolla do idioma litera-
rio non é inocente, e hai xente
do meu entorno que segue insi-
nuando que mellor me iría co-
mo escritora se o fixese en cas-
tellano. A lingua miña é a do
meu país.

Cita a súa avóa como can-
teira...

É unha licencia poética,
porque a imaxe dunha “muller
canteira na Terra de Montes”
tomeina dunha contraportada
de A Nosa Terra, chamárame a
atención unha muller exercen-
do un “oficio de home”.

Queríalle preguntar se co-
mo inflúe a orixe social na
súa obra?

Hai unha toma de posición
de esquerda e polos dereitos
humanos que si ven determi-
nada por un certo orgullo de
clase. Esa afirmación lévame
a defender a miña orixe e o
mundo dos traballadores, da
xente desposuída e sometida.
Sempre existiu  debate entre
poesía social e esteticista, pero
conviven en todas as épocas.
Igual que non vexo escrita de
muller e de home tampouco
diferencio a literatura en so-
cial  e non social. A literatura e
a poesía é boa ou mala inde-
pendentemente de onde poña
o acento temático.

Na rede mantén unha pá-
xina de poesía visual.

Internet foi un descubri-
mento, porque se publicar pa-
rece unha quimera a rede ábre-
che un campo moi libre para
publicar. Fíxeno na Biblioteca
Virtual Galega, en Andar21, no
boletín das Redes Escarlata, en
páxinas do Brasil.... Daquela
empeza a chamarte a recitais e
é como unha roda na que em-
pezas a coñecer xente e a mo-
verte. Tiven unha sección en
culturagalega.org, “Inventario
indócil”. E como me gostou fa-
cer experimentos sobre poesía
obxectual e visual creei unha
páxina informativa (visualob-
xectual.diariogratis.com), na
que colgo cousas que atopo por

todo o mundo e tamén poño
cousas miñas. 

Ne rede buscaba coñecer
a reacción de quen a lía?

Antes escribía para min e en-
sináballo aos achegados, e só hai
catro anos comecei a pensar en
dalo a coñecer. Publicando e reci-
tando buscas transmitir emo-
cións. Apoesía para min non per-
segue a comunicación, é unha ac-
tividade creativa que quizais non
teña utilidade práctica pero non
podemos pasar sen ela.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

Elvira Riveiro Tobío
‘Non creo na poesía de mulleres’

XAN CARBALLA

Poeta inédita até agora, saen tres libros seus nun mesmo ano. Primeiro un volu-
me colectivo, Das sonorosas cordas (Eneida), e neste outono xa en solitario An-
dar ao leu (Deputación de Pontevedra. Colec. Tambo) e Arxilosa (Litoral das Rí-
as). Elvira Riveiro Tobío, busca unha voz propia no panorama poético galego.
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“Foise a amante do silencio, pe-
ro a súa voz queda nos libros. E
con ela a súa lección de vida,
convertida nun vento que canta
cancións eternas sobre un mun-
do angustiosamente finito. É a
fermosa voz da Mestra”, así fa-
cía público o seu pesar a Aso-
ciación Galega do Libro Infantil
e Xuvenil (Galix), referíndose a
unha autora que deixa para a li-
teratura galega unha obra inten-
sa e moi seguida, lembrada es-
pecialmente polo éxito de libros
como Anagnórise ou Leonardo
e os fontaneiros (Galaxia).

En A Nosa Terra (nº 1157, 30
de decembro de 2004), explicaba
con lucidez a súa felicidade coa
profesión de ensinante que exer-
ceu, e reivindicaba con voz de se-
da e moita paixón, á mocidade
coa que traballaba tamén na li-
teratura, “a diferenza xeracional
existe e a xente maior pensa que
ten sempre a razón pola expe-
riencia e por intereses creados.
Quere meter á mocidade pola súa
canle e non entra, nin agora nin
nunca. Amocidade é a que tira do
mundo, a que o fai cambiar e iso
non se pode parar, sexa para ben
ou para mal. O que me disgosta é
a actitude de envexa dos grandes
aos pequenos, pensando que non

teñen o que ti non tes. Pero non é
así; cada época ten os seus sacri-
ficios, os seus esforzos e as súas
opcións. Na miña xeración había
xente que non estudaba pero os
que o facíamos case tiñamos un
posto de traballo asegurado cou-
sa que hoxe nin por asomo”.
Cando xa doente tentou reincor-
porarse ao ensino deixouno ao
sentirse sen forzas, “quixen edu-
calos na idea de que a vida non
dura sempre pero hai que disfru-
tala... Tiven a despedida máis fer-
mosa que poidas imaxinar. A
xente dame moito amor”.

Nacida en Valencia de Alcán-
tara (Cáceres), María Victoria
Moreno chegou a Galiza con 22
anos. Empezou na literatura cun-
ha novela en castelán que foi fi-
nalista no Café Gijón e obtivo un
primeiro premio en Guimarães.
“Alí entra a miña crise concien-
cia, e nela ten moita importancia
na miña vida Xesús Alonso
Montero... Botei dous anos en
Lugo e comprendín a distribu-
ción social da lingua.... Fun com-
petente na miña carreira, sabía
francés, catalán, italiano e caste-
lán, tamén algo de romeno e por-
tugués e aprender galego non era
ningún problema. Escribo como
un impulso, sen planificación.

Mar adiante, o primeiro libro ga-
lego, saiu porque o soñei. E a
partir daquela o meu compromi-
so co galego xa foi para sempre.
Ningunha literatura necesita  a
María Victoria Moreno. Escribo
en galego porque amo a Galiza,
porque a Galiza me deu moito,
porque penso en galego, porque
collín a causa dos pobres...”

Anagnórise, Leonardo e os
fontaneiros, Guedellas de seda
e liño, Eu conto, ti cantas..., son
algúns dos seus títulos da súa
carreira de escritora, especial-
mente querida polos máis novos

e definida por Galix, na hora da
despedida, como “literatura de
alto valor estético e ético para
lectores e lectoras novos, sensi-
bilidade ante a natureza viva e
amor polos animais foron os ei-
xos da súa traxectoria vital”.

O seu memorial da enfermi-
dade, Diario da luz e da sombra,
é unha valente ollada fronte á
morte, “cancro identifícase con
morte, e non é así. Pode ser ful-
minante pero en xeral avisa lon-
gamente. Esa identificación exis-
te, pero aquí non estamos para
quedar sempre. Se eu fose unha

fada e tivese na miña man facer
de ti un inmortal e deixarte neste
mundo por sempre, eu non che
faría esa putada. García Sabell
fala de que cando a morte come-
za a substituír á vida non é tan
duro, o duro son os prolegóme-
nos. A dor, a desesperación,... pe-
ro unha vez que a morte se apo-
senta no teu vivir as testemuñas
aseguran que se recebe con gran-
de pracidez. (...) Estamos moi
ben programados, disfrutamos da
vida enormemente e queremos
todo o que é fermoso, pero esta-
mos feitos para marchar”.♦
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Falece María Victoria Moreno,
a escritora que enfrentou a morte
Algunha das súas obras son das máis difundidas da literatura xuvenil

X.C.
Doente dun cancro de mama, María Victoria Moreno (Valen-
cia de Alcántara, 1941), faleceu o 22 de novembro en Ponte-
vedra. A súa pelexa coa enfermedade convertíraa nun memo-
rial literario, Diario da luz e da sombra (Xerais), que afrontou
con valentía o devir dunha pupa cabrona que non lle fixo du-
bidar das conviccións que nortearon o seu compromiso, “es-
cribo en galego porque amo a Galiza, porque Galiza me deu moi-
to, porque penso en galego, porque collín a causa dos pobres...”

A.N.T.
Non sen certo adiamento a Con-
sellería de Cultura e Deportes fi-
xo público a fins da pasada se-
mana o nomeamento do novo di-
rector do Centro Galego de Arte
Contemporánea. O elexido foi
Manuel Olveira. A nominación
de quen vai ser o responsábel
dunha institución tan importante
como envolvida sempre en polé-
micas, era agardada cunha non
disimulábel expectativa, tantos
en medios políticos, como nos
culturais e artísticos. Neste últi-
mos,  barallábase o sinalado
afastamento dos anteriores res-
ponsábais do BNG a conta da ar-
te contemporánea como unha ei-
va que non faría senón dificultar
a facilidade de ter escollido entre
un selecto abano de perfís afíns.

Por outra banda, o estado
ao que conduciu a xestión do
anterior Conselleiro, Xesús Pé-
rez Varela e do director cesado,
Miguel Fernández Cid, tiña si-
tuado ao CGAC nun territorio
de mínimos que mesmo permi-
te afirmar que a súa situación

actual e de mera supervivencia
administrativa só quen de xerar
programación epigonal.

A nova Conselleira de Cultu-
ra Ánxela Bugallo moveu ficha
cando adoptou a coherente deci-
sión de localizar o CGAC ao
abeiro da Dirección Xeral de Di-
fusión e Promoción Cultural de
Luís Bará. Con todo, o principal
reto con que se atoparon os na-
cionalista viña dado por dotar ao
CGAC dun dirección que dera
en rachar cos endémicos vizos
nos que se sumíu baixo a éxida,
nada curta, de Fernández Cid.
Ao perfil endogámico que acom-
paña e envolve a tantos centros
clónicos como o inzado en San-
tiago, habería que sumar no debe
do anterior director un relatorio
de nefastas decisións que hipote-
caron a súa xestión até converte-
la nunha herdanza envenenada.

Aos problemas continuos de
xestión administrativa, enfron-
tamentos co persoal non afín e
sobreprezo escandaloso dos ser-
vizos culturais contratados, ha-
bería que engadir unha máis que

discutíbel política de compra de
obras, executada cunha disimu-
lada porosidade ao galerismo fi-
nancieiro. Pérez Varela, que es-
taba pontualmente informado
das carencias de xestión e mes-
mo recoñecías en privado, ollou
sempre para outro lugar a fin de
non incomodar aos apoios dos
que Fernández Cid –e o propio

PP– se dotou nun Patronato,
aínda integramente en funcións,
feito a medida das amizades e
compromisos de Manuel Fraga
Iribarne. As consecuencias fo-
ron converter o CGAC no espa-
zo menos visitado de entre to-
dos os centros similares abertos
no estado e, inexorabelmente,
conducilo  onde unha grave pa-

ralización que se ve na obriga
de asumir e reconducir o novo
goberno galego de man dunha
conselleira do BNG.

Ante tan escuro panorama,
Ánxela Bugallo –nunha deci-
sión que tardou en concretar pa-
ra nerviosismo de todos os lob-
bies de presión interesados en
colocar ao seu candidato (Juan
de Nieves, Xavier Toubes, Da-
vid Barro, Cecilia Pereira, Se-
verino Penelas, Rosario Sar-
miento, Antón Castro...)–, op-
tou polo perfil peculiar de Ma-
nuel Olveira, crítico, comisario
e creador, tamén relacionado
coa anterior etapa do CGAC e
que até ben pouco dirixiu, non
esento das tópicas e obrigatorias
polémicas, unha etapa do espa-
zo de vangarda catalán Hangar.
Sen espectaculares ou definiti-
vas aportacións como comisa-
rio, Manuel Olveira goza, pola
contra, de recoñecemento nos
sectores máis atentos á relación
da arte cos novas tecnoloxías,
un aspecto que cultiva e coñece
fondamente.♦

Manuel Olveira, a opción para o CGAC

A marcha da nave
XOSÉ M. BUXÁN BRAN

O camiño que inicia Olveira como director é dunha grande dificulda-
de (pénsese que o CGAC está nestes momentos completamente des-
mantelado), un grandísimo reto, unha tarefa comprometida que preci-
sa moitas horas de traballo e ilusión. Sen dúbida, unha misión posíbel
que Olveira haberá de encarar con rigor e fortuna, tamén con vangar-
da e modernidade ideolóxica. Del dependerá o asentamento e posta en
valor do CGAC, tamén a proxección internacional da sú propia carrei-
ra profisional (pénsese que ao fin e ao cabo, trátase dun home mozo
que traballou en xestión artística de segundo nivel) que se enfronta ao
maior reto até o de agora e tamén está en xogo o crédito da mesma
Consellaría de Cultura e Deportes que, por primeira vez, está en máns
do nacionalismo galego. Así que hai tanto en xogo que, sen nengún
xénero de dúbidas, todos bregarán pola boa e feliz marcha da nave.♦



Testemuña excepcional do sé-
culo XX, a fotógrafa estadou-
nidense Margaret Bourke
White (1904-1971) captou a
través da súa cámara un am-
plo mosaico de temas, dende
as posibilidades estéticas do
traballo industrial e dos raña-
ceos de Nova York, aos rostros
dos cativos das zonas rurais
máis desfavorecidas do sur de
Estados Unidos, do Círculo Po-
lar Ártico aos superviventes
dos campos de exterminio na-
zis pasando pola Sudáfrica
nesgada polo apartheid ou a
India de Ghandi. 

Agora, esa mirada é a
protagonista da exposición
que exhibe até o vindeiro 8 de
xaneiro a Fundación Caixa
Galicia na Coruña. A mostra,
que está composta por máis
dun centenar de imaxes, reco-
lle parte do traballo dunha
das profesionais máis impor-
tantes da historia da fotogra-
fía.

Bourke non só foi unha das
principais fotógrafas da revis-
ta Fortune, que asinaría a fo-
tografía da súa primeira por-
tada, senón que as súas re-
portaxes tamén apareceron
nas páxinas de Life. 

Despois de ter fotografado
as cidades industriais e as for-
mas puras dos rañaceos, Ale-
maña e a industrialización so-
viética captaron a súa mirada
deixando diversas series nas
que se transloce unha crecente
conciencia social. 

Bourke converteuse ade-
mais na primeira reporteira
gráfica acreditada pola arma-
da estadounidense para retra-
tar os campos de exterminio
nazis, no momento da súa li-
beración polos aliados duran-
te a II Guerra Mundial. Unhas
imaxes que quedarías plas-
madas na súa obra The living
dead of Buchenwald.

Margaret Bourke White
tense convertido nunha das
iconas do século pasado. A fo-
tografía que toma a Franklin
Delano Roosevelt, a competi-
ción por bater marca de altura
entre rañaceos en Manhattan
inmortalizada coa imaxe do
edificio Chrysler, os bombar-
deos alemáns sobre a Unión
Soviética durante a segunda
Guerra Mundial constátano. ♦

MBOURKE WHITE,
a fotógrafa do século XX

MAR BARROS

Máquinas, edificios en construción, chemineas, plantas industriais... Margaret Bourke White capturou tras
a súa lente a estética do mundo moderno, revolucionando ademais a reportaxe gráfica con traballos so-
bre os campos de exterminio nazis, as vítimas das inundacións de Kentucky ou a India de Ghandi.

Fábrica de tractores. Stalingrado, Unión
Soviética, 1932.

Vítimas das choivas en Louisville, Kentucky, 1937. Mineiros de ouro. Johannesburg, Suláfrica, 1950.

Habitantes de Marshall, Arkansas, 1936.

Funeral de Ghandi, 1948.

Xefe de sección de Ford Mortor Co.
Detroit, 1929.
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Cun público minoritario en Galiza,
o cine médico xa goza de gran re-
coñecemento noutras latitudes
por ser unha ferramenta para a di-
vulgación do coñecemento e a
aprendizaxe no campo sanitario.
Con esta intención divulgativa es-
tase a celebrar no centro Cultural
Caixanova de Vigo, até o 25 de
novembro, a terceira edición do
Certame Internacional de Vídeo
Médico Videoprimaria, organiza-
do pola Asociación Audiovisual
para a Promoción da Saúde e a
Real Academia de Medicina e Ci-
rurxía de Galicia. 

Nesta edición, na que com-
petirán películas procedentes de
quince países, o programa inclúe
ademais das proxeccións, toda
unha serie de mesas redondas
nas que se abordará da man de
especialistas o tema do cancro,
o VIH e o tabaquismo.  

Como explica Xurxo Camese-
lle, coordinador do certame, o ob-
xectivo deste festival bianual  é
“divulgar a ciencia e dar a coñe-
cer os compañeiros que os traba-
llos audiovisuais xa son unha rea-
lidade con futuro, que serán a cla-
ve de formación médica, non só
porque se poden recibir de todo o
mundo, senón porque nós tamén
podemos participar nelas como
creadores”. Con este fin, durante
esta semana proxectáronse en

Vigo películas como Todos cando
soñamos facémolo cos ollos pe-
chados (Retinopatía do prematu-
ro), na que o director, Xurxo Ca-
meselle amosa a parte máis hu-
mana desta enfermidade sen es-
quecer as claves para a súa pre-
vención e diagnostico; as pelícu-
las Esclerose tuberosa, premiada
en 2003, e Bioética cotiá, vence-
dora na edición de 2001. No acto
de inauguración estreouse Todo o
que vostede quere saber sobre a
atención primaria e non se atreve
a preguntar, unha película na que
se denuncian as condicións labo-
rais dos médicos de cabeceira. 

A experiencia da ong Cirur-
xiáns do Mundo tivo eco en Vigo
coa proxección  do documental
homónimo. Esta organización,
composta por médicos galegos,
desprázase cada mes de agosto
a Uganda, onde realizan inter-
vencións de beizos leporinos. 

O certame rende ademais ho-
menaxe á figura de Fernando Ar-
mati, especialista italiano dentro
do cinema científico feito nese pa-
ís, a quen se lle outorgará o pre-
mio especial de Videoprimaria e o
Diploma de Colaborador Científi-
co da Real Academia de Medicina
e Cirurxía de Galiza o xoves 24. 

O encontro concluirá o ven-
res 25 coa entrega de premios e
o acto de clausura.♦
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Eu ía seguir escribindo sobre Leonor (de
Aquitania), pero o agudo artigo de Xosé
Manuel Sarille no último número d’A No-
sa Terra faime mudar de idea. Con todo,
escribirei de algo ben relacionado: de Tris-
tán e Isolda, perdón, de Lanzarote e Xene-
bra, perdón, de Majnún e Layla, perdón,
de Cabalo Tolo e Muller Bisonte Negro.

Cabalo Tolo, Crazy Horse, Ta-Shunka-
Witko, no seu último nome sioux (é dicir,
lakota. Antes tivo outros dous: Cabelo Ri-
zado, O que Olla os seus Cabalos, e un co
que se referían os indios a el, na súa ausen-
cia: O Noso Home Raro). Leo na súa bio-
grafía (a de Larry McMurtry, que se pode
atopar en Mondadori) que pasaba o tempo
desexando a unha muller que non puido ter,
Muller Bisonte Negro. Esta rapaza casara
en 1863 ou 64 cun home de familia notable,
Sen Auga, nunha voda amañada polo tío
dela, Nube Vermella. Cabalo Tolo, que tería
vinteún anos e estaba namorado, tomouno a
mal. Vivía cos Malas Caras, o pobo dela,
pero tan logo a rapaza casou, abandonou o
campamento. Non obstante el non casou e
roldaba pola casa de Sen Auga. Así durante
moitos anos. Moitos anos namorado, sen
ser correspondido. Ou si. Ela tivo tres fillos
de Sen Auga. El, aínda que de familia po-
bre, foi elixido polos oglalas un dos “Porta-
dores da Camisa”, o que era un grande ho-

nor que o obrigaba a dar exemplo moral,
preocuparse polos demais, exercer a carida-
de, defender a colectividade, ser bo guerrei-
ro e cazador e prescindir do egoísmo. A pe-
sar diso, o grandísimo Cabalo Tolo (que é
unha figura militar comparable a César ou
Napoleón, e un mito comparable a Cristo
ou Arturo para os indios) seguía roldando o
tipi de Muller Bisonte Negro. Ela podía di-
vorciarse: non o fixo. El podía facer unha
oferta por ela: tampouco o fixo. Conformá-
ronse con este fino amor, do seguinte xeito:
fugáronse xuntos un día que Sen Auga foi
cazar. Brutal ruptura do costume. Cando
volveu, Sen Auga pediulle prestada unha
pistola a Touro de Mal Corazón (enténdase
que este Touro, como o de Touro Sentado,
alude en realidade a un macho de bisonte)
e, rompendo tamén todos os costumes ou
leis non escritas dos lakotas, foi por eles,
atopounos e disparoulle a Cabalo Tolo na
cara. Non morreu. Sobreviviu. Para evitar
unha guerra interna entre bandos sioux,
Muller Bisonte Negro volveu con Sen Au-
ga. Cabalo Tolo pediu como condición que
non fose castigada, e non o foi. Sen Auga
agasallou cun cabalo a Cabalo Tolo, como
ofrenda de paz, e botoulle a culpa de todo a
Anacos, o menciñeiro, dicindo que este lle
dera a Muller Bisonte Negro un filtro que
lle fixera perder a cabeza.

O cuarto fillo de Muller Bisonte Negro
foi unha nena de pel excepcionalmente
clara (no que se asemellaba a Cabalo Tolo
e non a Sen Auga). A tribo obrigou a Ca-
balo Tolo a casar con outra muller, Chal
Negro. Os anciáns da tribo, que considera-
ron a Cabalo Tolo culpable, por poñer en
perigo a harmonía, quitáronlle a Camisa,
por non antepoñer o interese da tribo ao
propio. E como non había ningún sucesor
digno, os “Portadores da Camisa” foron
desaparecendo: non se nomeou ningún
máis. A continuación, veu a devastación
sobre a Terra dos sioux. Ao final, Cabalo
Tolo foi traizoado por un dos seus, Peque-
no Grande Home, e asasinado polos solda-
dos americanos e por Touro de Mal Cora-
zón. Tamén foi morto Touro Sentado. E os
indios agardaron, ou agardan, a volta dos
seus líderes e a Danza dos Espíritos.

Se a historia non lembra a de Tristán e
Iseo, baixe Deus e véxao. ¿Non é Cabalo
Tolo un cabaleiro da Táboa Redonda?
¿Non é o seu adulterio causa da desola-
ción? ¿Non é ao mesmo tempo Arturo e
Lanzarote? ¿Non agardan os indios o
Grial? ¿Non é Muller Bisonte Negro co-
mo Iseo? A parvada esa de que o amor foi
inventado nunha corte provenzal e impor-
tado a París por Alíenor de Aquitania é de
risa. Unha cousa é o amor, mesmo o amor
conxugal, e outra o fino amor, o amor
cortés, a consideración da dama, que é o
que si levou Leonor ao frío norte. O amor
de perdición non é propio dos europeos,
nin da Idade Media, nin da Idade Moder-
na. ¡Que presunción! O namoramento é

un feito biolóxico. O amor tamén. ¿Que o
inventaron os trobadores? Va que non. Só
non cre no amor quen nunca o sentiu.
¿Que é logo isto?: Tanto amare, tanto
amare, habib, tanto amare, enfermaron
uellos gaios e agora.... etc ¿Os musul-
máns non coñecen o amor? E isto: ¡Vol-
veu a miña amada! ¡Deixade que pregoe
a boa nova con todos os meus folgos, que
a aperte nos meus brazos! Báteme o co-
razón pola cámara escura do meu peito
como poldro sen freo ou como ledo late-
xar de peixe mentres a noite apousa so-
bre o estanque. Ti es miña, miña dona,
eternamente miña, desde a primeira vez
que, tatexante, dixéches o meu nome.
¿Eran provenzais os vellos exipcios?

¿E isto?: A súa coxa esquerda, priva-
da dos sucos das miñas uñas, que o desti-
no mantén desprovista dos colares de per-
las que a cinguían outrora, e que sente
saudade das caricias das miñas mans ás
que estaba afeita ao final da nosa unión,
que semella pola súa cor un tronco de
plátano zumegando seiva.... ¿Era Kalida-
sa occitano?

Por certo, Cabalo Tolo ten agora a es-
tatua máis grande do mundo: unha monta-
ña enteira, a Thunderhead Mountain. É
obra da familia de escultores Ziolkowski,
que tardaron 50 anos en facela. Está en
Dakota do Sur, nas Black Hills, Pa Sapa.
Aos seus pés, un lugar que chaman Cus-
ter. Ironías do destino. Custer foi derrota-
do por Cabalo Tolo e volve ser derrotado.
Ninguén sabe onde enterraron o indio asa-
sinado. Pero foi e ha volver.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Ta-Shunka-Witko e o amor

VVIIDDEEOOPPRRIIMMAARRIIAA,,  MMÁÁIISS  QQUUEE  CCIINNEE  MMÉÉDDIICCOO
M. BARROS

Vigo acolle estes días a terceira edición do Certame Internacional de
Vídeo Médico Videoprimaria, que este ano presenta proxeccións, mesas

redondas e o homenaxe a Fernando Armati.



Se os grupos underground máis
destacados a nivel internacional
escollen para as súa xira polo
estado cidades como Madrid,
Barcelona ou Bilbao, deixando
esquecidos ámbitos como o ga-
lego non é por casualidade.
Cando menos iso é o que perci-
biron hai algún tempo os mem-
bros da produtora A fábrica de
chocolate. Coa intención de en-
cher ese espazo baleiro no país,
achegando bandas a Galiza, e de
crear un lugar que dea saída a
todo o movemento musical que
se está a producir aquí, xurdía o
pasado mes de xuño no centro
de Vigo a sala de concertos A
fábrica de Chocolate.

Con esta posta en marcha
pechábase o ciclo de traballo
que viña desenvolvendo a pro-
dutora homónima, unha empre-
sa creada hai cinco anos por Xo-
sé Manuel Montero, Xaquín
Martínez e Xurxe López. Come-
zaba a andar así unha iniciativa
que non coñece semellante en
Galiza. A fábrica de chocolate é
un proxecto que combina os la-
bores de produtora, axencia de
contratación de concertos dos
seus grupos, que eles dan en
chamar a súa “escudería”, coas
tarefas e a programación da súa
propia sala. 

Xaquín Martínez destaca es-
ta singularidade cando compara
o seu proxecto co resto de ini-
ciativas que se están a desenvol-
ver en Galiza e que só se cen-
tran nun aspecto específico.
“Hai empresas que se dedican a
facer promocións de concertos,
pero como proxecto global,
agora mesmo, non existe nin-
gún”. Sinala tamén diferenzas
con respecto de Nordesía, a pro-
dutora compostelá máis centra-
da na world music. “Nordesía é

unha peza fundamental na músi-
ca folk e étnica no país. Tirou
do carro cando foi necesario”,
comenta, “e agora a música dé-
belle moito”. “Nordesía deulle
forma ao novo folk que se cre-
ou, aínda que agora non estea de
moda”. Ao seu ver, “o que se
necesita en Galiza é un motor
que mova todo o que se está a
facer aquí no terreo musical. Se
durante anos foi moi axudado o
folk, até o punto de que mesmo
se institucionalizou, existen ou-
tros estilos que teñen que recibir
apoio”.

Como afirma Martínez, A fá-
brica de chocolate, como axencia
de contratación, está situada en-
tre as vinte primeiras do estado,
mais coa particularidade de que
non está situada nin en Madrid
nin en Barcelona, como a maio-
ría. “Facemos unha formulación
dende Galiza, pensamos que
dende aquí pódense facer cousas,
aínda que sexa máis custoso e in-

tentamos, aínda que modesta-
mente, crear identidade”. Na súa
“escudería” contan con fichaxes
que van dende Deluxe a Josele
Santiago, pasando por Kannon,
Vacazul, Los High Sierra, Berro-
güetto, Def con dos, The Gift ou
Sex Museum.

Ademais, A fábrica ten edita-
do discos como o dos madrileños
Le punk.

Alternativas á crise 

“Esta é unha vía máis para paliar
a crise, coas mans nos petos non
se fai nada”. Como indica o pro-
dutor “se un artista non é valora-
do, se se lles pechan os círculos
haberá que buscar outra vía de
ingresos económicos, artístico e
persoal para poder vivir disto”.

“Na medida do posíbel” esta
iniciativa quere “dar cabida a
todos os grupos e a todos os es-
tilos”. En cinco meses, na sala
celebráronse máis de corenta e

cinco concertos de grupos que
van dende o heavy metal até o
indi, pasando polo pop, o jazz e
o folk.

Outra das diferenzas que pre-
senta o local de actuacións con
respecto dos que existen en Gali-
za é precisamente a súa política
de sala. Mentres a maioría das
que están a operar no país có-
branlle aos grupos o alugueiro da
sala, a postura da fábrica de cho-
colate rexeita esta dinámica do-
minante para prestarlle axuda
aos músicos. “A nosa formula-
ción está un pouco ancorada no
pasado, pero que un músico pa-
gue por tocar parece propio do
mundo ao revés”, comenta Xa-
quín Martínez.

Ante o debate de se son máis
necesarias salas ou produtoras
musicais, Xaquín Martínez coida
que o fai falla é “máis apoio ins-
titucional a proxectos serios que
se podan desenvolver”. “Hai
proxectos que levan anos sobre a
mesa pero que se arquivan e non
acaban en nada”, comenta.

Tándem Deluxe-The Gift

Ademais de crear infraestrutura
no país para grupos galegos e de
fóra, A fábrica de chocolate rea-
lizou un proxecto conxunto co
grupo portugués The Gift, que
acaba de recibir o premio MTV
ao mellor grupo portugués, e o
galego Deluxe. A iniciativa con-
templaba a celebración de con-
certos por toda a península cos
dous grupos en cartel. Como ex-
plica Xaquín Martínez con este
proxecto “abrimos unha peque-
na ponte entre ambos países.
Había xente que levaba tempo
tentando facer o mesmo pero
non calou, porque ninguén o to-
mou en serio”.♦
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Pedro
Feixóo
Barreiro
‘A movida
é un lastre
para nós’

A.N.T.
Xa está nas librerías Viva o
Fu Remol! A música pop en
Galicia (Galaxia), un libro
no que fai un repaso pola
historia e situación da mú-
sica galega máis recente.
Que é o fu remol?

Non é nada. Nunha esco-
la de música de Santiago di-
cíaselle aos alumnos que afi-
naban en Fu remol cando o
que facían soaba mal. O ter-
mo fu remol pode facer re-
ferencia a moitos matices,
pero cando o escollín quería
falar desa música que aínda
non é música, dos músicos
que están a empezar.

Esboza no libro unha
recente historia da música
galega. Cales serían os fei-
tos que a marcaron?

Ese capítulo é unha sorte
de contextualización. O pri-
meiro que hai que ter en
conta é a movida, que hoxe
é un lastre para nós, porque
semella que o que se fixo
despois dos 80 non tivo im-
portancia. E aí está o rock
bravú, o papel do Xabarín
Club ou o rock rural de gru-
pos como Heredeiros da
Crus ou Skornabois, que
serviu para liberarnos da
idea de que o rock era só ur-
bano. Agora de repente per-
demos todo e esquécese. To-
dos os días vexo no estudio
de gravación xente moi boa
pero que xa chega derrotada
e, en grande medida, é culpa
nosa que non nos tomamos
en serio.

No libro aborda critica-
mente o papel das salas,
das discográficas, dos estu-
dos de gravación e das
axudas institucionais. Que
salvaría da música galega?

Salvar sálvase todo.
Mais non coido que critique,
só conto as cousas como
son. Agora aquí hai moitas
salas e volve haber move-
mento. O que me parece
sangrante é que os grupos te-
ñan que pagar por tocar. Non
é que non haxa cousas boas,
o tema é que hai que reaxus-
talas. Hai boas salas, bos es-
tudos, bos produtores... o
que falta é un fío que as una
e faga infraestrutura. Salva-
ríase a xente que está a tra-
ballar duro e que a pesar da
mala situación ten corazón
para sacar cousas.♦

A fábrica de Chocolate
M. BARROS

O pasado mes de xuño púñase en marcha a sala de concertos La fábrica de
Chocolate en Vigo. Coa súa apertura pechábase o círculo que iniciara hai
cinco anos a produtora homónima, abríndose unha vía alternativa as que
existen en Galiza coa que se tenta paliar a crise que atravesa a música.



O premio Calpurnia á mellor pe-
lícula, que outorga o xurado, re-
caeu na ópera prima de Guka
Omarova Schizo, unha obra na
que o director ruso retrata a tra-
vés dun neno de quince anos  a
situación das clases desfavoreci-
das das repúblicas poscomunis-
tas. A vida deste adolescente,
que debe axudar ao mozo da súa
nai a recrutar boxeadores para
pelexas ilegais, chegou a Ouren-
se co recoñecemento de festivais
como o de Tokío ou o interna-
cional de Copenhague. 

A última película do director
coreano Kim Ki-Duk, O arco,
foi outras das gañadoras, facén-
dose co premio especial do xura-
do e co premio ao mellor actor
para Jeon Sung-Hwan. O autor
retrata a relación dun vello pes-
cador (Jeon Sung-Hwan) e unha
rapaza, unha situación que muda
cando ela se fai adulta. O arco, a
duodécima película do coreano,
mantense fiel ao estilo do autor.

A presenza asiática tamén es-
tivo representada no palmarés co
premio Carlos Velo ao mellor di-
rector que foi concedido ao chi-
no Ning Hao por Mongolian
Ping pong, unha obra na que un-
ha pelotiña de ping pong suscita
toda unha serie de preguntas a
Bilike, un rapaz que vive sen
electricidade nin auga corrente
na estepa.

Illados, o filme de David
Marqués recibiu o premio do pú-
blico á mellor película. Os galar-
dóns para longametraxes com-
plétanse cos concedidos a Maire-
ad McKinley, que recibiu o de

mellor actriz por Molly’s way e a
Mutsuo Naganuma, o de mellor
fotografía, por The hidden blade.

Curtametraxes de premio

A obra Quérote mal, recibiu dous
dos seis premios concedidos no
eido da curtametraxe. O guión
desta película, de Mireia Giró,
foi a gañadora do certame Com-
postela plató, celebrado no verán,
onde o premio consistía na súa
realización. O festival de Ouren-
se, un dos pirmieros lugares onde
se pasou, concedeulle o premio
Eixo Atlántico ao mellor curta-
metraxe galego ou portugués, e o
Aisge á mellor actriz, para Isabel
Naveira. Este último premio, pe-
ro na sección masculina, recaeu
no actor Rubén Ametllé polo seu
traballo en Extraviados.

O galardón do público foi pa-
ra Medianeiras, de Gustavo Ta-
retto e o Calpurnia á mellor cur-
ta para Milk de Peter Mackuie
Burns. Os directores Francesc
Talavera, por Retruc, e Goran
Kapetanovic por En familj com-
parten o premio Calpurnia ao
mellor director.

O palmarés complétase coa
sección documental. O xurado
desta edición quixo destacar co
Calpurnia ao mellor documental
á obra de Thorsten Trimpop Der
irrational rest, que relata a expe-
riencia de tres amigos torturados
pola policía secreta cando esca-
paban da Alemania do leste. A
película Inverno en Bagdad, de
Javier Corcuera, recibiu unha
mención especial.♦
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SCHIZO E O ARCO
PREMIADAS EN OURENSE

M.B.

O pasado 19 de novembro concluía coa entrega de premios a décima edición do Festi-
val de Cine Independente de Ourense, unha gala na que quedaron fóra directores con-
sagrados como Von Trier e onde o acento asiático quedou marcado no seu palmarés.

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.

A protagonista d’O Arco, do director coreano Kim Ki-Duk. Abaixo, á esquerda o protagonista masculina desta fita e, á dereita, un fo-
tograma de Schizo.
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FRANCISCO CARBALLO

O27 de novembro
celébrase a homenaxe
anual aos “Mártires de

Sobredo”. Un acto de alta car-
ga memorial. O acontecemen-
to tivo lugar no 1923, nun en-
frontamento do veciños coa
Garda Civil que disparou e se
produciu a morte de Cándida
Rodríguez, Xoaquín Estévez e
Venancio González. A
solidariedade veciñal funciona-
ra porque estaban alí para
defender un foreiro embargado
por negarse a pagar o foro. 

O foro callara na Galiza no
s. XII. Era un contrato entre un
propietario e un usuario do do-
minio útil. Na Idade Media
levaba consigo aspectos vasala-
tivos; desde o s. XVI se reducía
ao pago da renda polo usuario.
A maior conflitividade social na
Galiza da Idade Moderna é a
do foro. Desde o s. XVII estala-
ron grandes oposicións dos
campesiños foreiros. Carlos III,
no 1763, deu unha pragmática
inmobilizando as demandas de
despoxos dos foreiros. Os foros
eran de diferente duración.
Quedaron, xa que logo, inmobi-
lizados, mais en constante sub-
división. Non eran inmunes ao
minifundio. 

Na segunda metade do s.
XIX e nos anos 1900-1923 as
loitas forais eran parte decisiva
das reivindicacións campesiñas.
Basilio Álvarez, líder da
Acción Galega, fora “redencio-
nista” e abolicionista. A reden-
ción supuña indemnizar o foris-
ta; a abolición dáballe a propie-
dade total ao foreiro debalde.
Desde 1917 a 1923 as
campañas abolicionistas predo-
minaban nas Sociedades Agra-
rias, que estaban erixidas en to-
da a Galiza campesiña. Os
enfrontamentos e as mortes en-
dureceron o “agrarismo reivin-
dicativo”: desde Oseira, 1909, a
Sobredo, 1923, temos numero-
sos episodios de solidariedade
campesiña e de dureza das
“forzas da orde”. 

En Sobredo, as Sociedades
Agrarias levantaron un
monumento a estes heroes, obra
do escultor vigués Camilo
Nogueira, 1932. Esta obra,
traballada en Salceda, acredita a
mentalidade galeguista e reivin-
dicativa do autor. En 1936 foi
destruída e hai anos restaurada.
A homenaxe que cada ano reno-
van a Confederación galega de
asociacións veciñais ‘Rosalía de
Castro’ e a Organización de Co-
munidades de Montes en man
común quere recoller a
memoria histórica dos campesi-
ños galegos. Creo que é o acto
anual más numeroso, cordial e
representativo de cantos
lembran acontecementos seme-
llantes. E unha boa pedagoxía
que anima as conciencias e
estabelece vínculos sociais de
responsabilidade colectiva. 

Sobredo é monumento, é
denuncia, é provocación, por-
que a “loita foral” está incon-
clusa: eles ían cara a unha
Galiza rural de medianos e
pequenos propietarios de for-
mas cooperativas, de
modernización dos cultivos e
das tecnoloxías. Esa Galiza
está, en parte, a esperar.♦

Nacemos co mono de
consumidores metido no
corpo, alimentámolo,
criámolo e ímonos ao
Trasmundo non soamen-
te deixándolles aos her-
deiros moreas de chata-
rra e trastos, senón os
gastos de toda unha ofer-
ta de variadas gamas de
enterramentos. Por cer-
to, ofrecen cemiterios
privados para furnas ci-
nerarias entre corais ver-
mellos e peixes de cores,
superando o poético Ce-
miterio Mariño de Paul
Valéry. A teoría do “cre-
cimento cero” que pro-
poñía conter o progreso
industrial foi unha uto-
pía que os países e os in-
dividuos non aceptaron
na desacougante loita
polo dominio... máis que
pola supervivencia. O
minimalista senso do
que cómpre necesaria-
mente perdeuse entre as
ofertas dos supermerca-
dos e nesa batalla cam-
pal sempre sae gañadora
a competitividade, os
novos retos para buscar
adictos consumidores.
Os buzóns postais e in-
formáticos rebordan de
polícromos papeis cou-
ché e informacións que
xa ninguén le. Xa non se
sabe que facer cos verte-
doiros de lixo e coas
plantas recicladoras
esas, mercadas por catá-
logo e que premian os
chineses con xarróns. As
edicións españolas das
revistas francesas de
moda xa non saben que facer para
gañar mercado e poñen de cebo as
ministras “socialistas obreiras”
posando con modelos de marca e
clase.... o teléfono e as compañías
telefónicas coas mensaxes papa-
gaias non respectan nin a tradicio-
nal sesta nin os seriais televisivos
de despois de fregar a louza...  No
reverso do mundo os nenos non
teñen libros nin libretas nas que

escribir, botaranse ao océano in-
certo do mundo amoreados en ata-
údes con formas de pateras de
madeira ou barcos de latóns oxi-
dados, para traballar nas estadas
da ditadura da construción. Os
medios de comunicación, capaces
de crear mitos e demos, seguen  a
probar variopintos cebos: suple-
mentos con cachas en portadas,
premios e concursos, volta ao ro-

mántico recordo de coleccións de
vellas postais, moedas...a bibliote-
ca antolóxica de obras de autores
clásicos, enciclopedias, compretar
as pezas de xedrez, a vaixela ou a
cubertaría... panos, gafas, para-
guas... Novas fórmulas para espa-
bilar o motor terráqueo, o consu-
mismo, de avivar o remol do lume
aquel, que  somellaba esquecido,
do coleccionismo infantil de cro-

mos e o “fál tame
aquel... ou o outro...”,
volvéndolle dar a taba-
rra ao quiosqueiro,
quen sen querelo ten
feito do seu quiosco un
gabinete psicopedagó-
xico para os desexos do
consumidor. Non saben
que facer co espazo pa-
ra tanta cacharrada pa-
ra repartir, rivalizando
cos bazares e creando
incluso problemas le-
gais. O sabio, ascético,
elemental gusto mini-
mal i s ta “menos  é
máis” non puido coas
preferencias das masas
e os mass media se-
guen formando nese
barroquismo acumula-
dor de marcas. 

Dilapídase e faise
gasto inútil dos bens
tanto naturais como ar-
tificiais para un benes-
tar invadido pola eróti-
ca do deseño e con fir-
mas: marcas para todo,
roupa, coches, teléfo-
nos, mesas Noguchi,
s i l l ó n s  e  s i l l a s ,
Bauhaus, Mackinstons,
Saarinen, Olivetti, Be-
llini, Vitra... que con-
traditoriamente tamén
inzan os neutros espa-
zos do minimalismo.
Uns privilexiados non
soamente explotan, se-
nón que, aproveitándo-
se da democratización
do consumo, manteñen
o conxunto narcotiza-
do. Nin aturou a tenta-
ción aquel insuborná-
bel comunista feito

agora consumido consumista,
alienado no gasto inutil. Conta-
minación, esgotamento dos re-
cursos naturais, da liberdade da
persoa, ensarillamento de causas
e efectos que nos levan a máis
duros confrontamentos. 

Todo ten o seu prezo, a súa
ideoloxía; todo está á venda, ta-
mén a educación e o ensino, nos
que entendiamos estaba o futuro.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Consumidos consumistas

MEMORIA DE FERRO

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

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

A NOSA TERRA

PRÓLOGO DE MANUEL RIVAS

Antón Patiño Regueira

WILLIAM KLEIN
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■ EXPOSICIÓNS

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

O BarO Barcoco
■ ACTOS

EL MONTE
O LA MUERTE
Este libro, de Santiago Ma-
cías, investigador da repre-
sión na guerra civil e na pos-
guerra e vicepresidente da
Asociación pola Recupera-
ción da Memoria Histórica,
preséntase este venres 25 ás
20 h. na biblioteca munici-
pal Gonzalo Gurriarán

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.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O ciclo Mutaci(o)nes pre-
senta este xoves 24 ás

20,30 h. As Armonías
Werckmeister (2000), de
Béla Tarr. o venres 25 ás
18 h. e o sábado 26 ás 20,30
h. poderemos ollar en Fóra
de serie Crónica de un
amor (1950), de Michelan-
gelo Antonioni. O ciclo
Don Quixote(s) no cine
chega o venres 25 ás 20,30
h. e sábado 26 ás 18 h. con
Don Quijote de Orson We-
lles (1992), de Orson We-
lles e Jess Franco; o luns
28 ás 20,30 h. proxéctase
Andaduras de Don Quijote
(1976), de César Fernán-
dez Ardavín e Dulcinea
(1962), de Vicente Escri-
vá. No espazo adicado a
Claire Denis teremos o
martes 29 ás 20,30 h. a fita
S´en fout la mort (1990); e
o mércores 30 Vandredi
soir (2002). Máis informa-
ción 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 Funda-
ción Barrié até o 5 de febrei-
ro. 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.

PAT ANDREA
O museo de arte contempo-
ránea Unión Fenosa pre-

senta esta mostra até finais
de xaneiro de 2006.

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 WHITE
A Fundación Caixa Galicia
expón as súas fotografías.

ENRIQUE BRINKMANN
O gravador malagueño
mostra o seu traballo, baixo
o título de Cartografías, na
galería Ana Vilaseco. A súa

obra destaca pola sutileza,
sensibilidade e naturalida-
de, introducindo como so-
porte a rede metálica.

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 claves
de lectura da historia da arte
galega do s.XX, amosando
dados que permitan recons-
truír unha historiografía alter-
nativa ao discurso oficial aca-
démico. Poderemos contem-
plar 72 obras, entre pinturas,

debuxos, fotografías e escul-
turas, ademais de proxec-
cións e bibliografía diversa
de 10 artistas claves como
Ángel Botello, Castelao,
Manuel Colmeiro, Eugenio
Granell, Maruxa Mallo,
Luís Seoane, Arturo Souto,
Xosé Suárez e Carlos Velo.

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

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

■ MÚSICA

TONI RIOS
Comezou como residente
no mítico club Omen de
Frankfurt paseando co seu
estilo, mestura de techno e
house, por toda Europa.
Agora, acompañado polo DJ

local Sergio Amaro, estará
no Playa Club o venres 25
ás 3 con unha entrada (con
consumición) de 6,5 euros.

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

A Fundación Barrié trouxo até A
Coruña, por primeira vez na penín-
sula Ibérica a exposición ‘O impre-
sionismo. Obras mestras do Museo
Wallraf-Richartz-Fundación Cor-
boud’, que amosa lenzos de Claude

Monet, Henri de Toulouse-Lautrec,
Pierre Renoir, Paul Cezanne, Char-
les Daubigny, Alfred Sisley, Gusta-
ve Courbet, Camille Pissarro e Paul
Gauguin, entre outros. Até o 5 de
febreiro do 2006.♦

ImprImpresionistasesionistas
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A Confederación Galega de Aso-
ciacións Veciñais Rosalía de Cas-
tro e a Organización Galega de
Comunidades de Montes en Man
Común convidan a participar nos
actos conmemorativos do 83 ca-
bodano do Mártires de Sobredo o
domingo 27 en GUILLAREI (TUI).
As 11 realizarase unha concentra-
ción na Carballeiro de San Xosé,
en Sobredo, para desprazarse até o
monumento onde, ás 12, falará o
historiador Francisco Carballo e
Brais González leerá unha poe-
sía; ás 12,30 realizarase unha ho-
menaxe ao Concello de Tui e ás 13
clausurarase o acto cunha ofrenda
floral. O 27 de novembro de 1922
presentáronse en Sobredo o Xuiz
e a Guarda Civil para embargar os
bens dun veciño que non pagaba o
foro. Ao toque das campás xuntá-
ronse unhas dúas mil persoas, que

a forza pública disolveu a tiros, re-
sultando varias persoas feridas e
mortas Cándida Rodríguez, Xoa-
quín Estévez Besada e Venancio
González Romero.♦

MárMártirtires de Sobres de Sobredoedo
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Na edición deste ano podemos
gozar de 36 exposicións indivi-
duais e 21 colectivas en 15 cida-
des e vilas do país. En OURENSE
na asociación Amencer clausúra-
se este xoves 24 a mostra Encon-
tros e desencontros nas mareas
de Antonia Mª López; até o ven-
res 25 estará instalada na aso-
ciación de veciños As Eiroás a
colectiva Olladas dun Barrio; até
o mércores 30 en Alterarte, espa-
zo artístico da Universidade de
Vigo na cidade das Burgas, pode-
mos ver a mostra Accións Expe-
rimentais de Berio Molina; na li-
brería 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 Funda-
ción Caixa Galicia imaxes do
VII Premio Internacional de Fo-
tografía Humanitaria Luis Valtue-
ña; no Liceo Ollar da Aula K; no
Ateneo os traballos da Sociedade
Fotográfica Alavesa; e na Casa
da Xuventude as imaxes partici-
pantes no 15º Certame de Medio
Ambiente do Ateneo de Ferrol,
onde tamén se expón até o vin-
deiro xoves 1 Inicios da escola de
arte A. Failde; o Edificio Politéc-
nico acolle até o venres 2 a mos-
tra 30 Anos de defensa do medio,
30 imaxes de defensa do medio
sobre o traballo ecoloxista de
ADEGA; o Museo Municipal
Álbum familiar de Caja Madrid,
até o 16 de decembro; e o C.C. da
Deputación Barceló, de Jean-
Marie del Moral. No BARCO DE

VALDEORRAS podemos ollar até
final de mes na sala Caixanova
Minorca de Vítor Nieves. No
Antigo Cárcere de CELANOVA es-
tá até o mércores 30 Estampas
dunha Romaría, Raigame. Na
Casa da Xuventude de CHANTA-
DA poderemos ollar os traballos
do Concurso Fotográfico. No
Centro Cultural da GUARDA As
cores da paisaxe, de Honorio
Rodríguez Álvarez, até o do-
mingo 27. Até final de mes pode-
mos ollar en MACEDA as mostras
Mercado Común, de César Car-
ballo, no café Ambigú; Os Ou-
tros, de Eladio Osorio Monte-
negro, no café O Carro; Desde
Mi tierra, de Carolina Casares,
e Photo-Visión, de Francisco
Menjivar, no Castelo; Frente a
frente, de Ruth Beltrán Muñoz,
na Cervexería; e A natureza hu-

mana, de Xoán Piñón, no Edifi-
cio Multiusos. En MONFORTE DE
LEMOS preséntase na Casa da
Cultura a mostra San Vicente, un
lugar diferente, de Jesús Rodrí-
guez Montero; até o mércores
30. Nos Baixos do Concello de
PONTEDEUME Auga e pedra, de
Daniel Alexandre Espada Prie-
to. No Museo Etnolóxico de RI-
BADAVIA A vendima, de Victoria
Peña-Rey. No centro Santa Leo-
nor de TRIVES Aqueles anos mo-
zos, de Tomás Vega Tato. Na sa-
la Caixanova de VILAGARCÍA DE
AROUSA Periferias, de Xaquín
Rosales. A Casa da Cultura e
Xuventude de XINZO DE LIMIA
amosa aos traballos do VI Con-
curso Concello de Xinzo de Li-
mia. Para coñecer o programa
completo visitar www.outonofo-
tografico.com.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

☞ ARCADIA. Un enxe-
ñeiro moi cualificado

queda no paro por mor da des-
localización e descobre as difi-
cultades para atopar un novo
traballo, por iso decide matar
os seus competidores. Temática
de luns ao sol con executivos.

☞ NOS SEUS ZAPA-
TOS. Maggie (Cameron

Díaz) é guapa, vaga, superfi-
cial e sedutora. Súa irmá Rose
(Toni Collette), vive encerrada
nun piso precioso, incapaz de
relacionarse por mor da súa
baixa autoestima. Cando am-
bas teñen que compartir piso
haberá lea por causa dunha
preciosa colección de zapatos,
o único orgullo de Rose.

☞ O EXORCISMO DE
EMILY ROSE. Baseada

nun feito real. Unha avogada
atea acepta defender un sacer-
dote acusado de neglixencia ao
deixar morrer unha suposta po-
suída durante un exorcismo. A
Igrexa católica usou a película

para defender a real existencia
de posesións diabólicas.

☞ ELIZABETHTOWN.
Un deseñador de zapatos

(Orlando Bloom) volta ás ori-
xes nunha tranquila cidade. Alí
coñece unha moza vitalista
(Kirsten Dunst) que, xunto con
outros parentes, lle amosa un
xeito diferente de vivir. Dirixe
Cameron Crowe.

☞ PROGRAMA DE
VOO: DESAPARECI-

DA. Inexplicabelmente, Kyle
Pratt (Jodie Foster) perdeu a súa
filla no inmenso avión que ela
mesma deseñara. Todos os que
a rodean dinlle que subiu soa á
aeronave pero ela sabe que non
está tola e quere demostrar que
alguén está a xudiar con ela.

☞ ELSA E FRED. Histo-
ria de amor de dous an-

ciáns, os actores China Zorrilla
e Manuel Aleixandre, que con-
seguen aos 80 anos cumprir os
seus románticos soños de mo-

cidade. Comedia tenra sobre a
necesidade de deixarse vencer
pola fantasía. 

☞ 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 al-
ta, que lle dá un traballo. Todo
vai moi ben até que se lía coa
ex moza do seu cuñado. Come-
dia de Woody Allen con algúns
tópicos para 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

☞ 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 re-

formatorio aproveita un permiso
de 48 horas para facer todo o que
lle prohiben no centro: beber al-
col, drogarse, facer o gambe-
rro… Esa viaxe ao inferno aca-
bará por facelo amadurar.♦

CarCarteleirateleira

O Arquivo
do Reino de

Galiza, na
CORUÑA,
mostra as

fotografías
de Kati

Horna sobre
a guerra
española

do 36.

Os
británicos
de Big Boss
Man tocan
no Playa
Club da
CORUÑA o
sábado 26.



BIG BOSS MAN
O grupo británico acaba de
regresar de predicar a súa
revolución hammond-bon-
go-fuzz por Francia. Estes
punks  editaron iste ano o
segundo álbum, Winner, de
grande éxito, e estarán no
Playa Club o sábado 26 ás
00 h. Entradas antecipadas
nos lugares de costume por
8 euros (ou en concier-
tos@playaclub.net), 10 na
billeteira. Ao rematar o con-
certo: estarán os DJs Katia,
Abocos, Fanecas e Joshua.

FerrFerrolol
■ CINEMA

O VERDUGO
O martes 29 ás 20,30 h.
proxéctase esta fita no Ate-
neo Ferrolán.

■ EXPOSICIÓNS

BARREIRO DOVAL
O CC Carvalho Calero
acolle unha mostra do pin-
tor até o mércores 30.

MANUEL COBAS
O Liceo acolle unha mostra
dos seus traballos.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ALBERTO MORAGO
Expón a súa pintura na gale-
ría Clérigos até decembro.

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
escoitar este xoves 24 no
Clavicémbalo, engloba jazz,
flamenco, rock e música
clásica; o venres 25 a banda
de metal funk castelán Ma-
dre presenta o seu novo tra-
ballo titulado Pigmentos; e
o sábado 26 poderemos es-
coitar ao grupo folk barcelo-
nés Caponnan.

OleirOleirosos
■ ACTOS

TERRITORIO
DA DESAPARICIÓN
A biblioteca central Riale-
da acolle o mércores 30 un
taller de lectura e comenta-
rio sobre este libro de Mi-
guel Anxo Fernán Vello.

OrdesOrdes
■ CINEMA

A GUERRA CIVIL
Dentro do ciclo que organi-
za a Fundación Enclave, o
venres 2 ás 20 h. no Centro
Comarcal proxéctase La
hora de los valientes, con
coloquio posterior.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

LOMARTI
Pinturas e esculturas na ga-
lería Volter até finais de mes.

XOSÉ VILAMOURE
Mostra a súa pintura na gale-
ría Visol até o 12 de decembro.

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

■ MÚSICA

FESTIVAL DE BLUES
Este xoves 24 ás 22 h. actúa
no teatro Principal a Víctor
Aneiros Band; o venres 25
poderemos escoitar a Ptah
Brown; e o sábado 26 vai
tocar John Lee Hooker Jr.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

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

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

IMPRESIONISMO RUSO
Até o 18 de decembro po-
demos ollar no Café Mo-
derno a mostra Entre o rea-
lismo e a vangarda.

CONTEXTURAS
Pinturas e esculturas de P.
Palomar na galería Sarga-
delos até o mércores 30.

■ MÚSICA

CON VOZ PROPIA
A segunda edición deste ci-
clo presenta este venres 25
ás 21 h. no Pazo da Cultura
á basca Amaia Zubiria, que
expresa na súa lingua coa
súa voz cálida as súas inque-
danzas, os seus sentimentos
profundos de amor ou desa-
mor, da súa condición de
muller, a través das súas
magníficas composicións. O
vindeiro xoves 1 poderemos
escoitar á andaluza Pasión
Vega, que presenta o seu ter-
ceiro traballo Flaca de amor.
Entradas antes da celebra-
ción dos concertos na bille-
teira do teatro Principal de
11 a 14 h. e de 17 a 19 h., no
telf. 902 434 443, e en
www.caixagalicia.es

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 Sub-
mariña de Marsella no 2002,
están expostas no Centro
Cultural até este venres 25.

■ TEATRO

QUICO CADAVAL
O magnífico contador de
historias actúa no Liceum
este venres 25 ás 23 h.

PorPorto do Sonto do Son
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 05
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 domin-
go 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

CORAL POLIFÓNICA
O sábado 26 ás 21 h. no Au-
ditorio Municipal celébranse
os 50 anos da Coral Polifó-
nica. O xoves 3 dá un con-
certo no mesmo lugar a Re-
al Filharmonía de Galiza.

■ TEATRO

BALEA BRANCA
O Auditorio Municipal aco-
lle o domingo 27 ás 20,30
h. a representación da peza
Defensa da dama.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

SEMANA DA CIENCIA
O Instituto de Estudos Gale-
gos Padre Sarmiento orga-
niza unha charla este xoves
24 ás 19,30 h. co título A so-
ciedade da Idade de Ferro,
castrexos ou celtas? que
contará con César Parcero
Oubiña (CSIC), Francisco
J. González García (USC)
e Alberto Lorrio Alvarado
(UA) como poñentes.

■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 29, mércores 30 e
xoves 1 proxéctase, en ver-
sión orixinal e con entrada
de balde, no centro social O
Pichel (Santa Clara 21, bai-
xo) ás 22,30 h. a triloxía A
hora dos fornos (1967),
dos arxentinos Octavio
Getino, Fernando Solanas
e Santiago Álvarez, da que

poderemos ollar en cada se-
sión unha das súas partes,
Neocolonialismo e violen-
cia, Acto para a liberación,
e Violencia e liberación.

UN MUNDO RARO
Dentro do ciclo adicado ao
cinema mexicano, co gallo
da mostra de Frida Kahlo,
podemos ollar esta fita o luns
28 na sede da Fundación
Caixa Galicia. O venres 2
proxéctase Seres Humanos.

■ EXPOSICIÓNS 

LEOPOLDO VARELA
Podemos ollar esta magnífi-
ca mostra na Casa da Parra.

TOULOUSE LAUTREC
Esta mostra na súa homena-
xe pode visitarse no Cole-
xio Fonseca.

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, dentro das activi-
dades conmemorativas do
XVII premio de Narrativa
Torrente Ballester.

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-

N
º 

1.
19

9 
●

A
no

 X
X

V
III

 ●
D

o 
24

 a
o 

30
 d

e 
no

ve
m

br
o 

do
 2

00
5

Representa na CORUÑA o sábado
26 no teatro Rosalía de Castro
Historia Natural (eloxio do entu-
siasmo), un espectáculo de gran
formato que xunta teatro, danza e
música en directo, integrado por 6
actores, 2 bailaríns e un cuarteto

de vento, con textos de Ana Va-
llés, citas de Peter Handke, com-
posicións orixinais de Benjamín
Otero e o espazo e iluminación de
Baltasar Patiño. Do xoves 1 ao
domingo 4 estará no Principal de
SANTIAGO.♦

MatarileMatarile

Este xoves 24 proxéctase no tea-
tro Principal Le temps du loup,
de Michael Haneke; Vida y co-
lor, de Santiago Tabernero; Ci-
ne Clube Carlos Varela, de Ra-
miro Ledo Cordeiro; Hwal, de
Kim Ki-Duk; e un filme sorpre-
sa. O venres 25 poderemos ver La
pianiste e Hidden, de Michael
Haneke; The cave of the yellow
dog, de Byambasuren Davaa;
The upside of anger, de Mike
Binder; e Exils, de Tony Gatlif.
O sábado 26 teremos de novo
The cave of the yellow dog; The
upside of anger; Exils; Mander-
lay, de Lars Von Trier; e The
United States of Leland, de
Matthew Ryan Hoge. O domin-
go 27 The Misfits, de John Hus-
ton; Crossing the bridge: The
sound of Istanbul, de Fatih
Akin; Un año sin amor, de Ana-
hí Berneri; The upside of anger;
e The United States of Leland. O

luns 21 Spellbound, de Jeff Blitz;
The United States of Leland;
Manderlay; Factotum, de Bent
Hamer; e Hidden. O martes 29
repiten pase Crossing the bridge:
The sound of Istanbul; Spell-
bound; Hidden; Manderlay; e
Factotum. O mércores 30 rema-
tan as proxeccións con The Mis-
fits e Factotum, e unha maratón
na que poderemos gozar das fitas
Racing Bull, de Martin Scorse-
se; Crash e Naked Lunch, de
David Cronenberg; Prick up
your ears, de Stephen Frears;
Pat Garret and Billy the Kid, de
Sam Peckinpah; The baby of
Mâcon, de Peter Greenaway; e
Barton Fink, de Joel Coen. No
Salón Teatro podemos ollar este
xoves 24 a Salmer fra kjøkkenet,
de Bent Hamer; El cielo gira, de
Mercedes Álvarez; Spellbound;
Soy Cuba, el mamut siberiano,
de Vicente Ferraz; e Soy Cuba,

de Mijail Kalatozov. Este traballo
repetirá o venres 25, xunto con
The United States of Leland; Una
giornata particolare, de Ettore
Scola; Manderlay; e Factotum. O
sábado 26 tocaralle o turno a The
baby of Mâcon; Una giornata
particolare; Pat Garret and Billy
the Kid; Hidden e Naked Lunch.
O domingo 27 a The Misfits;
Crossing the bridge: The sound
of Istanbul; The upside of anger;
The United States of Leland e Un
año sin amor. Localidades á ven-
da na billeteira telefónica no 902
504 500, www.caixanova.es, e a
partir das 15.00 h. no despacho de
billetes do teatro Principal, a un
prezo de 3 euros. A organización
dispón dun abono para dez pelícu-
las por 20 euros. O programa pode
sufrir variacións, para consultar a
carteleira diaria e horarios visitar
http://cineuropa.compostelacultu-
ra.org.♦

CineurCineuropa 05 en Santiagoopa 05 en Santiago

O ciclo da Fundación
Caixa Galicia, con entra-
da libre até completar afo-
ro, ofrécenos nas súas se-
des unha interesante pro-
gramación. Do director

Ridley Scott proxéctase
en VIGO este xoves 24 ás
20 h. Tormenta Blanca, e
o vindeiro xoves 1 Gla-
diator; película esta que
se poderá ollar en OUREN-

SE o martes 29; o mérco-
res 30 ás 21 h. teremos a
Hannibal en PONTEVE-
DRA; e o luns 28 ás 20 h.
2001, de Stanley Ku-
brick, en FERROL.♦

Cinema de Cinema de AutorAutor

Travesías. Galicia terra de nave-
gantes é unha exposición que nos
fala de tres viaxes oceánicas vincu-
ladas estreitamente con Galiza e
que se adentra no mundo do mar,
dun xeito didáctico e ameno, para
mostrar a evolución do coñece-
mento náutico ao longo dos tem-
pos. Un xeito de coñecer algo máis
polo miudo as visións da Terra, a
cartografía, a construción naval, os
buques e os aparellos... ou nave-
gantes galegos como P. Sarmiento
de Gamboa, os irmáns Bartolomé e
Gonzalo de Nodal, Casto Méndez
Núñez ou Fernando Villaamil. Or-
ganizada pola editorial Galaxia,
pode ser visitada na Casa das Artes

de VIGO (até o 31 de decembro),
no edificio Sarmiento do Museo de
PONTEVEDRA (até o 11 de decem-
bro) e no CC Torrente Ballester de
FERROL (até o 2 de decembro), dis-
pondo as tres sedes de puntos inte-
ractivos e proxecións AV, ademais
de poder entrar en travesiasvir-
tual.com. Ademais no Salón de Ac-
tos do Museo de PONTEVEDRA ten
lugar un ciclo de conferencias, ás
19,30 h, no que o martes 29 Vítor
Freixanes falará sobre Navegantes
e travesías desde a literatura; e o
xoves 1 José Manuel Castaño
García abordará a historia da Fra-
gata Numancia, a primeira volta
ao mundo nun buque acoirazado.♦

TTravesíasravesías

O CC Caixanova de VIGO acolle,
o venres 25, a representación des-
ta obra de José Sanchis Sinistie-
rra, por parte do Centro Dramá-
tico de Aragón, en coprodución
co CDG e o Teatro Español, e bai-

xo a dirección de David Amitin; o
martes 29 poderemos ollala no te-
atro Principal de OURENSE; e o
venres 2 e sábado 3 de decembro
estará no teatro Rosalía de Castro
da CORUÑA.♦

Misiles MelódicosMisiles Melódicos

Quico
Cadaval

actúa este
venres 25
no Liceum

do PORRIÑO.

Miguel A. Fernán Vello.

Leopoldo
Varela
expón na
Casa da
Parra de
SANTIAGO e
na galería
Trisquel e
Medulio
de TUI.



rando e contemplalo en
tempo real na súa pantalla.

VIEIROS NA ROCHA
Pinturas de Manuel San-
tiago no espazo de arte El
Correo Gallego.

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,
comisariada por Enrique
Acuña, foi concebida como
unha revisión do movemen-
to cultural galego anterior
ao golpe militar de 1936.
No Auditorio de Galicia.

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

TERESA HUBBARD /
ALEXANDER BIRCHLER
De Irlanda e Suíza, respec-
tivamente, levan máis de 10
anos traballando xuntos.
Aínda que ao primeiro se
decantaban pola escultura,
performance, fotografía e
instalacións, hoxe evoluí-
ron cara a posta en escena
de interiores, usando o ví-
deo e a fotografía para cre-
aren historias que evocan
un mundo enigmático e po-
ético unido a conceptos es-
cultóricos e espaciais. 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, a mostra está formada
por unha escolma de cadros e
deseños desde primeiros dos
oitenta até hoxe. No CGAC
até o 11 de decembro.

JULIAN OPIE
O artista británico (London,
1958) inaugura o novo espa-
zo de creación e experimenta-
ción contemporánea A Cho-
colataría coa mostra Walking
Opie, primeira no Estado dun
dos artistas fundamentais no
panorama internacional. Un-
ha reflexión arredor da pintu-
ra, a pesar de traballar con so-
portes tan variados como a
escultura ou animación por
ordenado. Máis información
en d5@achocolataria.com.

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 ob-
xectos persoais de uso co-
tián, e obras agasalladas por
amigos surrealistas como
Wilfredo Lam, Marcel Du-
champ, Filip West, Artur
Cruceiro Seixas, Mario
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

THE TOASTERS
A banda neoiorquina de ska
toca, xunto con Westbound
Train, este venres 25 ás
21,30 na sala Capitol. Entra-
das á venda nos lugares de
costume a 12 euros –antici-
pada– ou 15 na billeteira.

HOMENAXE
A MANUEL MARÍA
O sábado 26 ás 21 h. celé-
brase no Auditorio de Gali-
cia este concerto no que X.

Carlos Seráns vai dirixir á
Banda Filharmónica de
Galicia.

COMPOSJAZZ FESTIVAL
O domingo 27 ás 21 h. no Au-
ditorio de Galicia podemos
escoitar a Bill Bruford´s.

SERÁNS NA NASA
Poderemos gozar da xa tradi-
cional festa con música e
moito baile na sala composte-
lana, o martes 29 ás 21,30 h.

EN TORNO
A FRIDA KAHLO
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle este ciclo no
que poderemos escoitar o
mércores 30 os sons do ca-
baret contemporáneo de As-
trid Hadad y los Tarzanes.

UN MUNDO DE VOCES
O ciclo Voces consoantes
presenta o xoves 1 o concerto
do Elisabet Raspall Grup,
que se vai celebrar ás 21 h. na
Aula Sociocultural de Caixa
Galicia, con entrada de balde
até completar aforo.

A BANDA DE POI
Nova formación de Tonhito
de Poi, ex Herdeiros da
Crus, que toca o xoves 1 na
sala Capitol para presentar
o seu 1º disco.

■ TEATRO

FANDO Y LIS
Desde este xoves 24 ao do-
mingo 27 El Tinglao repre-
senta esta peza de Fernando
Arrabal na sala Yago. No
mesmo lugar teremos, desde
o venres 2 ao domingo 4 a
Tantarantana coa triloxía
Claroscuros, de José San-
chis Sinisterra. Consulta de
horarios e venda de entradas
en www.salayago.com.

PAPER BOY
Diego Anido interpreta e di-
rixe este seu primeiro traballo
na sala Nasa desde este xo-
ves 24 ao sábado 26 ás 22 h.

OCO
O vigués Teatro Ensalle
actúa desde este xoves 24

ao sábado 26 ás 22 h. no te-
atro Galán.

TRAPITOS Y SEÑALES
Na sala Yago os máis cativos
poderán gozar co espectácu-
lo dos arxentinos El abrojito,
o domingo 27 ás 12,30 h.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

LEOPOLDO VARELA
A paisaxe na lembranza
chámase esta mostra dos
seus óleos na galería Tris-
quel e Medulio até o 26 de
novembro.

■ MÚSICA

XISTRA DE CORUXO
Este venres 25 ás 21,30 h.
presentan na Área Panorá-
mica o seu último traballo
Tres nun.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

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

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría te-
mos, este xoves 24, a pre-
sentación da Breve Historia
da Arte Galega, de Carlos
Bernárdez, que estará
acompañado por Xosé Mª
Álvarez Caccamo; o mér-
cores 30 a escritora Silvia
Fernández Freire falará do
libro Un mundo feliz, de
Aldous Huxley, dentro do
clube de lectura Alecrín. Os
actos dán comezo ás 20 h.

O PRESTIGE,
A RAZÓN DA CIENCIA
O Museo do Mar ten un com-
pleto programa de conferen-
cias sobre a evolución dos
efectos da traxedia do Presti-
ge. Este xoves 24 a xornalis-
ta e responsábel de prensa de
Nunca Máis Zelia García fa-
lará do impacto mediático
que tivo o afundimento. O
vindeiro xoves 1 Fernando
González Laxe ofrecerá un-
ha visión global sobre o im-
pacto do Prestige coa charla
Instrumentos e mecanismos
institucionais ante as catás-
trofes marítimas.

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

cativos de 3 a 8 anos. O sá-
bado 26 ás 12 h. no mesmo
lugar e no Salón de Actos do
museo as crianzas, que terán
que estar acompañadas dun
adulto, gozarán da sesión de
títeres Spray attack e de di-
vertidos obradoiros.

■ CINEMA

MÚSICAS
PARA O SILENCIO
No ciclo de cinema non so-
noro que se celebra no Au-
ditorio do Concello, como
actividade complementaria
do festival Are More, pro-
xéctase o luns 28 ás 20,30
h. a fita de Murnau Nosfe-
ratu, eine symphonie des
grauens (1922), con músi-
ca en directo do cuarteto de
corda Ephimere.

RESFEST 05
O salón de actos do MAR-
CO acolle unha nova edición
do festival de cinema dixital,
que comeza o xoves 1 ás 20
h. que poderemos ver Shorts
I, Retrospectiva Tractor e
Resfest Spain; o venres 2 os
audiovisuais Shorts II e Vi-
deos that Rock; e o sábado 3
será o turno de Shorts III e
Cinema Electrónica. Máis
información en www.mar-
covigo.com.

■ EXPOSICIÓNS

ARREDOR DE VERNE
O Verbum exhibe, até xa-
neiro, 80 fotografías rela-
cionadas coa súa figura.

XULIO VERNE
Podemos visitar no Museo
do Mar até o 12 de febreiro
a mostra Unha viaxe pola
Galiza extraordinaria.

PEDRO BREY GUERRA
Expón a súa fotografía, até
o 10 de xaneiro, na Casa

das Artes.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
O CC Caixanova acolle a
mostra Da arte faraónica
ao faro de Alexandría, até o
8 de xaneiro.

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 ga-
lería Sargadelos 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 magní-
fico e malogrado transa-
tlántico, con obxectos recu-
perados como xoias, cartas,
fotos, móbeis, ou documen-
tos, así como reproducións
dos cuartos, corredores, sa-
las de festas, 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 esta
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 s. XXI. Os

O CORPO EN BRUTO
Daniel Abreu chega desde Tenerife ao
teatro Galán de SANTIAGO DE COM-
POSTELA para impartir este curso, diri-
xido a bailaríns e actores, do 5 ao 9 de
decembro de 12 a 15 h. O curso ten dú-
as partes plantexadas como un conti-
nuo: unha primeira centrada na lingua-
xe técnica, no coñecemento da estrutu-
ra corporal e os apoios para unha mo-
bilidade orgánica e, a segunda centrada
na acción e o movemento nunha lin-
guaxe non codificada, o corpo como
axente comunicador de argumentos, a
evolución da forma de expresión. Máis
información en www.teatrogalan.com.

DOCUMENTACIÓN E PODER
O Consello da Cultura Galega e o Ar-
quivo de Comunicación organizan as
xornadas O papel dos arquivos e os ob-
servatorios de comunicación, que se
celebran o mércores 30 de novembro e

xoves 1 de decembro en SANTIAGO DE
COMPOSTELA co obxectivo de intentar
establecer unha ponte e unha vía de co-
municación entre a teoría e a práctica,
unha conexión estre académicos e pro-
fesionais, así como reflexionar sobre o
gran poder que a documentación pode
ter para aqueles medios de comunica-
ción que saiban aproveitar o seu poten-
cial, dispondo dos recursos axeitados.
Nos encontros cóntase coa presenza de
reputados especialistas como Bernar-
do Díaz Nosty (Universidad de Mála-
ga); Enric Saperas Lapiedra (Univer-
sidad Rey Juan Carlos), Marcial Mur-
ciano (Universitat Autònoma de Barce-
lona), José Antonio Moreiro e Merce-
des Caridad Sebastián (Universidade
Carlos III), Eugeni Girald (CEDOC),
Daniel Buján Núñez (CSBG), Javier
Agenjo Bullón (Digibis) ou Ignacio
Ramonet entre outros, ademais de re-
presentantes de El País, La Vanguar-

dia, EFE, os grupos Voz, Faro de Vi-
go, Correo Gallego, Progreso, La Re-
gión, e Ideal Gallego, o CRTVG e a
TVE Galicia. As persoas interesadas
en asistir ao encontro poden inscribirse,
gratuitamente, en comunicacion@con-
sellodacultura.org ou ben no teléfono
981 957 227. As xornadas validan un
crédito de libre configuración en deter-
minadas titulacións das tres universida-
des galegas. Máis información sobre
estas titulacións en www.conselloda-
cultura.org ou no telf. 981 957 226.

III NARRATIVAS QUENTES
Poderá concorrer a este certame bia-
nual de literatura erótica calquera obra
narrativa inédita, sexa novela ou rela-
tos, cunha extensión mínima de 60 fo-
llas mecanografados a duplo espazo e
máxima de 250, escrita en lingua gale-
ga. Os orixinais enviaranse por tripli-
cado con pseudónimo ou lema, xunto

cun sobre á parte cos dados persoais e
fotocopia do DNI, a Edicións Positi-
vas, Apartado 699, 15780 de SANTIA-
GO DE COMPOSTELA, antes do 20 de
febreiro de 2006.

VI PREMIO
FIZ VERGARA VILARIÑO
O Concello de Sarria e a agrupación
cultural Ergueitos organizan este
certame de poesía no que os partici-
pantes deben presentar orixinais iné-
ditos e non premiados en ningún ou-
tro certame, escritos en galego e cun-
ha extensión mínima de 400 versos.
As obras deben enviarse, por quintu-
plicado, mecanografadas a duplo es-
pazo e baixo plica, ao Concello de
SARRIA (rúa Maior 14, 27600), antes
do 15 de xaneiro de 2006. O traballo
premiado recibirá a cantidade de
3.000 euros e será publicado pola
editorial Espiral Maior.♦
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CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Convócanse 96 axudas destinadas
ao alumnado que, no momento de
formularen a solicitude, estea cur-
sando 3º e 4º de educación secunda-
ria obrigatoria en centros ordinarios
de Galiza para participaren nas acti-
vidades das rutas literarias entre o 28
de febreiro e o 31 de marzo de 2006.
O alumnado participante integrarase
en grupos de entre vinte e vinte e ca-

tro, aos que acompañarán dous pro-
fesores do seu centro. As axudas ás
que se refire esta orde comprenderán
os gastos de aloxamento e manuten-
ción nos centros de acollida, os de
transporte por estrada corresponden-
tes a cada ruta e a cobertura de riscos
durante o período de duración da ru-
ta. O prazo para presentar as solici-
tudes remata o mércores 14 de de-
cembro. Toda información sobre es-
ta orde pode consultarse no DOG de
22 de novembro ou na páxina elec-
trónica da Xunta de Galicia.♦

D.O.G.D.O.G.

Eduardo
Arroyo

expón na
Fundación

Torrente
Ballester, do
que ollamos

un retrato,
en SANTIAGO

A banda
neoiorquina
The Toasters
toca na sala
Capitol de
SANTIAGO
este
venres 25.



centros de ensino e outros
colectivos poden solicitar a
participación nos obradoiros
didácticos ou as visitas co-
mentadas para grupos 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
artistas xaponeses contem-
poráneos, cunha visión in-
tencionadamente ecléctica
que inclúe, ademais de obra
plástica, exemplos de foto-
grafía, cinema, vídeo, mul-
timedia, e arquitectura, nun
intento por establecer no-
vos nexos de unión entre
artistas de diferentes perío-
dos 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
debate sobre a relación en-
tre a realidade e a súa ima-
xe, sobre a cuestión da re-
presentabilidade do mundo.

■ MÚSICA

SANFONHÍA
Este grupo folk de música
tradicional galega e lituana
vai dar un concerto o sába-
do 26 ás 21 h. na Cova dos
Ratos (Romil 3).

EN TORNO
A DONIZETTI
O sábado 26 ás 20 h. celé-
brase no CC Caixanova es-
te concerto, no que o tenor
José Antonio Campo e o
pianista Severino Ortiz in-
terpretarán un programa in-
tegrado por arias de Rossi-
ni, Bellini, Donizetti e ou-
tros. O mércores 30 tere-
mos á soprano Teresa No-
voa e ao pianista Alejo
Amoedo cun programa
mixto de ópera e zarzuela.

SUPA SCOOPA
Os vigueses presentan o seu
hard rock psicodélico, espa-
cial, grave e pesado o venres
25 na Iguana Club, nun con-
certo no que estarán acompa-
ñados pola prometedora ban-
da madrileña Glow, que che-
gará co seu álbum Gone, but
never forgotten. Os nortea-
mericanos Stacey Earle &
Mark Stuart presentan o sá-
bado 26 ás 00,30 Comunnion
Bread, traballo no que de-
mostran as virtudes que os
converteron nunha das iconas
do novo folk estadounidense.

ARE MORE
O festival de música presen-
ta o sábado 26 ás 18 h. no te-
atro Fraga-Caixa Galicia a
estrea par o Estado de La
Cenicienta, de P. Viardot.
O martes 29 ás 20,45 h. na
parroquia-santuario María
Auxiliadora poderemos go-
zar, de balde, do concerto
Apollo e Dafne, a metamor-
fose e o amor, no que a so-
prano María Cristina
Kiher e o barítono Furio
Zanassi van interpretar
obras de Monteverdi, Ga-
gliano, Legrenzi e Cavalli.
O xoves 1 escoitaremos a
unha das voces máis belas
do mundo, o tenor Ian Bos-
tridge, que xunto ao pianis-
ta Graham Johnson, levará
ao Fraga-Caixa Galicia os
sons de Die Shöne Mülle-
rin, de Shubert. As entra-
das poden adquirirse a tra-
vés da billeteira telefónica
902 434 443, en www.cai-
xagalicia.es, ou na billeteira
do teatro Fraga-Caixa Gali-
cia. Ademais hai abonos e
descontos para estudantes,
parados, xubilados e aso-
ciacións. Información en
www.festivalaremore.com.

■ TEATRO

CENTRO
DRAMÁTICO GALEGO
Presenta o seu novo espec-
táculo Seis personaxes á
procura de autor, de Lui-
gi Pirandello, o sábado 26
e domingo 27 no CC Cai-
xanova.

VIGO A ESCENA
Este circuíto presenta a ac-
tuación de Fulano, Men-
gano e Citano o venres 25

ás 20 h. no RC Náutico e o
sábado 26 ás 21 h. na
SCDR Helios de Bembrive
coa obra Shss...Calma; o

mesmo sábado 26 ás 20,30
h. no Liceo Marítimo de
Bouzas teremos á compa-
ñía Disque Danza; no
mesmo lugar Máscara
Producións representa o
sábado 3 ás 20 h. Discurso
sobre o fillo de puta; e o
domingo 4 ás 19 h. podere-
mos ollar na A VV Monte
da Mina de Castrelos Va-
riacións en escabeche, de
Sísifo Teatro.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Fotografías de Javier Te-
niente até o domingo 27 na
Casa de Cultura.

PorPortoto
■ MÚSICA

VII GRANDE
NOITE DO FADO
Do fado académico, organi-
zado pola Associação de
Estudantes do ISEP, serve
para a troca de ideas e ex-
periencias entre a actual xe-
ración de grupos do Porto e
os famosos intérpretes e
grupos doutras academias,
con destaque para a de
Coimbra. No Mosteiro de
São Bento da Vitória o sá-
bado 26 ás 21,30 (port) o
que de novo se fai polo fa-
do académico despois dun-
ha década que viu xurdir
varios temas.♦

EDICIÓNS ESPONTÁNEAS
www.edicions-espontaneas.com

Páxina electrónica de Edicións Espontá-
neas, unha editorial creada por dous arqui-
tectos e dedicada a publicar libros sobre
arquitectura feita en Galiza. De momento
editou “25 casas de Galiza. 1994-2004”. A
intención dos seus creadores é reflexionar
sobre as consecuencias da urbanización e
dar unhas respostas que existen pero non
se transmiten á sociedade.♦
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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.

■ 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.

■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.

■ Véndese finca de 1.030 m2 en Va-
güín-Mogor (Marín) con boas vistas
á ría, enriba da praia de Mogor. Máis
información no telf. 608 086 107.

■ Alúgase habitación en piso novo,
con calefacción e lavadora, na zona
de Conxo en Santiago. Telf. 687
581 137.

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Algúns propietarios de restaurantes persiguen o bón gusto. Pero non precisamente o culi-
nario. Mais ben perpetran atentado á estética do territorio. É o caso deste aberto en Baio.
E dentro, non sería de extrañar, acaso pendure unha foto adicada a Fraga iribarne.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Stacey Earle
& Mark Stuart

presentan,
o sábado 26

na Iguana de
VIGO,

Comunnion
Bread, que

os converteu
nunha

das iconas
do novo folk

estado-
unidense.

O Centro
Dramático
Galego
representa
Seis
personaxes
en busca de
autor o
sábado 26 e
domingo 27
en VIGO.
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Do 24 ao 30
de novembro
do 2005 Hai unha tendencia moi

extendida, sobre todo
entre os sectores pro-

gresistas, a mitificar o poder
dos medios de comunicación.
Se o goberno está acosado
non é só culpa da Cope, igual

que o cambaleo electoral de
ZP non foi obra da Ser. Ven-
tura Pérez Mariño logrou
apoios en Vigo co Faro e a
Ser local en contra. Pódense
citar outros casos: Nunca
Máis xuntou unha macro ma-

nifestación en Compostela
con apoio cero da prensa. Un
último exemplo: hai xente
obesa que fai todo o que
manda a tele, pero cando che-
ga unha campaña contra o so-
brepeso nin ve nin ouve.♦
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Exclusión
MANUEL CIDRÁS

Oconcepto de ex-
clusión foi elabo-
rado no ámbito da

socioloxía e dende el deu
un exitoso salto á lingua-
xe política e ao uso co-
mún, xunto co seu corre-
lato integración: loita con-
tra a exclusión, políticas
de integración, rendas de
integración… Persoal-
mente non gosto da recep-
ción do termo na linguaxe
común porque o desnatu-
raliza até convertelo nun-
ha caste de eufemismo
técnico para aludir á po-
breza extrema. Algo así
como os menos favoreci-
dos entre os menos favo-
recidos. E non é iso.

Dende logo a exclu-
sión ten que ver coa pobre-
za, a inmigración, a xeno-
fobia e, aínda que isto se
diga menos, a explotación
que produce os seus efec-
tos máis devastadores can-
do nun sistema absoluta-
mente mercantilizado am-
plas camadas sociais están
permanentemente encista-
das fóra do mercado labo-
ral: sen os cativos privile-
xios da explotación pero
necesitados de consumir.
A exclusión é produto di-
so, pero non é iso. Por di-
cilo de forma simple, hai
pobres moi pobres que se-
paran o lixo e o depositan
nos respectivos contedores
e outros igualmente pobres
que queiman os contedo-
res. Ou o coche do veciño
co que non se identifican
porque a exclusión rompe
os vínculos sociais.

A recente vaga de vio-
lencia vivida en Francia
nos sitúa brutalmente
fronte á realidade da ex-
clusión. Faise visíbel entre
os máis novos porque a
adolescencia creba o úni-
co lazo social que asiste o
excluído: o vínculo fami-
liar, ao abeiro do cal estes
rapaces comen quente ca-
da día e dormen a cuberto,
ou mesmo teñen unha
playstation. Enfrontados
ao mundo dos pais, redu-
cidos á condición de con-
sumidores imposíbeis,
queiman gardarías sen re-
parar en que a poucos
anos han precisalas para
os seus fillos. O seu futuro
remata a fin de semana, se
poden entrar na discoteca.

Esa é a esencia da ex-
clusión: o excluído non
se sente concernido polas
normas sociais comun-
mente admitidas (polos
non-excluídos). Como
tal aquela que nos marca
que por máis cabreados
que esteamos non pode-
mos queimar o coche do
veciño nin estragar os ca-
tivos equipamentos pú-
blicos que precisamos
como membros dunha
comunidade. Voltando á
linguaxe sociolóxica:
harmonía pura e violen-
cia autodestrutiva.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Ver traballar a André Cruz
resulta un espectáculo. Colo-
ca lastros na rúa e déixaas
empedradas a toda velocidade
e cunha precisión abraiante.
É portugués e aprendeu a pro-
fesión no seu país, aínda que
admite que é unha actividade
en tempos propia dos galegos.

Portugués e picapedreiro.
Portugués, si, de Penafiel e

picapedreiro. En Portugal chá-
manos calceteiros e aos lastros
que poñemos, alí chamámolos
cubos.

Agora empedra rúas en Vigo.
Levamos tres meses, non es-

tamos desde o principio das
obras e en concreto eu só empe-
drei tres rúas contando esta.
Traballamos dez horas o día e
estamos hospedados nun hotel
en Vigo, así imos a casa na fin
de semana, senón, tardariamos
dúas horas en vir e outras dúas
en regresar.

Sabe que os picapedreiros
que empedraron Lisboa eran
galegos?

É normal, eles ensináronos a
nós e agora vimos a traballar
aquí. Hai moito traballo aquí e
pouco alá.

Cantos metros de rúa em-
pedra cada hora?

Cada hora non sei. Máis ou
menos, vinte e cinco metros o día.

Explíqueme como o fai.
Abaixo poñemos morteiro,

despois colocamos os cubos un a
un, con coidado, todos ben aliña-
dos. Despois, botamos cemento
por riba e xa está.

Traballa só ou con alguén?
Traballamos de dous en dous

ou dous calceteiros cun peón.
Que é máis difícil facer, a

beirarrúa ou a calzada?

Para min, a beirarrúa, mais é
porque non sei facer beirarrúas.
De todos xeitos, o máis especia-
lizado é o noso traballo, facer a
calzada. Na beirarrúa pasas a
rasca e queda todo á mesma altu-
ra, na calzada hai que aliñar todo
e poñer cada cubo á mesma altu-

ra e aliñado. A proba é que un
calceteiro aprende de contado a
poñer beirarrúa, mais non sucede
o mesmo no caso contrario.

Cantos anos leva a facer es-
te traballo?

Cinco. Empecei directamente
nisto.

Onde aprendeu?
En Portugal. Deixei a escola

e fíxeme calceteiro.
Aquí na Galiza xa non hai

quen saiba poñer lastros.
Agora entenderá por que vi-

mos os portugueses a facer este
traballo. De todos xeitos, non é
que os galegos non saiban. Sa-
ber, sabemos todos, pero a eles
non lles interesa aprender.

Os comerciantes están feli-
ces, vostedes traballan tan rápi-
do que case non notan as obras.

Iso si que non o notei. O que
vimos é que hai xente maior que
vén a ver como traballamos.

É unha afección dos pensio-
nistas en Galiza. Protestan os
viandantes?

Si, e moito. Eles teñen a súa
razón e nós temos a nosa. Eles
teñen que pasar e nós estamos a
traballar e non podemos consen-
tir que estraguen o noso traba-
llo. Hai xente que non quere ca-
miñar vinte e cinco metros para
pasar e pretende facelo por cal-
quera lado, aínda co cemento
fresco. Algúns teñen razón, ou-
tros ningunha.

E non era mellor meter ce-
mento e asfalto, resulta máis
económico e é tan rápido como
o que fan vostedes?

Lembre esa rúa como estaba
antes e vexa como está agora.
Qué é máis bonito?

Ademais, vostede quedaría
sen traballo.

Non pense, dedicaríame a as-
faltar rúas, pero non quedaría sen
traballo.

Que debe estar bonito, as
rúas ou os edificios?

As casas desa rúa non cam-
biaron; de todos xeitos, a rúa
agora é máis bonita. Aínda así, si
que penso que deberían obrigar a
ter as casas decentes.♦

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

André Cruz
‘Os galegos aprendéronos aos portugueses a empedrar as rúas’

PACO VILABARROS


