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parcialmente. A prensa estadounidense insiste en
que en menos de dous anos voltarán á casa
60.000 efectivos, é dicir, o 30 por cento da tropa
ocupante. O presidente George Bush négao aínda
que admite que existe un programa de retirada
paulatina sempre que se consiga “a vitoria”. A vi-
toria? Bush xa debeu de anunciar a vitoria no Irak
unha ducia de veces: cando se tomou Bagdad,
cando se detivo a Sadam Husein, cando se arra-
sou Faluia… Consciente de que a sociedade nor-
teamericana comeza a cansar da guerra e das sú-
as consecuencias (debilitamento dos servizos pú-
blicos, denuncias de abusos sobre os soldados e,
sobre todo, o peso dos 2.108 mortos que, a 26 de
novembro, recoñece o Pentágono), o goberno
busca novas motivacións para xustificar a súa
presenza en Oriente Medio. Un informe que pre-
sentou a CIA explica como conseguir esa “enési-
ma” vitoria. O documento volve inculpar a Hu-
sein xa non só na fabricación senón no uso de ar-

mas de destrución masiva e explica a causa da in-
vasión en que Al-Qaeda usaba o Irak como base
terrorista desde a que pretendía efectuar novos
ataques contra territorio estadounidense. Tam-
pouco muda a estratexia de pacificación. Segun-
do a CIA, a inmensa maioría dos iraquís está de
acordo co novo réxime “democrático e seguro” e
participa na creación do novo exército (prevese
que nun ano teña 200.000 unidades). Esa nova
forza será a que se teña que ocupar dos “residuos
insurxentes”, quedando para os norteamericanos
os labores de desenvolvemento económico,
aprendizaxe e sostén do novo Estado plural. Por
poñer un exemplo desta “constante loita polos
dereitos humanos”, o texto informa de que se cre-
aron cen xornais “con información política libre
e independente” desde a queda de Husein. Nada
se di do aumento da poboación reclusa, que, se-
gundo a organización humanitaria Human Rights
Watch, se multiplicou por doce en tres anos.♦
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Alberte Núñez Feixóo conversa no Parlamento con dúas alcaldesas do PP o pasado 30 de novembro. OTTO / AGN



Na “guerra dos alcaldes” entrelá-
zanse as razóns políticas subindo
coma unha enredadeira polo pau
das cuestións técnicas que levaron
á supresión do convenio asinado
pola anterior Xunta cos concellos.

As razóns técnicas, expostas
pola Consellaría do Medio Ru-
ral, semellan de gran peso: impo-
sibilidade de realizar as obras
antes de fin de ano e conseguin-
te perda deste orzamento. A estas
habería que engadirlle logo outra
póla que xa ten unhas gallas de
cuestión política:

Parte desas obras non se
adaptaban ás características do
plano asinado.

Entre as cuestión políticas que
entreverán a decisión de Alfredo
Suárez Canal e as protestas dos
alcaldes está en primeiro lugar a
necesidade do novo goberno de
pór en marcha o cambio. Así, a
primeira medida é trocar as rela-
cións que se viñan mantendo cos
concellos: “fixar criterios claros e
equitativos de reparto das axudas,
así como as prioridades políti-
cas”.  Ao mesmo tempo necesita-
ba a nova Xunta que se visualiza-
se que ía rachar coa práctica de
certificar obras que aínda non co-
mezaran ou permitir que outras
actuacións realizadas á súa marxe
polos concellos ou parroquias, fo-
sen legalizadas e pagadas polos
orzamentos autonómicos.

A isto é preciso engadirlle
outras motivacións que, tanto
desde a consellería como desde o
BNG, non van recoñecer pero
que, seguramente, están aí. Esta
é unha medida na que o denomi-
nado cambio se visualiza con
forza, pois abrangue case todo o
país. Os alcaldes, e con eles os
habitantes do medio rural, saben
que as cousas mudaron, que xa
non chega o alcalde para facer as
obras. É unha perda gráfica do
poder dunha clase caciquil que,

en moitos casos, se veu perpe-
tuando de un ou doutro xeito ca-
se desde o século
XIX.

Ao mesmo
tempo, o BNG
demostraba con
esta medida que
intuía que ía pro-
vocar conmoción
política, que é a
organización que
pilota o cambio.

O PP non po-
día deixar pasar
esta decisión do
Goberno sen pro-
testar. Xa non é a
importancia das
obras paralizadas,
nin o prazo de execución, nin o
compromiso electoral, adquirido
cos veciños, senón que está en

xogo a esencia do seu liderado e
o seu xeito non só de facer polí-

tica, senón estru-
turarse interna-
mente: unha ca-
dea que vai desde
o pedáneo parro-
quial pasando
polo alcalde até
chegar ao presi-
dente da Deputa-
ción e o conse-
lleiro.

Esta cadea es-
tá máis clara ca
en ningún lado en
Ourense e foi,
consecuentemen-
te, desde esta
provincia desde

onde se impulsou a “rebelión dos
alcaldes”. Protesta que tamén ten
moito que ver coa loita interna

no proceso precongresual que
está a librar a dereita galega.

As razóns técnicas

As obras do denominado Plano
de Infraestruturas Rurais foron
acordadas polo Goberno Fraga
entre os días 30 de maio e do 14
ao 14 de xuño. Era, polo tanto un
goberno en funcións.

Xan Carballido, director xe-
ral de Estruturas e Infraestru-
turas Agrarias,  afirma que “estas
datas revelan a imposibilidade
de rematar estas obras antes de
final de ano”. Esa foi a principal
causa de que a Consellaría do
Medio Rural decidise a paraliza-
ción de 245 obras.

Se estas obras non se rematan
a tempo a Consellaría perde os
fondos destinados a elas, que pa-

san a Economía e os destina a
outras prioridades.

Polo tanto, o que fai a Conse-
llaría é “denunciar os convenios
pola imposibilidade de contrata-
ción”. O diñeiro destinado a es-
tas obras ou se investirá no pró-
ximo exercicio pola propia Con-
sellaría ou foi dedicado a adian-
tar obras deste mesmo plano que
xa estaban en execución.

Carballido afirma que a súa
Dirección Xeral se puxo a traba-
llar na contratación de obras des-
de o mesmo momento en que to-
maron posesión, pero todo o pa-
peleo necesario “ocupa un cuarto
de máis de 100 metros cadrados,
o que dá unha idea da súa mag-
nitude”. Considera que o anterior
Goberno nunca pensou pór en
marcha este ano o plano que
aprobou, senón tería que dotar
este departamento de moita máis
xente para levalo a cabo.

O conselleiro Suárez Canal
afirma que “non se suspenderon
obras que estivesen xa licitadas,
adxudicadas ou cos concursos
resoltos, suspendéronse conve-
nios cos concellos que recollían
nas negociacións obras imposí-
beis de realizar materialmente
este ano 2005”.

Desde a Consellaría do Me-
dio Rural afirman que eses con-
venios foron un instrumento
electoral do PP. Afirman que o
Goberno Fraga non só sabía que
era de imposíbel cumprimento,
senón que nunca tivo intención
de cumprilo. Razóano con da-
dos: a media de obras realizadas
pola consellaría nos últimos ca-
tro anos, con Plano Galicia in-
cluído, sitúase na resolución de
413 expedientes anuais. Os ex-
pedientes que se comprometeu a
executar o Goberno do PP desde
o verán até final de ano era en
total 1.054. “Máis do duplo da
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Cuestións técnicas e políticas enrédanse na supresión de parte do
Plan de Infraestruturas e na protesta do PP

A guerra dos alcaldes
A. EIRÉ

Máis de 200 alcaldes e cargos electos do PP manifestáronse no Parlamento creando unha situación
sen precedentes. O motivo foi a protesta pola supresión de parte dos convenios do Plano de Infraes-
truturas aprobado polo anterior Goberno en funcións. É tan grave esta paralización? En que se basea
esta decisión do actual Goberno? Que hai detrás das posturas da Consellaría do Medio Rural e do PP?

Os alcaldes durante a protesta do 23 de novembro.                                                                                                   OTTO / AGN

A Consellaría
explica a supresión
do convenio ante
a imposibilidade
de rematar as obras
en prazo e
a conseguinte perda
do orzamento.



media e 480 máis que no ano
2002, que foi no que máis obras
se realizaron, 575”, afirman na
Consellaría.

Como podería
subsanarse a im-
posibilidade de
executar as obras
sen perder o di-
ñeiro destinado a
elas? Desde o PP
non o din, tam-
pouco negan a di-
ficultade para te-
las rematadas en
tempo e xeito.
Pero existía unha
práctica que era a
de certificar as obras aínda que
estas non estivesen rematadas.
Había outras obras que se reali-
zaban mesmo con anterioridade
e ter dotación orzamentaria e que
logo eran aprobadas. Desde a
Consellaría queren rematar con
esta práctica.

A pillaría

“Acondicionamento de espazo
rural para usos comunitarios”.
Así aparece redactado no con-
venio unha destas obras. Cando
na Dirección Xeral de Estrutura
e Infraestrutura comezaron a
ollar polo miúdo as obras déron-
se conta de que, en realidade do
que se trataba era dunha piscina
cuberta.

É un dos casos ilustrativos do
que se podería considerar unha
pillaría por parte dos concellos
para incluír obras neste plano
que, como o seu nome indica, é

de “Infraestruturas Rurais”.
Xosé Crespo, alcalde de La-

lín e presidente da FEGAMP,
mesmo recoñecía que neste pla-

no de obras in-
cluíu un centros
multiusos “por
ver se coaba”.

E moitas des-
tas obras si que
coaran: piscinas,
o rego dun campo
de golf, estradas,
beirarrúas, edifi-
cacións, acondi-
cionamentos de
casas para as Mu-
lleres Rurais...

Na Consella-
ría afirman que se deron conta
do que denominan como “obras
singulares” cando comezaron a
revisar os expedientes. “Come-
zamos a revisar aqueles que su-
peraban os 150 mil euros de or-
zamento e a com-
probar os titulares
do convenio e a
ollar a que corres-
pondían realmen-
te e atopamos es-
tas irregularida-
des en 247 futuras
obras”, afirma
Carballido.

Irregularida-
des que poderían
ser penalizadas
pola UE, que con-
cede parte dos
fondos, ao non
corresponderse
co obxecto final para o que foron
librados. Por outra banda, desde
a Consellaría afirman que eses

obras o lóxico é que as realicen
ou outras consellarías ou a do
Medio Rural se se demostra a
súa necesidade, pero con cargo a
outras partidas.

Tampouco consideran lóxico
que obras moi pequenas, por
exemplo 500 metros de sanea-
mento, estivese previsto realiza-
las en tres anos. “Por que teñen
que aguantar os veciños coas rú-
as abertas tres anos? Non é lóxi-
co rematalas nuns meses?”, pre-
gúntase Carballido.

Un novo plano

Pero o que lles interesa aos veci-
ños e tamén aos alcaldes é se as
obras se van facer ou non.

Suárez Canal anuncia un no-
vo plano para o próximo ano. Un
plano que terá 40 millóns de eu-
ros en dotacións, fronte aos 30
que prevía o PP. A el irán parar

as partidas libe-
radas deste ano
por non poder
executalas.

Suárez Canal
afirma que o no-
vo plano estará
rexido “por crite-
rios prioritarios
de interese agra-
rio e forestal”, e
non só vai aco-
meter obras xa
previstas no ante-
rior reparto, se-
nón que vai “co-
rrixir os criterios

discriminatorios utilizados no
pasado”.

Afirma tamén o conselleiro

que “as obras e os nomes dos
concellos que se viron afecta-
dos pola supresión das obras ta-
mén son responsabilidade do
anterior Goberno, que foi quen

decidiu en que obras se princi-
piaban os trámites e cales se
condenaban a figurar na litera-
tura dun convenio de imposíbel
execución”.♦
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Vén da páxina anterior

“A decisión de suspender as
obras non foi discrecional deste
Goberno, atendeu a criterios tem-
porais. Démoslles para adiante a
todas as obras que tiñan tramita-
ción feita que puidesen intentar
cumprir o convenio”, declaroulle
Suárez Canal a A Nosa Terra.

Para demostrar que non
existiu unha utilización política
dá o dato de que dos seis conce-
llos do BNG que tiñan obras
concedidas suspendéronse en
tres, e dos 22 concellos do
PSOE suspendé-
ronse en 16. Sig-
nifica, afirma o
conselleiro, “un-
ha porcentaxe
moi por riba do
que corresponde-
ría se o reparto
fose equitativo.

Pero a cues-
tión política si
que subxace na
disputa. Suárez
Canal considera
que neste plano
“o anterior go-
berno só lle ad-
xudicou unha pe-
quena porcenta-
xe aos concellos que non eran
do PP ”.

O conselleiro tamén acusa o
anterior Goberno de “atrasar inten-
cionadamente as dos concellos da
oposición”. Canal engade outro
dato: “desde agosto non se trami-
tou ningunha obra en concellos go-
bernados polo BNG”.

Denuncia tamén Canal que
o plano, acordado coa FE-
GAMP, modificou o reparto a
posteriori. Nese reparto “discre-
cional” o 91% dos fondos eran
para concellos gobernados polo
PP; o 4% para os do PSdeG-
PSOE e o 1% para dos do BNG.

O conselleiro que asinara o
plan, Xosé Antonio Santiso, ne-
ga que se favorecese os conce-
llos do PP, e afirma que as obras
se elixiron “polo criterio dos re-
xedores locais”.

Explica que ti-
ñan que presentar
un proxecto na
Consellaría e
“concedémosllelo
a todas as persoas
que foron chegan-
do. Aos alcaldes
déuselles liberda-
de para que elixi-
sen as obras que
eles considerasen
necesarias”. Con
estas premisas é
lóxico que os al-
caldes do PP re-
clamen “as miñas
obras”.

A Santiso
non lle parece “esaxerada” a in-
clusión no plano de piscinas ou
doutras obras similares porque
o que “pretendiamos era que os
habitantes do rural tivesen a
mesma calidade de vida que os
das cidades”.

Cre que aínda que o novo
plano recupere parte das obras

proxectadas, a paralización xa
supuxo un atraso.

Unha paralización que segun-
do o secretario xeral Xosé Carba-
llido non vai ir máis alá de mar-
zo. “O 31 de decembro queremos
ter o plano elaborado, segundo as
peticións dos concellos. En xa-
neiro e febreiro redactaranse os
proxectos e a partir de marzo xa
comezará a súa execución”.

Afirma Carballido que hai
outras obras “que se van rema-
tar moito antes dos prazos por
destinar a elas os orzamentos
que liberamos doutras que non
se podían rematar en prazo”.

De ser así as cousas, as pro-
testas dos alcaldes do PP hai que
inscribilas máis na loita política
partidaria que na defensa dunhas
obras. Unha loita política que ten
a súa razón. O novo Goberno fi-
xa uns criterios diferentes de ac-
tuación, tanto na relación cos al-
caldes como á hora de priorizar
as obras. A paralización é unha
visualización do cambio e ta-
mén, ao mesmo tempo, a perda
dunha parte da capacidade de in-
terlocución dos alcaldes fronte
aos veciños. Hai que ter en con-
ta que, durante moitos anos, a
cadea do PP funcionaba sen inte-
rrupción desde as parroquias á
Xunta, pasando por concellos e
deputacións. A nova situación
política cortocicuitou este engra-
naxe de ducias de anos e o PP
vese na necesidade de mudar as
súas formas de facer política.
Agora tócalle facer oposición.

Nesta nova aindaina non mi-
den ao xeito e entran a protestar
no propio recinto do parlamento

porque “esta é a súa casa, a casa
de todos”, como xustificou o
deputado Roberto Castro.♦

Reparto discrecional ou dilixencia dos alcaldes do PP?

O plano para
o próximo ano
contará
cun orzamento
de 40 millóns,
dez máis que
o previsto polo PP.

Con esta medida o
BNG tamén
pretendería
demostrar que é a
organización que
pilota o cambio.

O anterior
conselleiro explica
que foron os
alcaldes os que
escolleron as obras
e que se incluíron
no plano segundo
as ían pedindo.

O Conselleiro do Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, explicou no Parlamento a suspen-
sión dos convenios cos concellos.                                                                    AGN



AIgrexa Católica, os seus bispos, as sú-
as organizaciós relixiosas, a CONCA-
PA e o PP quéixanse na rúa da reforma

educativa do PSOE. Din que ataca a libre
elección de centro polos pais e o dereito ao en-
sino da relixión nas escolas. Láianse dos ata-
ques do Estado contra a Igrexa Católica, pro-
testan pola redución das achegas de diñeiro
público para o mantemento dos seus centros
de ensino e trasladan as súas protestas ás rúas,
ás casas, á sociedade toda. Pero, na miña opi-
nión, os focos que alumean o debate (tanto
nos medios de comunicación da Igrexa como
nos outros) diríxense a un lugar equivocado.
Coa coartada do debate sobre o ensino da re-
lixión ou das reformas educativas do goberno
neste eido, estase escurecendo, con premedi-
tación e aleivosía, outro debate moito máis
fundamental: o dos privilexios económicos da
Igrexa Catolica Apostólica e Romana dentro
do marco do Estado español. Convén, pois, le-
vantar o veo do silencio que neste terreo se
vén mantendo desde hai xa demasiado tempo. 

Deixando á parte o feito de que o Estado
distrae dos seus presupostos anuais, unha can-
tidade superior para financiar a Igrexa Católica
que a destinada a proxectos de Investimento +
Desenvolvemento, onde mellor queda resumi-
da a vantaxosa relación da Igrexa Católica co
Estado e no campo da fiscalidade, aspecto este
que practicamente se ignora e se silencia pe-
rante a cidadanía. Pero vaiamos por partes.

O clero non declara os seus soldos á Fa-
cenda, e a Igrexa Católica está exenta dos im-
postos principais: IVE, Imposto de Bens In-
móbeis, de Sociedades, de Transmisións Patri-
moniais ou de actos xurídicos documentados.
Tal situación de privilexio e impunidade fiscal
coloca a Igrexa nun situación permanente de
paraíso fiscal que para si quixeran outros em-
porios económicos e empresariais.

O máis curioso desta situación é que, des-
tas ventaxas fiscais, non se benefician as ou-
tras relixións que gozan da cualificación de
“notorio arraigo”, tanto as variantes do pro-
testantismo, como o xudaísmo ou o islamis-
mo que tamén teñen asinado convenios de
colaboración co Estado. Esta politica coloca
o Estado español nun plano de total discrimi-
nación para con estas relixións que, aínda
que non se diga publicamente, fixo que a Co-
misión Europea expresara reiteradamente a
súa denuncia ante tales feitos por vulnerar así
o principio de igualdade que debería asegu-
rar o estado aconfesional. Ben é certo que os
que defenden este panorama de discrimina-
ción buscan a súa xustificación  nos acordos
bilaterais asinados até hoxe entre Madrid e o
Vaticano, pero, non é menos certo, que tal si-
tuación de bilateralidade tamén rexe para os
acordo de integración na Unión Europea.

O mero relatorio dos acordos sobre asun-
tos economicos asinados entre a Igrexa de
Roma e Madrid (3 de xaneiro de 1979) pon
ben as claras cal é a situación de privilexio na
que vive a Igrexa católica española. 

O artigo I especifica claramente que a
“Igrexa católica pode libremente recabar dos
seus fieis prestacións, organizar colectas públi-
cas e recibir esmolas e regalos”; o que pode tra-
ducirse na práctica, co emprego do termo libre-
mente, en que a Igrexa está exenta de declarar
os ingresos que proveñan dos seus seguidores.

No artigo II especificábase asemade, que
“o Estado se compromete a colaborar coa

Igrexa católica na consecución do seu ade-
cuado sostemento económico, con respecto
absoluto do principio de liberdade relixiosa”

No artigo III aclárase que, ademais de non
estar suxeitos a impostos sobre a renda ou so-
bre o gasto ou consumo conceptos como pres-
tacións dos fieis, esmolas, regalos, colectas,
etc, tampouco deberán ser obxecto de fiscali-
zación, nin contábel, nin de con-
trol de gastos,“a publicación de
instrucións, ordenanzas, cartas
pastorais, boletíns diocesanos e
calquera outro documento das au-
toridades eclesiásticas...” así co-
mo as propiedades da Igrexa ca-
tólica  das que non terán, ade-
mais, a obriga de dar explicacións
sobre a súa procedencia.

Tampouco estarán suxeitas a
impostos as súas actividades de en-
sino en seminarios diocesanos e re-
lixiosos, así como as disciplinas
eclesiásticas en universidades da
Igrexa (letra b do artigo III)

Neste mesmo contexto, hai
que sinalar que, segundo recolle o
artigo IV, o Vaticano a Conferen-
cia Episcopal, as dióceses, parro-
quias e outras circunscricións te-
rritoriais, as ordes e congregacións
relixiosas e os institutos de vida
consagrada e as súas provincias e
as súas casas, terán direito ás se-
guintes exencións fiscais :

A) Exención total e perma-
nente da contribución, taxas e cal-
quera tipo de obriga fiscal territorial urbana
dos seguintes inmóbeis: os templos e capelas e
as súas dependencias ou edificios e locais ane-
xos, as residencias dos bispos, dos cóengos e
dos sacerdotes con cura de almas, os locais
destinados a oficinas da curia diocesana e as
parroquiais, os seminarios destinados á forma-
ción do clero diocesano e relixioso e as uni-
versidades eclesiásticas (en tanto en canto im-
partan ensinanzas propias desas mesmas disci-
plinas eclesiásticas) os edificios destinados a
casas ou conventos das ordes, congregacións
relixiosas e institutos de vida consagrada

B) Exención total e permanente dos im-
postos reais ou de produto, sobre a renda e
sobre o patrimonio

C) Exención total dos impostos sobre suce-
sións, doazóns e transmisións patrimoniais,
sempre que os bens e dereitos adquiridos se des-
tinen ao culto, á substentación do clero, ao sa-
grado apostolado e ao exercicio da caridade

Por non falar dos diñeiros públicos que reci-

be a Igrexa de Roma polo seu patrimonio histó-
rico e os seus bens inmobiliarios, inxentes e
cuantiosos, a pesar dos dous procesos de desa-
mortizacións dos que foi obxecto ao longo do
seculo XIX (Mendizábal e Madoz). Ademais de
ser a primeira empresa inmobiliaria detrás do
Estado, a Igrexa de Roma segue a ser, con moi-
to, a primeira potencia do Estado en patrimonio

histórico e é proprietaria de miles
de inmóbeis e, mesmo, de varios
latifundios rurais. Pois ben, cada
ano as administracións autonómi-
cas presupostan máis de 6 millóns
de euros para financiar proxectos
de restauración ou mantemento
destes bens (museos, arquivos, ca-
tedrais, mosteiros, igrexas, casas
reitorais..) e, mesmo, para cons-
truír novos edificios eclesiais, sen
que, en troques, se esixan contra-
partidas rigorosas de uso público. 

En suma, e sen afondar máis,
atopámonos cunha situación de
privilexios case feudais, coa
construción dun paraíso fiscal
sen limitacións, con desigualda-
des  anticonstitucionais e co
exercicio dun poder económico
alleo ao control público do Esta-
do. Velaí a autentica e moi des-
coñecida  faciana da Igrexa ca-
tólica española.

Mariano Sánchez Soler, au-
tor do libro As sotanas do PP. O
pacto entre a Igrexa e a direita
española (Temas de Hoy) deu

hai tempo, nun artigo artigo publicado en Le
Monde Diplomátique, a relación de institu-
cións catolicas reconvertidas en ONGs que
reciben axudas do Estado a traves do Minis-
terio de Traballo e Asuntos Sociais. Tales
institucións son as Adoratrices Escravas do
Santísimo Sacramento e da Caridade, Car-
melitas Misioneiras, Fillas da Caridade, Cen-
tros Xuvenís Don Juan Bosco, Irmás Hospi-
talarias do Sagrado Corazón de Xesús, Irmás
Carmelitas da Caridade, Pequena Obra da
Divina Providencia, Relixiosas Filipenses
Fillas de María Dolorosa, Irmás da Caridade
de Santa Ana, Irmanciñas dos Anciáns De-
samparados, Franciscanos da Cruz Branca,
Fillas de Santa María da Providencia, Ins-
pectoría Salesianos Santiago o Maior, Xu-
ventude Obreira Cristiá de España, Xuventu-
des Marianas Vicencianas, Mercedarios Pro-
vincia de Castela, Relixiosos Camilos, Orde
Hospitalaria de San Xoán de Deus e a Socie-
dade de San Vicente de Paúl.♦
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‘Ademais
de ser

a primeira
empresa

inmobiliaria
detrás

do Estado,
a Igrexa de

Roma segue a
ser, con moito,

a primeira
potencia

en patrimonio
histórico”

Cartas

Aprender portugués,
por quê e para quê
Debate-se estes dias a necessidade
ou não de aprendermos cultura
portuguesa como matéria optativa
preferente na secundária. Entre os
argumentos surgem motivos ideo-
lógicos, de identidade, de proximi-
dade, etc. Falando sempre do gale-
go escolar e da sua relação com a
necessidade social ou não do ensi-
no de português. As perguntas que,
entendo, deveríamos estar a fazer,

e a responder, são muito menos
“elevadas” a nível teórico, porque
dificilmente vamos chegar a acor-
do, para já, em se português e gale-
go são a mesma língua ou não.Co-
loco por isso as que eu acho que
deveríamos estar a responder:

É interessante económica e
socialmente aprender português?
É mais fácil ou mais difícil para
nós do que para outras culturas, ao
conhecermos o nosso galego?
Oferece um apoio e reforço para
as aulas de galego? Reporta bene-
fícios económicos?  Interesa-nos

laboralmente saber português?
Não parece apropriado que, ha-
vendo moitos portugueses que en-
tram ao ano no sistema de saúde
galego, os nossos médicos enten-
dam e saibam português? Haven-
do moitos trabalhadores portugue-
ses em Galiza, não parece interes-
sante aprendermos português? É
compreensível que em Extrema-
dura haja mais de 9.000 alunos de
português em secundária e na nos-
sa comunidade umas centenas?

O primeiro colectivo imigran-
te na Galiza é o dos portugueses.

Também sabemos que os nossos
médicos, enfermeiros, informáti-
cos, e trabalhadores de todo o ti-
po vão trabalhar para o norte de
Portugal de maneira maciça.
Aliás, cada vez mais gente solici-
ta entrar nas escolas de idiomas
para aprender português “por mo-
tivos laborais” (70% dos estudan-
tes de português da EOI de Vigo). 

Não parece apropriado que
os alunos, de maneira optativa,
possam aprender desde os 15 ou
16 anos, uma língua laboral e so-
cialmente útil?

Os privilexios económicos
da Igrexa

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

Fóra das polémicas sobre o ensino da relixión, cómpre co-
ñecer cales son as exencións fiscais –anticonstitucionais–
das que goza a Igrexa no noso ordenamento xurídico.Chiste que circulou

en Barcelona despois
do 0-3 ao Real
Madrid:
“Abandonade a
campaña contra o
cava. Xa o bebemos
todo”.

Axiña chegará a
nova canle privada
de televisión: “A
sexta”. Hai pouco
comezou “Cuatro”.
Ao aparecer a TVG, o
galego ocupaba un
terzo da
programación total.
Agora haberá seis
canles en castelán por
unha na nosa
lingua.

Din as testemuñas do
incidente do
Parlamento do día 23
que resultaba
sorprendente ver a
Barreiro e a Núñez
Feixoo berrando por
un megáfono: se
siente, se siente, el PP
está presente. Se eses
son os novos líderes,
o actual goberno
pode estar
tranquilo.

Un dos que
protestaba era o
alcalde de Leiro,
concello onde foi
paralizada a
rehabilitación dun
lavadoiro público.
Pois se están tan
necesitados, o mellor
é que lles regalen
unha lavadora.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



Odebate sobre o proxecto da Lei Orgáni-
ca de Educación (LOE) que se está pro-
ducindo estes días é o paradigma per-

fecto de como se terxiversa a información e se
pretende manipular a opinión pública con falsi-
dades absolutas que nada teñen que ver coa re-
alidade dos feitos. Dá a impresión de que o ac-
tual goberno do PSOE con esta lei pretende,
entre outras cuestións, rematar coa galopante
privatización do ensino, afastar o ensino da re-
lixión do currículo escolar, asumir a configura-
ción plurinacional do Estado e outorgar o apro-
bado xeral ao alumnado ao final das súas etapas
educativas. Nada máis lonxe da realidade. Este
debate, a máis de fraudulento, procura minimi-
zar e silenciar todas aquelas voces críticas con
este proxecto educativo que non deixa de ter
numerosos elementos en común co do anterior
goberno do PP. Chega con ler o proxecto de lei
para descubrir que non se están enfrontando nin
debatendo dous modelos educativos diferentes,
senón pequenas modificacións que, aínda ten-
do a súa importancia, están moi lonxe non só
do que o sistema educativo galego precisa, se-
nón tamén das proclamas electorais que no seu
día fixo o mesmo PSOE. Non obstante, o PP
–movido por motivacións ideolóxicas e de tác-
tica política– conxuntamente coas patronais do
ensino concertado e a conferencia episcopal,
conflúen en demandas que, de acadarse na súa
totalidade, liquidarían o ensino público e a con-
fesionalidade impregnaría todo o currículo es-
colar. O seu afán por ampliar o negocio, a in-
fluencia e control ideolóxico lévaos a ser insa-
ciábeis e a pretenderen que o ensino público
funcione como subsidiario do privado. Por iso
non dubidan en falsear a realidade, adxudicán-

dolle ao proxecto de lei maldades, que para nós
serían bondades, que non ten.

Este proxecto de lei continúa sen asumir
nin aceptar a configuración plurinacional e
plurilingüe do Estado español. Lonxe estamos
de que a LOE sexa unicamente unha lei de ba-
ses que traslade a potestade lexislativa e de or-
denación educativa a Galiza. Polo tanto, conti-
nuaremos carecendo dun sistema educativo
propio, deseñado e programado en función da
nosa realidade social, cultural e lingüística, das
nosas necesidades e obxectivos.

Unha educación que pretenda
afastarnos do que nos é propio, do
noso mundo, nunca cumprirá unha
función transformadora, de calida-
de nin equidade en Galiza. Pois
ben, o actual proxecto de lei non
asume, nin sequera, transferirlle ao
goberno galego a concesión das
bolsas de estudos; a fixación do
número de días lectivos; a avalia-
ción do sistema educativo, a com-
posición e competencias dos órga-
nos colexiados, o sistema de elec-
ción dos cargos directivos, os crite-
rios de admisión de alumnos, etc.
A Alta Inspección confírmase na
súa función de gardián do goberno
central, usurpando atribucións e
funcións que deberían correspon-
derlle á Administración educativa
galega. Moitas outras competen-
cias son compartidas entre o Esta-
do e as comunidades autónomas e poucas exclu-
sivas do goberno galego. Todo isto non é óbice
para que o PP e os seus aliados continúen a afir-

mar que a futura LOE vai desintegrar o actual
Estado a través de diferentes sistemas educati-
vos, cando, igual que na LOCE e na LOXSE, o
Estado ten a potestade de fixar os contidos bási-
cos das ensinanzas mínimas que requerirán co-
mo mínimo o 55% dos horarios escolares. 

Co actual proxecto de lei o ensino privado
concertado sae reforzado. Consolídase definiti-
vamente a dupla rede de centros: pública e pri-
vada concertada. Avánzase na privatización e
mercantilización da educación, ao comprome-
terse a LOE a dotar os centros concertados dos
mesmos servizos e recursos que os públicos,
malia continuaren a ser entidades con fin de lu-
cro, teren un ideario propio e seleccionaren o
alumnado de maneira irregular. Non se lexisla
nin a mínima medida conducente a evitar a pri-
vatización. Confírmanse as subvencións e os
concertos na educación infantil, malia que con-
tinúa sen ser obrigatoria, e a todos os outros ni-
veis educativos. É máis, o actual proxecto de lei
non só facilita os concertos educativos no ensi-
no postobrigatorio, senón que confirma os ac-
tuais mediante a disposición transitoria décima
que estabelece “Os centros privados que, á en-
trada en vigor da presente Lei, teñan concerta-
das as ensinanzas postobrigatorias, manterán o
concerto para as ensinanzas equivalentes”.

A proposta positiva de que a escolariza-
ción do alumnado con dificultades educativas
fose equitativa entre centros públicos e con-
certados esvaeuse nas últimas concesións á
patronal da privada, malia que en Galiza máis
do 90% do alumnado destas características es-
tea escolarizado no ensino público, sen que se
aplique ningunha sanción nin cancelación do
concerto aos centros privados concertados por
evitar a matriculación deste alumnado.

A futura lei continúa sen aceptar o ensino
laico. A relixión, polo contrario, formará par-
te do currículo escolar. As administracións
educativas seguirán estando á marxe de cal-
quera control desta área, que proseguirá co
adoutrinamento relixioso nos centros. O pro-
fesorado de relixión será nomeado e “selec-
cionado” polo bispado e non por un sistema
que garanta os requisitos de publicidade, mé-
rito e capacidade e os contidos, obxectivos,
material didáctico desta área estarán á marxe

de calquera control. En definti-
va, o estatus da relixión nos cen-
tros será o mesmo que ten hoxe,
pois tampouco se aceptou que se
impartise fóra do horario lectivo.

É comunmente aceptado que
calquera reforma educativa, por
insignificante que sexa, debe le-
var consigo o financiamento co-
rrespondente, xa que non hai
avance posíbel na calidade do en-
sino sen os recursos necesarios
para o ensino público. A memoria
económica para o financiamento
da lei, da que unha parte moi im-
portante será para o financiamen-
to do ensino infantil privado, pre-
vé que o 45% vai ter que asumilo
o goberno galego (malia non ter
soberanía financeira, cárgase so-
bre as súas costas parte do finan-
ciamento da lei). Trátase dunha
proposta de financiamento total-

mente insuficiente, sen rango de lei que non
recoñece a débeda histórica que o Estado ten
contraída co sistema educativo galego.♦
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A LOE: outra
oportunidade perdida (I)

ANXO LOUZAO

A pesar das críticas do PP e as falsidades do goberno
central, a nova lei educativa é só unha versión matiza-
da e corrixida da reforma iniciada polo Gabinete Aznar.

Ábrese a nova
circunvalación de
Vigo, obra do
Ministerio de
Fomento. Pregunta: en
que lingua están
todos os letreiros?
Pois, efectivamente,
acertou. En
castelán.

Francia, que non é
unha gran potencia,
sabe promocionarse.
Cobran por ver un
pasarrúas e por mexar
nun parque. En cada
ville teñen unha
exposición da pataca
do lugar e cando non
saben onde tirar un
tractor crean un
museo da maquinaria
agrícola. París foi a
capital mundial da
arte e da literatura. Alí
deuse a coñecer
Joyce, por exemplo.
Xa non o é tanto. Pero
segue a selo, en certo
modo, do fútbol, pese
a que non é a patria
deste deporte, nin
teñen grandes
equipos. Alí está a
revista France Football
e o seu balón de ouro,
que vén ser como o
Nobel do balompé.

Coinciden no cine
dúas estreas: a
arxentina Irmás e a
norteamericana Nos
seus zapatos. Teñen a
orixe común: a
historia case pechada
ao redor da relación
entre dúas irmás. Pero
o transfondo non
pode ser máis
distinto: a ditadura
arxentina na primeira
e a estética persoal
na segunda. Como
para volver a
preguntar se existe o
cine nacional!♦

‘Este
proxecto de lei

continúa
sen asumir
nin aceptar

a configuración
plurinacional e

plurilingüe
do Estado
español”

PACO VILABARROS

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Hoje em dia temos 4 horas se-
manais de “lengua española” e 4 de
“língua galega” nas escolas. Tam-
bém aulas de inglês. Que problema
pode haver para termos mais 3 ho-
ras adicionais de português. 

A respeito do chamado ‘con-
flito normativo’ do galego, eu opi-
no que muito dificilmente nos
próximos anos vamos chegar a
um consenso entre oficialistas e
reintegracionistas e nos não pode-
mos condenar os nossos cidadãos
a não poder estudar português até
que nós cheguemos a um acordo. 

O português portanto apren-
de-se... ensinando português.♦

LUÍS FONTENLA

Alcaldes
no parlamento

Nunca se producira un asalto de al-
caldes dun partido ao parlamento.
Por que? Por qué o PP fai isto? Por-
que o PP non quere perder as obras
proxectadas para os seus alcaldes. 

Fai moi ben o Goberno
PSOE-BNG en anular unhas

obras que non se sabe que grao
de necesidade teñen e que o dei-
xaba con pouco diñeiro para fa-
cer un novo plano que conteña as
obras necesarias para todos. 

O PP non sabe perder. Fai un-
ha campaña perigosa que divide a
xente en bos españois e malos es-
pañois; bos españois e malos cata-
láns; bos españois e malos vascos 

Campaña perigosa porque
quen divide emocionalmente a
xente, deixa moita carga negati-
va nos corazóns. 

Nunca me gustou o PP. Non

soporto esa actitude de crerse os
donos de todo. Mariano Raxoi,
Ángel Acebes, Eduardo Zaplana
están facendo moito dano. E a le-
vantada dos alcaldes galegos do
PP deixa ver que detrás das caras
amábeis de Alberto Núñez Fei-
xóo, Xosé Manuel Barreiro, Xosé
Cuiña están a defensa dos intere-
ses caciquís de sempre, que aten-
dían con favores cando estaban
no poder e que están dispostos a
todo agora que non o están.♦

HÉITOR SÁNCHEZ
(OLEIROS)
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O primeiro e fundamental princi-
pio de calquera tratado de teoría
económica di que todo tipo de
recursos é, por natureza, limita-
do e, como consecuencia, os po-
deres públicos teñen a obriga,
entre outras, de levar a cabo un-
ha xestión o máis eficaz posíbel
dos activos comúns da súa colec-
tividade como xeito doado de
acadar o meirande desenvolve-
mento de benestar e desenvolve-
mento material dos administra-
dos, cerne íntimo da sua razón
mesma de ser. Pois ben, isto que
semella tan evidente e que é, por
outra banda, epítome en proxec-
ción histórica de todos os depo-
sitarios da vontade popular, des-
de que o mundo é tal, non parece
ter ese contido para o goberno
municipal coruñés. E aos feitos
estámonos a remitir.

Varios son os contenciosos
que están no candelo da máis crí-
tica actualidade local: Outro abo-
no de mais de 17.000 euros coma
pagamento de servizos xurídicos
a un gabinete de Madrid polo re-
curso sobre o topónimo que xa
eleva o custo total deste asunto a
trescentos mil; as perdas acumu-
ladas do tranvía de xoguete, a no-
va subvención para os cabalos do

dono de Zara, o ridículo orza-
mento presupostado para o 2006
que se destina ás sociedades lo-
cais e, agora, xa en plana maior,
a desfeita urbanístico-adminis-
trativa dos terreos da fábrica de
tabacos e o seu correspondente
engadido económico que, entre
outras cousas, fai agoirar o que
ocorrerá cos peiraos liberados
para a operación “Dársena Exte-
rior”, o que xa é obxecto de moi-
ta atención por parte, non só da
oposición política, senón tamén
de diversos sectores da cidada-
nía, cada vez máis concienciados
perante a permanente agresión
construtiva en todos os ámbitos
da xeografía urbana.

No que atinxe ao asunto da

fábrica de tabacos, a indignación
xeral céntrase nun amplo espec-
tro que titulariamos: “Promesas,
mentiras e negocios redondos” e
que poderiamos sintetizar en
dous vieiros de actuación princi-
pais: o peche da factoría coa li-
quidación da nómina do persoal
e o posterior “aproveitamento”
inmobiliario, todo iso en base a
un complexo político-financeiro
que non atende máis que a ra-
zóns estritamente economicistas
e na máis pura liña de formula-
mento do capital especulativo
fronte do produtivo, construtor
da sociedade do benestar euro-
peo dos gobernos socialdemó-
cratas da posguerra. Porque a fo-
lla de ruta deste despropósito

público non ten perda. Lembrar-
se do aleivoso proceso de peche
da factoría, con promesas de re-
colocación, que nunca se cum-
priron, e traslado nocturno de
maquinaria, non é mais que me-
ter o dedo na ferida aberta dos
traballadores cesados que ainda
desesperan do engano; manifes-
tando de que, segundo cren, to-
do estaba pactado e ben pactado.
“Non se recualificará xamais o
terreo”, frase emitida polo alcal-
de en plena campaña populista.
Contémplese a realidade actual.
Logo de anunciar con trompas e
repeniques a expropiación dos
perto de 25.000 metros cadrados
do polígono, e que sospeitosa-
mente non provoca apenas reac-

ción en Altadis, chégase a un
acordo con esta empresa, pro-
pietaria de Tabacalera, que con-
templa a cesión do edificio prin-
cipal para o municipio e varias
parcelas interiores do recinto pa-
ra levantar apenas trece ducias
de vivendas con algún tipo de
protección social, fronte ás 240
de venda libre e de luxo que se
prevé teñan un prezo de entre os
450.000 e 600.000 euros. 

O resultado final é que Alta-
dis fecha a fábrica mofándose da
oposición popular, manda para a
casa os traballadores e, por riba,
obten unhos 80 millóns de euros
pola venda, a unha UTE foránea,
dos terreos e case duplicando o
valor de expropiación que ela
mesma cifrara en 44,5 millóns.
En fin, para negocios A Coruña.
Así, non é de estrañarse de que o
empresariado do sector inmobi-
liario acoda á nosa cidade no
efecto chamada da clara disposi-
ción do goberno local para aten-
delos o mellor posíbel. Terreos
do exército, recinto feiral, agora
fábrica de tabacos e, á espreita, o
boom dos recintos potuarios que
se prepara como a meirande ope-
ración urbanística, en tempo e
espazo, en toda Galicia.♦

A liquidación dos terreos
da fábrica de tabacos

MANUEL LUGRÍS

Altadis gañou 80 millóns de euros coa venda dos seus terreos. Canto ga-
ñarán os promotores das 240 vivendas de luxo proxectadas para a zona?

A Coruña

Santiso,
mellor
na protesta
que como
conselleiro
Luís Pousa comenta en El
Correo Gallego (27 de no-
vembro) a protesta de alcal-
des do PP no Parlamento o
mércores 23 e, en concreto, a
actitude do ex conselleiro de

Agricultura, Xosé Manuel
Santiso Miramontes. “O ton,
un tanto altivo e agresivo, que
Santiso empregou cos axentes
das forzas de seguridade que
custodian o Parlamento non
pasou desapercibido na Xunta
e outros ámbitos da política e
a economía. A súa etapa co-
mo conselleiro responsábel
do sector agrario está consi-
derada como ‘a peor de todos
cantos pasaron por ese depar-
tamento. Non tiña nin puñe-
teira idea’, a dicir dun signifi-
cado empresario da industria
agroalimentaria”.♦

Vocabulario
deportivo
escatolóxico
O diario La Región (21 de
novembro) comeza a crónica
deportiva sobre o partido do
Ourense empregando un cu-

rioso vocabulario: “Vaia mer-
da, agora que o Ourense pa-
recía que encontrara un gole-
ador en Manuel Angel resul-
ta que os dous golazos do se-
villano quedan en nada por
culpa de tres cagadas”. Na
mesma páxina, pódese ler un
despece da mesma informa-
ción con este título: “Para
mexar”.♦

Os alcaldes
do PP
pásano ben
nas barricadas
“Pasámolo moi ben nas ba-
rricadas”. É a frase da alcal-
desa de San Cibrao, Elisa
Nogueira, coa que Faro de
Vigo (25 de novembro) titu-
la unha entrevista para falar
dos incidentes habidos no
parlamento o pasado día 23.
A alcaldesa afirma tamén
que “non só a esquerda ten
bula para manifestarse. Non
sei porque se sorprenden
tanto”. E finalmente engade:
“Eu son consciente de que
as forzas de seguridade esta-
ban a cumprir coa súa mi-
sión, pero mandáronas con-
tra nós”.♦

José Antonio Santiso.

Elisa Nogueira.



PERFECTO CONDE
Pasada a medianoite do  mér-
cores, 30 de novembro, Alberte
Núñez Feixóo ía gañando na
provincia de Pontevedra, des-
pois de resultar tamén o candi-
dato máis votado na da Coruña
o día anterior. Concretamente,
en Vigo, dun total de 1.559 vo-
tos emitidos, 1.179 apoiaron a
súa candidatura, 348 foron
para a de Xosé Cuíña e o res-
to votos nulos ou en branco.

Ademais, Feixóo gañou nos
concellos de Vilagarcía, Bueu,
Catoira, A Garda, a Illa de
Arousa, Mos, Nigrán, Redonde-
la, Ribadumia e Vilaboa e ta-
mén foron para el os compromi-
sarios elixidos por Novas Xera-
cións de Vigo e de Pontevedra.

No momento de pechar es-
tas páxinas faltaban por saber
os resultados dos concellos de
Pontevedra (35 compromisa-
rios) e Marín. Aínda así, todo
fai pensar que Feixóo é o gran
vencedor destas “primarias” do
PP de Galiza, pois cando se pe-
chou esta edición d’A Nosa Te-
rra xa tiña asegurada a obten-
ción me máis de 500 compro-
misarios na Coruña e Ponteve-
dra. Ou sexa, máis de 1.000 en
total, sen contar o resto de Gali-
za. En resume, que case tripli-
cou o número de compromisa-
rios que precisaba (400) para
ser proclamado candidato.

En Lugo, Francisco Caharro
comprobou que xa non está nos
seus mellores tempos, pero que
a aínda ten alí un peso impor-
tante. A súa lista impúxose na
capital logrando un 70 por cen-
to dos votos. Na cidade de Ou-
rense fíxose realidade o pacto
estabelecido entre Xosé Luís
Baltar e Feixóo e elixiuse unha
lista de consenso composta por
65 compromisarios, que acadou
o apoio da totalidade dos votan-
tes. No resto da provincia, ape-
nas houbo que votar pola
coincidencia de número de
compromisarios e aspirantes a
este cargo.

A falta aínda de coñecermos
os resultados finais –o escruti-
nio continuaba aínda cara a 1 da
noite do día 30–, hai pouco que
salientar dunhas xornadas elec-
torais do PP que se caracteriza-
ron por unha extraordinaria par-
ticipación e total ausencia de in-
cidentes. Na sede partidaria de
Vigo, en plena rúa Urzáiz, lugar
no que tivo lugar a votación, o
ambiente era de moita anima-
ción nas primeiras horas da noi-
te. Media ducia de persoas, in-
cluíndo un dos que organizaban
a marcha da votación, lucían nas
lapelas adhesivos coa cara de
Xosé Cuíña e algún deles dirixí-
ase a algún dos presentes dicín-
dolle “mira que votes ben, eh”.

Neste lugar de voto, estabe-

lecido nun primeiro andar, a fi-
leira chegaba até a rúa e a ex-
pectación facía que os transeún-
tes se interesasen polo que esta-
ba acontecendo. Tanto en Vigo
como no resto de Galiza, a
maior parte dos que acudiron a
depositar o seu voto fixérono
vestidos de “domingo”, como se
fosen a unha fes-
ta, e o ambiente
que crearon entre
eles tamén foi ca-
se sempre de ce-
lebración. Algun-
has señoras mes-
mo aproveitaron
para luciren os
abrigos de pel
acabados de
comprar para pa-
sar este inverno.

No mesmo
día no que se de-
cidiu parte da
sorte dos catro
candidatos a su-
ceder a Fraga,
nesta primeira
volta na que se
elixiron os compromisarios pa-
ra congreso de xaneiro, houbo
alguén do PP que gañou sen ter
que pasar polas urnas. Foi o ex
conselleiro de Cultura, Xesús
Pérez Varela, que non só se co-
locou el no Consello da
CRTVG senón que tamén lo-
grou praza para tres persoas
máis da súa confianza. Xosé
Manuel Barreiro, candidato á
sucesión, tamén sentou nese
Consello unha xornalista do seu
equipo, Ana Peón, pero a quen
lle pasou o sol pola porta foi a
Alberte Núñez Feixóo, o único
que era claramente partidario

de que a composición do citado
organismo fora adiada até des-
pois da celebración do congreso
dos conservadores galegos,
baseándose precisamente na
idea de que a participación do
PP no Consello da CRTVG de-
bería responder ao novo mapa
político que poda configurarse

a consecuencia
do congreso.

Esta circuns-
tancia non sentou
nada ben entre a
xente que máis
directamente pro-
moveu a candida-
tura de Feixóo, e
que con isto pare-
ce como se lle de-
volvesen a pelota
á candidatura de
Barreiro por ter
criticado que o
primeiro se valera
de datos proce-
dentes do arquivo
do PP na provin-
cia da Coruña pa-
ra levar a cabo a

súa campaña. O secretario pro-
vincial, Xoán Juncal, un dos
principais promotores da cadida-
tura do ex conselleiro de Obras
Públicas e político máis ben gris,
polo que hai algún tempo eran
poucos os que estaban dispostos
a apostar en serio, acaba de mos-
trarse como o máis eficiente mu-
xidor de votos non só en Ferrol,
onde é alcalde e arramplou con
todo, senón tamén nas cidades
de Santiago e A Coruña, e na
maior parte dos concellos da
provincia.

Confirmada a tendencia ga-
ñadora de Alberte Núñez Feixóo

que estaba marcando a marcha
do escrutinio a primeiras horas da
madrugada, podería estabelecer-
se unha tendencia significativa
do PP de Galiza pola renovación
xeracional. O político dos Peares,
con 44 anos, foi o candidato que
máis claramente expresou a von-
tade de darlles paso a novas caras
na dirección do partido, e algun-
ha vez chegou a rozar a crítica á
actual xerontocracia do PP. “O
presidente Fraga ten máis anos ca
o meu pai. Fai 83 este mes, e o
meu pai cumpriu nesta semana
73”, díxolle a A Nosa Terra hai
dúas semanas. Esta tendencia ta-
mén indicaría un avance impor-
tante da penetración de Mariano
Raxoi na política galega, obxecti-
vo que leva perseguindo hai moi-
to tempo e que nunca acabou de
callar até agora.

Outro dato significativo en-
contrarémolo, seguramente, no
descalabro padecido polas can-
didaturas de Xosé Cuíña e Xose
Manuel Barreiro. Con máis de
1.000 compromisarios conse-
guidos por Feixóo, ou sexa,
máis da metade dos 2.000 elixí-
beis, e coa maior parte dos que
lle corresponden a Novas Xera-
cións, o ex director xeral de Co-
rreos acaba de colocarse na me-
llor posición para afrontar a de-
finitiva sucesión de Manuel
Fraga. Que lles tería fallado a
calquera dos dous candidatos
que máis se esforzaron en re-
presentar o galeguismo e a au-
tonomía partidaria dentro do
PP? Pois, se cadra, que compe-
tiron entre eles mesmos. Ou que
tiveron en contra a impresión de
que representaban de máis a ve-
lla política da dereita galega.♦
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Latexos

Ortega,
José Antonio,
o PP e outros 

X.L. FRANCO GRANDE

Cada día estou máis
convencido da vixencia
que José Antonio Primo

de Rivera e José Ortega y Gas-
set teñen no “pensamento” po-
lítico de hoxe, e non só na
dereita de José María Aznar se-
nón tamén en moitos que pasan
por progres e miran os da
FAES como xente pouco reco-
mendable. Se recorremos aos
textos dun e doutro axiña se bo-
ta de ver unha idea que non se
oculta nunca: a idea de tutela.
Como España é unha cousa fei-
ta por Castela –e non se lle dea
voltas, dicía Ortega–, Castela
estaría lexitimada para exercer
unha titoría que ninguén quere
nin ninguén lle recoñece.

España, para José
Antonio, ten a misión de “so-
correr al pueblo vasco para
liberarlo de ese designio al
que le quieren llevar sus peo-
res tutores”, pois as súas me-
llores cabezas –¿ulas?– “son
entrañablemente españolas y
sienten entrañablemente el
destino unido y universal de
España”. A cousa é moi cla-
ra: ese texto do fundador de
Falange é música que toca
cando cadra, e cadra moitas
veces, o fundador de FAES.

Xa teñen sido subliñadas
esas palabras pola súa eviden-
te inspiración orteguiana.
España, para o filósofo madri-
leño, tiña que ser entendida
como “empresa e destino”,
ideas as de un e doutro que,
aínda que non respondan a
ningunha realidade, serviron
onte e seguen servindo hoxe
de forza nutricia do
nacionalismo español, do con-
cepto de separatismo, tal
como o entenden na dereita e
na esquerda, ou de unidade in-
disoluble da patria común.

Dese herdo non nos damos
liberado, por máis que se trate
de ideas primitivas e pouco
brillantes. Tanto que, cando a
transición, a idea de baleirar de
contido as reclamacións de
Galicia, Catalunya e Euskadi
quedou apreixada nunha frase
de Ortega: “café con leite para
todos”, expresión coa que o fi-
lósofo do vitalismo pretendía
restar contido aos estatutos das
nacionalidades históricas. A
frase non foi de Adolfo
Suárez, como pensan moitos.
El tan só a repetiu. 

Os políticos españois, en
xeral, seguen sendo discípulos
de José Antonio e de Ortega,
aínda sen se decataren. Non
deixa de ser mesmo abraiante
que o seu pensamento estea
tan preto do fascismo. Pois un
pensamento que nega a
realidade plurinacional de Es-
paña é sempre un pensamento
facha. A idea de tutela é unha
idea contraria á de liberdade, á
de libre desenvolvemento da
personalidade, á de
responsabilidade. Xusto
porque é unha idea facha.♦

Máis de 1.000 compromisarios das provincias
da Coruña e Pontevedra apoian o ex vicepresidente

Contundente vitoria de Feixóo

Votación na sede viguesa.                                                                                                                       PACO VILABARROS

Triunfou
Xoán Juncal,
promotor do ex
vicepresidente
na provincia
da Coruña,
que logrou a vitoria
na maioría
dos concellos.
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A dereita
mobilízase
XOSÉ MANUEL SARILLE

Areacción de Dolores
Villarino ante a mani-
festación dos edís po-

pulares no parlamento de
Galiza é impropia dunha pre-
sidencia que debe ter outros
modos para atallar as
desordes dentro do recinto.
Villarino incorpora ao Parla-
mento os modos ensaiados
no concello vigués, non por
ela especialmente, senón por
tantos políticos que
exerceron desde a transición
naquela cidade. O estilo de
desenfundar dúas veces máis
rápido que a propia sombra,
de facer rutineiro o tumulto,
as formas dos sete estalos, de
estar sempre ao quite, tan
practicada polo grupo
municipal socialista, aínda
que non por todos os seus
membros nin tampouco só
por eles. Non eran necesarias
esas maneiras no Parlamento,
o cal non contradí a
necesidade de que o Goberno
galego sexa contundente co
PP cando este pretenda repro-
ducir a prepotencia que exhi-
be na política española. 

Pero o máis interesante
deste altercado non é o com-
portamento da presidenta, se-
nón a manifestación dos
alcaldes, porque anuncia o
que virá. Hai uns dez anos,
cando ao PP lle rebentaban
internamente as costuras da
hexemonía, a Xunta, tamén
popular, tivo que facer fronte
a un xerme de contestación,
promovida desde as bases
municipais, contra o peche
de colexios rurais, se non
lembro mal. Conta sen dúbi-
da o PP cunha forza extraor-
dinaria que vai pór en
marcha, que xa está
comezando a mobilizar, con-
tra as medidas do bipartito,
que por outra parte son tími-
das e relativamente pouco
hostís para os concellos da
dereita. 

Hai moitos indicios para
crer que o congreso de xaneiro
non vai producir ruptura
ningunha no PP, e mesmo
semella que todo conduce a
unha boa soldadura. Se así for,
as cousas van pórse moi do re-
vés para o bipartito, ao que
aínda non se lle ve arrincar, e
que dificilmente pode
defender até agora a existencia
dun cambio. Se asentan o par-
tido, teriamos que pensar moi
seriamente que aquí non hou-
bo unha ruptura da vella hexe-
monía e si un paro biolóxico,
nesta Galiza de poucos impul-
sos e estruturas que apenas va-
rían. E aínda que o megáfono
de Xosé Manuel Barreiro non
sexa o de Milucho López,
líder labrego, senón máis ben
o que exhibe Amaral nos esce-
narios, de nena de familia pro-
bando cousas, convén lembrar
que a dereita tamén coñece as
rúas e as corredoiras.♦

Xosé Cuíña
‘O PP de Galiza non pode ser unha sucursal’

PEPE FERRÍN / AGN
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Vostede irrompeu na sucesión
de Manuel Fraga dicindo que
hai que refundar o PPdeG, al-
go que non lle gustou ao actual
presidente. Por que hai que
que refundalo?

Entendo que non se trata
dunha irrupción, senón dunha
actitude coherente co que viñen
defendendo des-
de que tiven res-
ponsabilidades á
fronte do partido.
Eu emprego a pa-
labra refunda-
ción como sinó-
nimo de afondar,
conforme á súa
raíz etimolóxica,
no senso de que,
na miña opinión,
o PP de Galicia
precisa reforzar
os seus alicerces,
asentar definiti-
vamente as súas
bases nos ideais
e na filosofía
dunha forza com-
prometida e im-
plicada con Gali-
cia, que sitúe os
intereses galegos
por enriba de calquera outra
consideración, como o trata-
mos de facer desde 1989 con-
tando co apoio maioritario do
pobo galego.

Comprende esa refunda-
ción a adquisición dunha defi-
nitiva autonomía respecto do
centralismo do PP estatal?

Obviamente, afondar na no-
sa condición de partido com-
prometido con Galicia esixe ter
unha ampla autonomía para de-
cidir en cada momento. O PP-
deG non pode ser unha sucur-
sal, ten que ter plena capacida-
de de decisión. Iso é, ademais,
perfectamente coherente coa
estrutura e a organización que
rexe no Estado. Se a nosa
Constitución recoñece a auto-
nomía das comunidades autó-
nomas, o lóxico é que os parti-
dos políticos recoñezan e asu-
man esa organización e máis
naqueles territorio, como no
caso de Galicia, que teñen a
consideración de nacionalidade
histórica reflectida no texto
constitucional.

Como debería plasmarse

esa autonomía?
Debe ser unha ampla autono-

mía para decidir toda caste de
asuntos que lle competan direc-
tamente á nosa comunidade, tan-
to no que se refire á acción polí-
tica nas institucións como no to-
cante á organización propiamen-
te partidaria.

En todo este
proceso que pa-
pel lle corres-
pondería a Fra-
ga?

O que el
queira.

Ultimamen-
te Fraga, sen
chegar a xustifi-
calo de todo,
destacou algúns
aspectos do
f r a n q u i s m o .
Non representa
esta postura un-
ha rémora para
a moderniza-
ción do PP?

Non teño por
costume facer
crítica nin valo-
ración das opi-
nións nin xuízos

dos demais, que respecto, aínda
que non comparta.

Aínda hai algo de franquis-
mo no actual PPdeG?

Iso é o que gustan de prego-
ar os nosos adversarios, pero o
certo é que, quéirase ou non, o
franquismo é historia, auga pa-
sada que nunca debe mover
muíños.

Se se dese o caso, pactaría
vostede con calquera dos ou-
tros candidatos?

Desde o primeiro momento
deixei clara a miña postura de
presentar libremente a miña
propia candidatura á presiden-
cia do partido. Son os afilia-
dos, os compromisarios, os
que deben opinar e de acordo
coa súa vontade deberase con-
figurar o equipo para dirixir a
organización. Non son amigo
de pactos nin componendas
que limiten ou menoscaben a
capacidade da decisión demo-
crática.

No caso de ter que pactar,
con cal dos outros candida-
tos lle gustaría chegar a un
acordo?

Se ese momento chegase,
habería que valorar os apoios
de cada un e as posibilidades de
afrontar en común un proxecto
integrador, que respondese ás
expectativas da maioría dos afi-
liados.

Baltar di que lle retirará o
apoio se vostede non logra o
50% dos compromisarios na
provincia de Pontevedra. Que
lle parece?

Paréceme unha postura lóxi-
ca. É máis, eu mesmo non me
consideraría lexitimado para
concorrer como candidato á pre-
sidencia do partido se non obti-
vese un amplo apoio –sen entrar
en porcentaxes– na provincia á
que pertenzo. Pero é obvio que
se opto á presidencia do partido
en Galicia, non é só en Ponteve-
dra, nin en ningunha outra pro-
vincia en exclusiva, e, polo tan-
to, contan os apoios dos afilia-
dos e compromisarios do con-
xunto do país.

Dentro do PPdeG tamén
hai quen afirma que o que saia
elixido en xaneiro non ten por
que ser o candidato próximo á
presidencia da Xunta. Que
opina vostede?

Paréceme moi acertado,
tendo en conta que, entre as
medidas que eu propoño para o
futuro do partido está a elec-
ción por parte dos afiliados dos
candidatos a cargos de elección
popular, entre os que estarían
os de alcalde e o do propio pre-
sidente da Xunta. É dicir, se te-
ño a oportunidade de levar
adiante as miñas propostas, a
candidatura á presidencia da
Xunta deberá ser elixida polos
propios afiliados, polo que pui-
dese suceder que non coincidi-
se o candidato á Xunta co pre-
sidente do partido.

O BNG di que Galicia debe
ser considerada como unha
nación na reforma do Estatu-
to. Algo que tamén afirman
vascos e cataláns respecto ás
súas comunidades. Que lle pa-
rece?

A Galicia re-
coñecéuselle no
texto constitu-
cional a súa con-
dición diferen-
cial de nacionali-
dade histórica
xunto co País
Vasco e Catalu-
ña, co que iso
significa de
aceptación da
nosa singularida-
de e oportunida-
de para construír
e fortalecer o no-
so autogoberno e os nosos sinais
de identidade. Non creo que se-
xa moi atinado abrir un debate
conceptual se iso non comporta
melloras perceptíbeis e tanxí-
beis nas prestacións e servizos
para o conxunto da cidadanía. 

É vostede partidario de
que se acometa a reforma esta-
tutaria canto antes? Que prin-
cipios básicos deberían orien-
tar esa reforma?

O noso Estatuto debe ser re-
formado e adaptado, facendo
del unha ferramenta da maior
utilidade para o desenvolve-
mento económico e social de
Galicia. Esta reforma está xus-
tificada polos importantes cam-
bios operados entre nós, e no
noso contorno, nos últimos
anos, e nela deben estar presen-
tes temas como a suficiencia fi-
nanceira, a solidariedade inter-
territorial, o reparto de compe-
tencias e responsabilidades en-
tre institucións... todo un con-
xunto de asuntos que deben ser
concretados logo dunha pro-
funda reflexión, co apoio de só-
lidos informes e coa partici-
pación do conxunto das forzas
parlamentarias.

Se vostede chegara a presi-
dir a Xunta, que sería o que
máis lle gustaría facer dende
ese cargo?

Partindo de que presidente
do partido e candidato á Xunta
non teñen necesariamente por
que coincidir, se chegase ese
caso, non promovería nada dis-
tinto do que estou disposto a
facer dentro do partido. Trata-
ría de afondar no que quixen
facer na miña anterior etapa no
Goberno, procurando emendar
os erros cometidos e tirando
proveito das reflexións, as ex-
periencias e dos consellos na
época na que estiven afastado
do Goberno.

Se todo virase en contra da
súa elección e se dese o caso de
que perdera estrepitosamente
a aposta actual dentro do PP-
deG, retiraríase da política?
Fundaría un novo partido ga-
lego?

Se non tivese o apoio maiori-
tario das bases do partido, como
demócrata acatarei o veredito
inapelábel das urnas, pero iso
non significa que teña que abdi-

car dos meus ide-
ais nin das miñas
conviccións, que
tratarei de de-
fender dentro do
partido. Desde
logo, non con-
templo retirarme
da política men-
tres perciba que
teña apoio no
meu labor.

A relación con
Fraga

Non ten a sensación de que
Fraga lle deu finalmente as
costas?

Teño por costume non co-
mentar publicamente as actitu-
des dos demais.

Por que se produciu este

afastamento entre Fraga e vos-
tede?

O señor Fraga e máis eu pen-
so que seguimos cada un no no-
so sitio.

Doeulle especialmente, no
seu día, que Fraga o botase do
Goberno da Xunta?

Non lembro esa experiencia
coma unha dor. Cando penso na-
queles días véñenme á cabeza
aqueles versos de Rosalía: “Un-
ha vez tiven un cravo cravado no
corazón e eu non me acordo xa
se era aquel cravo de ouro, de fe-
rro ou de amor”.

Sentiuse traizoado por al-
guén cando foi o do Prestige?

Non teño nada novo que en-
gadir sobre ese episodio. Remí-
tome á valoración do propio pre-
sidente da Xunta cando recoñe-
ceu publicamente –como se po-
de constatar nas hemerotecas–
que eu tiña estado “absoluta-
mente” no meu sitio.

Cando lle din que é dos
“boinas”, que sente?

Que ás veces nos movemos
moito polas simplificacións, po-
lo accesorio, sen decatarnos que
por baixo de todo iso está o
substancial.

Que opina dos primeiros
cen días do actual goberno da
Xunta? Que lle parece o papel
de Touriño? E o de Quintana?

Despois de estar trece anos
formando parte dun Goberno
doume conta de que ese perío-
do, chamado de cortesía, ao
que convencionalmente se re-
miten as críticas de forma con-
xunta á acción do Goberno, de-
bería ter en conta a dificultade
para coñecer en detalle os pro-
gramas en marcha, o herdo re-
cibido, e poñer a funcionar os
equipos necesarios para desen-
volver as medidas contempla-
das no programa de goberno.
Do mesmo xeito, cabería unha
actitude máis institucional por
parte do equipo entrante á hora
de valorar o traballo realizado
polo anterior Goberno. Á espe-
ra dun maior distanciamento
temporal, isto último é unha
das cousas que destacaría deste
novo Goberno, xunto coa difi-
cultade de engarce e o desexo
de individualidade que apuntan
as súas primeiras accións.

Séntese ofendido cando o
sitúan no bando dos “caci-
ques”?

A palabra cacique, como a
palabra delfín –entre nós golfi-
ño ou arroaz–, remiten a dous
conceptos que non teñen cabi-
da nun sistema democrático
como o noso. Empeñarse na
súa utilización, na súa adxudi-
cación a determinadas persoas,
máis que desvirtuar a imaxe
daqueles á quen van dirixidas
deixa translucir o concepto
que ten da sociedade, dos cida-
dáns, da democracia, quen as
emprega.♦

‘Non contemplo
retirarme da política
mentres perciba
que teña apoio
no meu labor”

‘O noso Estatuto
debe ser reformado
e adaptado
facendo del
unha ferramenta
da maior
utilidade para o
desenvolvemento
económico e social
de Galicia”

PERFECTO CONDE

Durante un tempo foi o preferido de Fraga.
O seu delfín. Logo caeu en desgraza, cando
ocorreu a catástrofe do Prestige, e os seus
contrincantes fixeron todo o que puideron
para afastalo do poder desde dentro do PP.
Pero Cuíña é unha ave fenix e resucita das
súas cinzas. Agora empéñase en que o PP-
deG non sexa unha surcursal de Madrid.



R.V.A.
Os douscentos cargos do Par-
tido Popular que se manifes-
taron a pasada semana fronte
ao Parlamento poderían ser
condenados a unha pena de
entre tres e cinco anos de cár-
cere e a unha inhabilitación
de entre dez e vinte anos como
cargo público. Así o afirma un
informe xurídico encargado
pola presidencia do Parla-
mento aos letrados da cáma-
ra. O citado documento basé-
ase no artigo 493 e sucesivos
do Código Penal e en xuris-
prudencia do Tribunal Supre-
mo e outros órganos xudiciais.

“O Parlamento é inviolábel” e
como tal abrangue todo o espa-
zo físico que ocupa. Así o deli-
mita o artigo 10.2 do Estatuto
galego. Segundo este principio
está prohibida toda manifesta-
ción tanto na cámara como no
recinto parlamentario. Así o es-
pecifica unha sentenza do Tri-
bunal Supremo do 3 de decem-
bro de 1993, que ratifica un fa-
llo da Audiencia Provincial  de
A Coruña do 24 de decembro de
1992. Ditos fallos xudiciais re-
fírense a un asalto ao Parlamen-
to de Galicia levado a cabo po-
los traballadores de Mafriesa e
Propecsa o 2 de marzo de 1988.

Os alcaldes e cargos electos do
PP manifestáronse o 23 de novem-
bro dentro do recinto parlamenta-
rio. Segundo fontes dos servizos
xurídicos do Parlamento, “non ca-
be dúbida de que o patio que está
dentro do balado da casona do Hó-
rreo forma parte do Parlamento”.
O Código Penal deixa claro no seu
artigo 495 que “os que sen alzarse
publicamente, portando armas ou
outros instrumentos perigosos,
intenten entrar nas sedes... da
Asemblea Lexislativa dunha Co-
munidade Autónoma, para presen-
tar en persoa ou colectivamente
peticións aos mesmos, incorrerán
en pena de prisión de tres a cinco
anos. A pena prevista no apartado
anterior se aplicará na súa metade
superior a quen promova, dirixa
ou presida o grupo”.

O PP argumenta que o recinto
non pertence á sede. Non obstan-
te, no precedente de Mafriesa os
traballadores tampouco entraron
dentro do Parlamento, senón que
se quedaron no patio exterior do
Pazo de Fonseca (antiga sede). A
lei indica que incluso está prohi-
bido manifestarse diante das
asembleas (art.494 Código Pe-
nal), pero no caso de estar dentro
do recinto endurécense as penas. 

O fallo do Supremo indica-
ba que a entrada dos traballado-
res dentro do recinto interrom-
pía o normal funcionamento da
sesión. Ademais, os servizos
xurídicos do Parlamento recor-
dan que unha Sentenza do Tri-
bunal Superior de Xustiza de
Madrid do 7 de marzo do 2001

afirma que “a celebración de
manifestacións desta clase pode
alterar o funcionamento normal
da Asemblea, entendido como o
sosego indispensábel para o
exercicio das súas funcións”.

Atenuantes e agravantes

Co precedente de Mafriesa e Pro-
pecsa o PP ten poucos argumen-
tos para defender a ocupación do
Hórreo. Un antigo membro dos
servizos xurídicos do Parlamento
cando ocorreron os feitos de Ma-
friesa, Baldomero Cores, indica
que “a argumentación do PP é to-
talmente infundada. É obvio que
todo o que está dentro do Recin-
to do Parlamento forma parte do
mesmo. Dicir o contrario sería
como afirmar que unha garita de
vixilancia onde está un soldado
non pertence ao cuartel porque
está fóra do mesmo”.

Na sentenza da Audiencia
Provincial, ratificada polo Supre-

mo, o xuíz Xosé Luís Seoane,
condenou a dous traballadores de
Mafiresa e Propecsa a oito meses
de desterro de Santiago e un ra-
dio de 50 km. O letrado conside-
rou que os dous traballadores,
Xosé Francisco V.P. e Ricardo G.
S., eran culpábeis dun delicto de
“perturbación grave da orde das
sesións parlamentarias”. A pena
podía ser superior, pero o letrado
tivo en conta dous atenuantes.

En primeiro lugar, que os
acusados atopábanse nunha si-
tuación de “arrebato e estado pai-
xonal” motivados por unha “an-
gustiosa situación económica an-
te a perda do seus postos de tra-
ballo, fonde das súas subsisten-
cias”. O segundo atenuante, es-
pecificado durante o fallo, é a im-
posibilidade de manifestarse por
canles institucionais. Aínda así
deixa claro que neste segundo ca-
so se pode presionar a un cargo
público e que existen outros me-
canismos para levar a cabo “as le-

xítimas reivindicacións laborais”.
A sentenza deixa claro que

unha manifestación de 100 per-
soas “ten un carácter intimida-
torio” e que en ningún momen-
to un deputado pode sentirse
presionado dese xeito. Ademais,
cualifica a acción de “violenta,
por mais que non se rexistraran
actos lesivos”. Os servizos xurí-
dicos do Parlamento recordan
que estes agravantes poden atri-
buírselles aos cargos do PP. O
xuíz tamén recorda que é igual-
mente doloso o feito de que o
Parlamento estivese reunido,
igual que acontecía na manifes-
tación de cargos populares.

No caso da manifestación
dos altos cargos do PP, non ha-
bería atenuantes na súa actua-
ción, segundo fontes dos servi-
zos xurídicos do Parlamento. En
primeiro lugar, porque “non se
pode falar de situación desespe-
rada, xa que no caso da manifes-
tación de Mafriesa os traballado-

res atopábanse nunha situación
límite de perda dos seus traba-
llos. Os cargos electos en cambio
contan con mecanismos e resor-
tes para tratar os seus problemas
e non depende en último caso a
súa subsistencia do feito que es-
tán reclamando”. Por outro lado,
esta mesma fonte indica que “o
feito de que sexan cargos electos
indican que teñen unha vía insti-
tucional para intervir, o cal pode
actuar como agravante”.

Os servizos xurídicos do Par-
lamento infórmanlle finalmente
á presidencia de que pode optar
por dúas medidas. A primeira se-
ría que Dolores Vilariño optase
por levar os feitos pola vía penal,
o cal podería acabar cos cargos
do PP no cárcere ou en último
caso, suspendelos de función pú-
blica. En segundo lugar, a Presi-
dencia podería actuar só no eido
Parlamentario cos mecanismo de
que dispón seguindo o Regula-
mento da Cámara.♦
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Existe unha sentenza do Supremo de 1993 que crea precedentes

Os cargos do PP que se manifestaron
no Parlamento poderían ir ao cárcere

O PP alterouse coas declara-
cións de Dolores Villarino si-
nalando que a acción levada a
cabo polos representantes do
PP era comparábel ao 23-F. Co
informe xurídico nas mans, os
populares teñen un novo moti-
vo de preocupación porque
poderían ter incorrido nun de-
lito contra a “inviolabilidade
do Parlamento”. Non se coñe-
ce aínda a decisión que tomará
Villarino, pero o que parece
claro é que até agora seguiu a
liña do PSOE iniciada no con-
flito de Mafriesa. 

En 1988 gobernaba o tri-

partito de Fernando González
Laxe. Logo do altercado no
Parlamento de Fonseca, reu-
niuse a Mesa do Parlamento
cos portavoces parlamenta-
rios. BNG, PSG-EG, PNG e
AP votaron daquelas en con-
tra de tomar medidas contra
os traballadores. Aducían que
en ningún momento tomaran
o Parlamento xa que non en-
traran na sala de sesións e que
só pedían reunirse co executi-
vo. O PSOE e Coalición Ga-
lega optaron por seguir co
proceso e a xustiza deulles fi-
nalmente a razón, xa en tem-

pos de Goberno de Manuel
Fraga.

O PSOE non tivo compai-
xón duns traballadores que le-
vaban 14 meses sen cobrar e
os animais das granxas onde
traballaban morrían por falta
de coidado por parte dos donos
da empresa. O Goberno cen-
tral quitáralle a fábrica a Ru-
masa e optou por venderlla ao
grupo Páramo-Coctesa, en tro-
ques de optar por unha coope-
rativa de traballadores galegos
que tamén optaban á compra.
Ademais, concedéralles aos
novos donos unha axuda de

seis millóns de euros. Como
logo recoñeceu o xuíz, “a si-
tuación dos traballadores era
desesperada”.

Agora haberá que ver se
Villarino mantén o pulso cos
cargos do PP e decide levar o
caso pola vía xudicial. O caso
crearía precedentes, pois aínda
que hai exemplos de altera-
cións parlamentarias noutros
lugares do Estado, nunca antes
estiveran protagonizados por
cargos públicos. Tal vez esa
ameaza é a que levou a que o
PP non repetise esta semana.
Por se acaso.♦

A coherencia do PSdeG-PSOE

A alcaldesa de San Cibrao sinala a Presidenta do Parlamento durante a manifestación do 23 de novembro.                                                                                     AGN
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A patria
e a carteira
CARLOS AYMERICH

Francisco Vázquez prefire un pacto PP-PSOE que unha
coaligación cos nacionalistas. O alcalde coruñés tampouco
é partidario de primar a reforma estatutaria porque, eis un-
ha nota de orixinalidade, estas cuestións non lles interesan
aos cidadáns, moito máis preocupados, como se sabe, po-
la unidade de España, os desfiles militares, o “L” toponí-
mico ou a bandeira rojigualda do Orzán. Preferencias que
o xerarca herculino confirma con feitos: para el, a culpábel
do asalto dos alcaldes do PP ao parlamento de Galiza é, co-
mo non, a presidenta da cámara. Todo un exemplo de inde-
pendencia de criterio e de lealdade ao PSOE.

Mais convén non alarmarse. Todo é unha cortina de
fume. Desta volta trátase de ocultar o pésimo negocio
que para as arcas municipais e para a cidadanía coruñesa
vén de auspiciar o goberno local no terreo da fábrica de
Tabacos. Un auténtico pelotazo urbanístico de dimen-
sións marbellís sobre o que locuaz dignatario local ainda
non opinou. Os datos son os seguintes: Altadis fecha a fá-
brica de Tabacos e deixa na rúa máis de douscentos tra-
balladores. Vázquez recualifica os terreos e a multina-
cional tabaqueira véndeos en pública poxa ao prezo de 79
millóns de euros. No terreo construianse duascentas co-
renta vivendas de luxo ao prezo de 600.000 euros. O
Concello da Coruña, para redondear, compensa a Altadis
con 700.000 euros.

Deste xeito, Vázquez corrixe anteriores ardores so-
ciais. En maio do 2003, após unhas eleccións munici-
pais nas que revalidou a súa maioría pola estreita mar-
xe de 140 votos, ameazou con expropiar os terreos da

factoría e construír neles vivendas sociais e un parque
público –na Coruña non sobran– de 13.000 m2. Esa
medida, dicía daquela, sería o símbolo dun novo man-
dado presidido pola sensibilidade social. Mais a cabra
sempre tira ao monte. Logo esqueceu o compromiso,
como antes esquecera a promesa que lles fixera ás ta-
baqueiras de non recualificar os terreos para garantir a
continuidade da fábrica, e ao tempo que anunciaba pu-

blicamente a expropiación negociaba ás agachadas
con Altadis.

Algunha tallada recibirían Vázquez e os seus amigos.
No entanto, os coruñeses seguirán a soportar as consen-
cuencias da especulación inmobiliaria que o alcalde apa-
driña e defende. Precisado está o padriño, como se ve, de
cortinas de fume. Xa o di o refrán: cando algúns falan da
patria, convén botar a mán á carteira. Por se acaso.♦

De seren certas as cifras achega-
das polo Atlas Socioeconómico
de Galicia que vén de editar Cai-
xanova, cada un destes últimos
días movéronse por Santiago un-
has 187.000 persoas, máis do du-
plo das censados, porque Santia-
go é a única cidade galega que
ten máis poboación flotante que
habitantes de pleno dereito ou,
mellor dito, plenamente paganos.

Pasan os anos e os censados
en Compostela non chegan a cen
mil, por moito que para o Conce-
llo e para os cidadáns fose dese-
xable cruzar esa fronteira, porque
permitiría acceder a outro nivel
de financiamento, máis fondos
para a prestación dos servizos
precisos. Santiago ten pouco
máis de noventa mil habitantes,
pero esa cifra duplícase con am-
plitude cando se conta aos que
viven fóra e acoden cada día a
traballar ou a mercar, a resolver
asuntos administrativos ou a con-
sultas médicas; e tamén hai que
contar os estudantes, que non son
tantos como cando a universida-
de era única pero aínda son mi-
lleiros, e, por suposto, hai que su-
mar os peregrinos e os turistas.

Nestes días pasados rexis-
trouse unha boa mostra das in-
xeccións de habitantes que
adoita ter acotío a capital de
Galicia. O congreso nacional de
médicos de familia xuntou cer-
ca de dez mil persoas, entre
doutores e acompañantes. Im-
posible dar cunha praza de ho-
tel nunha cidade ateigada de
hoteis, nin sequera nos estable-
cementos da contorna.

Sen dúbida, o alcalde de San-
tiago ten razón cando afirma que
o concello debería contar con fi-
nanciamento adicional para fa-

cerlles fronte aos custos que im-
plican as altas cifras de poboa-
ción engadida, aínda que, segun-
do as súas estimacións, esa in-

xección cotián só sería dunhas
cincuenta mil persoas.

Con todo, para moitos com-
posteláns (con raíces ou flotan-

tes), a visita máis interesante dos
últimos días non foi de persoa
senón de coche, e iso que era un
coche sen motor. Os patrocina-

dores de Fernando Alonso se-
guen a facer caixa co éxito de-
portivo do rapaz. Desta foi unha
compañía de seguros a que veu
abrir oficina en Galicia e a mos-
trar o aparello que roda a 300
quilómetros por hora acarón dos
dous principais centros comer-
ciais de Santiago. Co motor que-
dou a firma que o fabrica. Se foi
non por medo a que llo rouba-
sen, puido ser por medo a que
llo copien, que hai moita afec-
ción a facer copias de todo e
nunca se sabe.♦

A cidade duplicada 
XAVIER LÓPEZ

A capital move anualmente o duplo da súa poboación censada,
entre turistas, estudantes e veciños dos concellos limítrofes.

Santiago

O silencio
LOIS DIÉGUEZ

O outro día preguntámoslle a un mozo de vinte anos, simpatizante
do nacionalismo, como definiría a Francisco Franco. Ficou a pensar
uns segundos e, con firmeza, contestou: “É un personaxe da Histo-
ria”. Outros que estaban connosco, maiores, botáronse a rir e ini-
ciouse unha longa discusión sobre o descoñecemento que teñen as
novas xeracións desa etapa negra que Franco sostivo durante coren-
ta anos co látego,  o fusil e mais a cruz. A nós non nos estraña a res-
posta do mozo. É un produto do que se sementou. A Reforma Polí-
tica dos 70 naceu baixo un acordo perigoso, como foi o de silenciar
a historia do levantamento militar, a dos crimes que se cometeron
con millóns de persoas, ou a do propio Franco como protagonista.
As xeracións máis novas, por tanto, nen viviron nen saben do sufri-
mento dos pais ou dos avós. Non nos poden entender. E até poida
que lles pareza ben ese novo levantamento da xente do PP contra to-
do o que sexa progreso, outra configuración territorial do Estado, a
perda de poderes rancios ou dominio do señoritismo fascista. E ou-
tra vez, co apoio da Igrexa tan amante das súas vellas bulas e domi-
nios. Os tempos novos, para selo, teñen que basearse no urxente
rompemento dese silencio que fortalece a alimentada ignorancia:
(mudaron, desde xuño, os medios de comunicación? Por que aban-
donaron os partidos o debate ideolóxico?). A información real e o
coñecemento da nosa Historia, son os piares básicos da liberdade.
Pero iso amola aos novos tecnócratas, outro produto do silencio.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Para Vázquez, a culpábel do asalto dos alcaldes do PP
ao parlamento de Galiza é a presidenta da cámara”

O Alcalde da Coruña, Francisco Vázquez.



Tal número de médicos de fami-
lia tivo a ocasión de analizar os
avances da súa especialidade e
de valorar os cambios experi-
mentados pola atención primaria
durante os últimos anos a través
de relatorios, aulas docentes, fo-
ros de investigación, obradoiros
clínicos interactivos, obradoiros
de habilidades e comunicacións
desenvolvidas arredor das activi-
dades de prevención e promo-
ción da saúde e da participación
comunitaria. Temas como a aten-
ción integral da morte, as urxen-
cias, a prevención do tabaquis-
mo, a abordaxe da demencia, os
accidentes de tráfico ou a tele-
medicina foron obxecto de expo-
sición e debate con alto grao de
participación e interese por parte
dos congresistas.

Así ocorreu, por exemplo, no
desenvolvemento do relatorio
moderado por Ricardo Iglesias,
médico de familia e profesor
asociado da facultade de Medici-
na de Santiago, sobre a telemedi-
cina como nexo de unión entre a
atención primaria e a atención
especializada. A masificación
das consultas e as enormes listas
de espera colocaron a atención
primaria nunha encrucillada da
que só pode ir saíndo algo coa
axuda das novas tecnoloxías. A
teledermatoloxía, por exemplo,
tal como salientou Manuel Gi-
narte, responsábel desta especia-
lidade no Complexo Hospitala-
rio Universitario de Santiago, re-
presenta unha ferramenta médica
que só precisa un equipamento
tan básico como unha cámara di-
xital e un ordenador para remitir
información clínica dun médico
a outro, axudando a estabelecer o
tratamento dos pacientes con
transtornos cutáneos.

En xeral, e como se concluíu
neste relatorio, o desenvolve-
mento e a aplicación de tecnolo-
xías da información e da comu-
nicación pode mellorar e ampliar
considerabelmente o servizo sa-
nitario e, para iso, precísase inte-
grar toda a información nas re-
des de transmisión de datos dos
sistemas sanitarios, tal como sa-
lientou Benigno Rosón, experto
en novas tecnoloxías da Xunta.
Non faltou, porén, quen apuntase
algunhas malas prácticas rexis-
tradas na aplicación das novas
tecnoloxías nos centros de aten-
ción primaria. F. Soriano, M. C.
Ruiz Huertas, J. M. Soler Torró e
A. Saneugenio Seguí, do Centro
de Saúde de Tavernes de la Vall-
digna (Valencia) presentaron un-
ha comunicación na que salien-
tan a perda de información nal-
gúns procesos de informatiza-
ción levados a cabo coas histo-
rias clínicas. Segundo eles, “a in-
formatización supuxo unha per-
da importante de información
clínica significativa en patoloxí-
as de alta prevalencia e antece-

dentes persoais e familiares. Esta
perda foi significativamente
maior en pacientes que cambia-
ron de médico”.

Estes médicos valencianos
basearon o seu estudo nun cen-
tro de saúde semirrural que
atende unha poboación de
17.000 habitantes e que foi in-
formatizado en 1999, sen dis-
poñer de recursos humanos es-
pecíficos para recapitular as
historias de papel. Algunhas
das súas conclusións case pode-
rían ser alarmantes, xa que nun-
ha mostra de 399 pacientes, en-
tre 65 e 75 anos, con historias
abertas antes do 2000, rexis-
trouse os seguintes resultados:
perdeuse diagnóstico de alerxia
medicamentosa en 15 historias
(3,8 por cento), os de hiperten-
sión en 30 casos (7,15 por cen-
to), os de diabetes en 15 (3,8
por cento), os de dislipemia en
61 (15,3 por cento), os de obe-
sidade en 76 (19 por cento) e os
de tabaquismo en 70 (17,5 por
cento). Tamén houbo perda de
datos nos diagnósticos de ante-
cedentes familiares (54,6 por
cento), intervencións cirúrxicas
(30,3 por cento), ingresos (28,3
por cento) e datos sobre estilo
de vida (51,6 por cento). Se es-
ta mostra fose extrapolábel á
media xeral –que felizmente
non o é–, habería que pór en se-
rias dúbidas a informatización
da sanidade pública.

Cartel de completo

Alén do seu desenvolvemento
profesional, o congreso médico
representou todo un acontece-
mento favorábel para a industria
hostaleira e turística, non só de
Santiago senón tamén da súa co-
marca e mesmo para unha boa
parte de Galiza. A pesar da am-
pla oferta que presenta actual-
mente a capital galega, dende os
seis hoteis de cinco estrelas e
prezos superiores a 150 euros
por noite até os de dúas estrelas e
menos de 60 euros, puxeron to-
dos o cartel de completo durante
os catro días que durou a con-
centración de médicos de fami-
lia. Outro tanto ocorreu nos arre-
dores da cidade, e en todos os
hoteis de gama alta de Ponteve-
dra, Vigo, A Toxa, A Coruña e
Sada. “Se durase algo máis de
tempo, isto si que era un bo Xa-
cobeo”, díxonos o director dun
destes estabelecementos.

E que dicir dos restaurantes?
Aínda que a organización con-
gresual mantivo aberto un cate-
ring especial no recinto feiral de
Amio, no que especialmente o
primeiro día se despacharon mi-
les de comidas, os médicos de
familia demostraron bo apetito e
coñecemento das mellores guías
gastronómicas. Durante o tempo
que permaneceron en Santiago,

non só os restaurantes da rúa do
Franco senón a maioría dos de
toda a cidade fixeron a mellor
caixa de todo o ano. Como nos
dixo un hostaleiro do centro de
Santiago, “vese que os médicos
saben comer e non teñen dó da
carteira”. Segundo esta fonte,
enriba das mesas correron o ma-
risco, o mellor peixe fresco, as
carnes de excelencia, os viños de
reserva e os mellores scottish e
bourbon. Entre os de fóra, houbo
moitos que se interesaron polos
viños galegos, particularmente o
albariño. Tanto gañan os nosos
médicos de familia ou sería que
se deixaron levar por aquilo de
que “un día é un día e un peso
gastouse”?

Tamén alegraron o ollo moi-
tas tendas de Santiago. Unha mé-
dica andaluza interpelou o xor-
nalista para saber onde podía
comprar queixo “de tetilla”. Un
colega seu, aragonés, interesouse
polo lacón e polos chourizos e,
cando se lle respondeu que ta-
mén está moi boa a “cachucha”
de porco, marchou correndo en

busca de todos estes elementos
para improvisar un cocido na-
mais chegar á súa terra e sor-
prender a familiares e amigos.
Ben ceado e xa entrada a noite,
outro médico preguntaba que se
podía facer “nunha cidade na
que se ven pasar tantas mozas
guapas pola rúa”.

Porque esta é outra, non
vaia pensar o lector que os mé-
dicos só falan de enfermos, me-
dicinas e tecnoloxía. Había que
ver a moitos dos que asistiron
ao congreso da semana pasada
mover o esqueleto nas discote-
cas ou tratando de ligar nos
pubs do casco antigo. Os taxis-
tas non daban feito para trans-
portar tanto visitante cara a al-
gún lugar de vida alegre dos
arredores. Non houbo, porén,
tanta afección polas galerías de
arte, polas librarías ou polas
tendas especializadas, nas que
non ficou constancia de que as
caixas rexistradoras se visen
agobiadas. Tampouco houbo
nada especial nas boutiques ou
nas tendas de roupa de marca.

Puido ser porque o propio
congreso fixo fronte á posíbel
demanda cultural mediante a or-
ganización de concertos (Orfeón
Terra A Nosa, grupo de música
antiga Resonet, Ballet Rey de
Viana, Berrogüetto), exposición
de pintura ou algunha excursión
turística. Foron moitos, ademais,
o médicos que alugaron coches
para percorrer pola súa conta os
seus lugares preferidos da xeo-
grafía galega.

Mención aparte merécea o
despregamento da industria far-
macéutica e das editoriais espe-
cializadas en publicacións médi-
cas, sempre habitual nestes acon-
tecementos. Agora xa non é co-
mo hai anos, cando un laborato-
rio fabricante dun complexo vi-
tamínico enchía con whisky da
marca The Monk as bochas que
contiña o producto para reparti-
las nun congreso de medicina do
traballo en Vigo, por exemplo,
pero o mercadeo farmacéutico
segue estando omnipresnete can-
do xe xuntan máis de media du-
cia de médicos.♦
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Celebrouse o XV congreso deste colectivo

Os médicos de familia toman Santiago
PERFECTO CONDE

Case 7.000 médicos, máis un bo número de acompañantes, proce-
dentes fundamentalmente de toda España pero tamén de Portugal
e, en menor número, de Latinoamérica, ateigaron hoteis, restau-
rantes e comercios de Santiago con motivo da súa asistencia ao XV
Congreso de Medicina de Familia e Comunitaria, que tivo lugar
dende o 23 ao 26 de novembro no Pazo de Congresos de Galiza.

O humorista Forges, arriba, foi premiada por ter deixado o tabaco. Abaixo, un aspecto do local habilitado para comedor.  P. CONDE



Non só non existe pacto entre os
accionistas galegos de Fenosa,
senón que ACS ten as conversas
moi avanzadas co coruñés Ma-
nuel Jove, que vén de mercar o
3,5% do capital da eléctrica, pa-
ra que o apoie no control da em-
presa. Así mesmo, a construtora
liderada socialmente por Flo-
rentino Pérez afirma ter xa apa-
labrado tamén o apoio da CAM,
que posúe o 4% de Fenosa.

ACS é a construtora coa que
máis traballa Fadesa, propiedade
de Jove. O ex carpinteiro coruñés,
afirman fontes próximas a ACS,
está disposto a elevar a súa parti-
cipación en Fenosa ao 5%. ACS
tamén realizou até o de agora a
maior parte das grandes obras na
Galiza, tendo unha importante re-
lación cos ámbitos político e máis
económicos da Coruña.

Tamén mantivo ACS, unha
construtora que sempre traba-
llou moito en Levante, unha boa
relación coa alacantina CAM.

Florentino Pérez estaría dis-
posto a renunciar a un dos seus
sete conselleiros que lle corres-
ponderían en Fenosa a favor de
Jove, no caso de que a OPA polo
10%, lanzada a semana pasada
fose adiante e conseguise o 35%
das accións da eléctrica. ACS,
cos dous novos apoios, controla-
ría o 44% de Fenosa, estando a
salvo de calquera manobra para
facerse co seu control desde fóra
ou por outros accionistas.

Pero fontes próximas de
ACS afirman que nin a OPA so-
bre o 10% do capital, nin os pac-
tos con Jove e CAM se fan para
defenderse do capital galego, se-
nón para gañar credibilidade an-
te o mercado, que estaba a casti-
gar as accións da construtora,
dado que os investidores institu-
cionais en ACS desconfían das
súas sinerxías con Fenosa.

“Non hai ningún pacto entre
os accionistas galegos”, afirma
Xosé María Arias, presidente do
Banco Pastor. “O único pacto é
o amor á nosa terra e as ganas
por defendela, pero fóra diso ca-
da un ten a súa participación e
xestiona segundo o seu criterio”.

Xosé Luís Méndez afirma
que Caixa Galicia está disposta
a aumentar a súa participación.
“Actitude clara e contundente
que sempre mantivemos”, afir-
ma o director xeral da caixa,
que explica esta postura pola
demanda da sociedade galega.

Caixanova tamén anunciou
que tratará de aumentar a súa
presenza accionarial en Fenosa,
até, polo menos un 5%, segundo
afirmou o seu secretario xeral,
Xulio Fernández Gaioso. Unha
operación que tratará de concre-
tar con posíbeis socios. A opera-
ción está a ser moi estudada po-
la dirección da Caixanova e non
queren adiantar nada, e menos o
nome deses socios. 

Hai que lembrar que o presi-
dente de Fenosa, Pedro López,
negou un día antes de que ACS
lanzase a OPA que esta empresa
fose aumentar o seu capital.
“Calquera operación que se fa-
ga só podería anunciarse logo
de estar xa case executada, se-
nón estaría abocada ao fracaso”,
afirma un financeiro galego.

Resígnase o capital galego e
o Goberno a perder definitiva-
mente o control para Fenosa?

Sería moi pronto para afir-
malo. Todos coinciden en consi-
derar a posibilidade de tomar o
control como remota.

Aínda así, desde o BNG non
dan o combate por perdido a lon-
go prazo, mentres tentan imbri-
car o capital autóctono noutras
apostas de grande alcance. Ao
mesmo tempo, tentarán crear as

condicións políticas necesarias
para que Fenosa non siga “cam-
peando ás súas anchas na Galiza
como o fixo até o de agora”.

Nisto semellan coincidir cos
seus socios do PSOE. O conse-
lleiro de Economía, Xosé Ramón
Fernández, afirmou que a Xunta
lle esixirá a Fenosa que realice
máis investimentos na Galiza. Pe-
ro, neste momento, o conselleiro
afirmou que non pode adiantar
aínda os planos da eléctrica.

Aínda así, móstrase optimis-
ta ao considerar que o capital ga-
lego ten agora máis peso que
cando mercou ACS o 22% das
accións en mans do BSCH. Nis-
to difire co BNG, quen conside-
ra moi negativa a OPA de ACS,
porque o capital galego “quedará
en condicións de inferioridade”.

Que mudou?

“Algo moi grande mudou na
Galiza nos últimos anos”, afir-
mou Fernández Gaioso referín-
dose ao intento do capital gale-
go de rescatar Fenosa.

Cando Fenosa se fusionou
con Unión Eléctrica, convertén-
dose en Unión Fenosa e trasla-
dou a súa sede social a Madrid,
foron moi poucas as voces, máis
alá do nacionalismo que a tiña
como a vecha negra, que se es-
coitaron denunciando a opera-
ción. Entre estas a do consellei-
ro de Economía, Otero Díaz,

que se opuxo en sede parlamen-
taria sen contar co apoio dos
seus compañeiros de AP.

Case dúas décadas despois,
o cambio do accionariado  xerou
unha profunda “preocupación
na sociedade galega”, como re-
coñece Xosé Luís Méndez, di-
rector xeral de Caixa Galicia, se-
gundo máximo accionista da
eléctrica. Unha preocupación
que mesmo expresou o presi-
dente da editora de La Voz de
Galicia, Santiago Rei, que acu-
sou os “tixoleiros de Madrid de
compralo todo, preferentemente
os sectores máis estábeis”.

Que foi o que mudou? Da-
quelas Fenosa era absorbida por
fusión, trasladaba a súa sede so-
cial a Madrid, pasando a tributar
na capital do Estado e mesmo
convertía o seu emblemático edi-
ficio da Coruña en vivendas. To-
do feito coa connivencia da maio-
ría da clase política e o silencio,
cando non apoio expreso da pren-
sa e dos opinadores sociais.

O desencadeante desta reac-
ción social á que se refire Mén-
dez veu propiciado polo move-
mento realizado polo capital ga-
lego para facerse co seu control.
Como é sabido, San José; Caixa-
nova e Amancio Ortega perderon
a partida, non ante Florentino Pé-
rez (un floreiro na operación) e
ACS dos March e os Albertos,
senón ante a oligarquía centralis-
ta. Emilio Botín actuou cos pou-

cos excrúpulos que o caracteri-
zan, pero, sobre todo, colocándo-
se claramente na guerra pola des-
centralización económica.

Chegou a posibilidade de reto-
mar o control da empresa e o seu
posterior traslado a Galiza, para
mudar a percepción social sobre
unha Fenosa galega. Pero este
cambio de mentalidade estivo mo-
tivado polo cambio de Goberno.

O compoñente galeguista do
novo executivo non só trata de
priorizar un tecido produtivo au-
tóctono senón o control dos pro-
pios recursos. Así está no acordo
de goberno entre nacionalistas e
socialistas. Así llelo fixeron sa-
ber tamén aos empresarios, alen-
tándoos a obrar en consecuencia
e prometéndolles todo o apoio
do Goberno, aínda que neste ei-
do, o empuxe de nacionalistas e
socialistas é diferente.

Baixo estas premisas foi
máis fácil a toma de conciencia
dalgúns empresarios, o arrastre
doutros, primeiramente máis re-
nartes, e a visualización de que
defendendo o país poden obter
máis beneficios.

Pero na partida por controlar
Fenosa aínda non están todas as
cartas encima da banca. A em-
presa italiana ENI pretende plan-
tarlle cara á OPA lanzada por
ACS e tamén pretende controlar
Fenosa. O grupo italiano, que
posúe xa o 50% de Fenosa Gas,
estuda a entrada en Fenosa a tra-
vés da súa participada portugue-
sa, Galp, na que está disposta a
investir 3.800 millóns para du-
plicar a súa actual dimensión.

Un dos problemas de ENI é
que só controla o 33,34% da pe-
troleira portuguesa fundada po-
lo galego Coro Boullosa. O pre-
sidente de ENI, Luciano Sgubi-
ne afirmou en Lisboa que “se a
estrutura accionarial de Galp se
fai estábel, podemos controlar
conxuntamente Fenosa”.

Neste intento podería entrar
o capital galego, que reclamaría
entre outras cousas que a se so-
cial de Fenosa se trasladase a
Galiza. Os contactos con Galp
puideron ser confirmados por
este periodico.♦
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¿Condenadas
a desapareceren?
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

¿El sería posíbel facermos un censo das cousas
(non tan antigas) condenadas a
desapareceren? Aínda máis: ¿que marxes de

loita, ou de protesta ao menos, caberán para
conxurarmos o tal desaparecemento? Falo, por exemplo,
de todas as tendas, de todo o pequeño comercio que “fi-
nou” (multinacionais e banca mandan) na cidade onde
nacín, Lugo, que tiven ocasión de recontar ben recente-
mente, sabendo, ben sabido, que non é un fenómeno lo-
cal, senón existente en toda a nación. Firme partidaria e
defensora, como fun e son, do comercio de “proximida-
de” (se se me admite o termo), seguirei a mercar canto
máis poda nel. Como non, desaparecen ou van camiño
de seren residuais e “vellas” tantas formas de educación

traadicional ou, mesmo, “burguesa”, substituídas polo
desprezo do outro, a confusión do público e do privado
e a falta mínima de atención para quen é o convidado
nun foro que alguén organiza. ¿Que dicermos do
anfitrión que se estomballa na cadeira da mesa pública
antes de que se senten os intervinientes por el convoca-
dos? ¿Que dicer do nada democrático trato de ti a
persoas que dobran ou triplican a idade do falante?
¿Que dicer do cargo público que bota, propagandistica-
mente, o seu speech sen saudar, nen antes nen despois,
ao resto de membros da mesa ou acto común? No día a
día, ¿como valoramos que, saudado o chofer do autobús
de transporte público, a súa resposta sexa o mutismo e,
aínda, o maltrato xestual ou verbal, xa que, seica, este, o
transporte público é cousa de pobres, dos que non teñen
diñeiro para se moveren en automóbel proprio? ¿Que
dicer das esperas telefónicas, eternas, con gravacións
músico-vocais repelentes, reiteradas até a nosa man
converterse nunha maniota, con que organismos
públicos, empresas privadas, compañías de seguros e
até servizos de urxencia, nos agasallan cando se trata de
dar un  aviso, comunicar unha emerxencia, evacuar un-
ha consulta ou, en definitiva, pedirmos un servizo, que
pagamos sobexamente?

Falándomos de pagamento. ¿Canto máis teremos de
pagar, colectivamente, os galegos para que a nosa
lingua teña o trato merecido, nos sexa devolvida através
do uso público normal, mesmo nunha perspectiva de
“bilingüismo” tan propagandeado canto inexistente na
prática social e pública? Após tantos millóns de pesetas-
euros destinados nominalmente á “terapia” da doente (a
lingua galega), ¿teremos que nos afacer, dunha vez por
todas, á idea do seu desaparecemento, iso si, con
enterro, velorio e funerais de luxo? A nefasta política ar-
boricida que durante tanto tempo padecemos, a invasión
inclemente do cemento que oculta vexetación e mar,
querse paliar agora con áreas recreativas onde a nosa re-
tina poda recordar algo do verde que se matou. ¿Estará
condenada tamén a lingua de noso a ser no futuro unha
“área recreativa” de visita opcional? ¿É, en fin, fatal o
desaparecemento de tantas e tantas cousas ou, polo con-
trario, somos quen de o defrontar e combater? Eu, desde
logo, acredito en que moito do chamado “vello”, “arcai-
co” ou “pasadista” é, no presente, o máis novo,
revolucionario e progresista que podamos vindicar e pór
en prática. Falemos de comercio, de idioma, de
educación e urbanidade ou, claro está, de ideas sobre a
común nación, Galiza.♦

Non existe pacto entre os accionistas galegos

ACS podería contar con Jove para controlar Fenosa
A. EIRÉ

Fenosa non ten paradura. O seu capital séguese movendo na
procura de máis poder empresarial. ACS, ademais de lanzar
unha opa polo 10% do capital, pretende contar co coruñés Ma-
nuel Jove e coa Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para
controlar a empresa. A Italiana ENI tamén pretende tomar o
control. Os accionistas galegos non chegaron a un pacto en-
tre eles e a Xunta o que pretende e que invista máis en Galiza.

Manuel Jove.



O conflito en Adega arrástrase
desde hai dous anos por mor
dunha proposta de regulamento
interno que complementaría os
Estatutos. Esta incluía establecer
unhas incompatibilidades en
canto militancia política na di-
rección da asociación. O proceso
de modificación estatutaria en-
quistouse e só se aprobou o polé-
mico artigo das incompatibilida-
des nunha Asemblea extraordi-
naria celebrada o pasado 27 de
novembro.

No camiño, ademais, produ-
ciuse a dimisión dos seis mem-
bros da Xunta Directiva, que es-
taba composta por once persoas.
A Asemblea do 27 de novembro
en Santiago estaba destinada a
aprobar o artigo das incompati-
bilidades, que finalmente adop-
tou a fórmula transaccional de
recomendar a incompatibilidade.

Tras a dimisión de Duro, tamén
se incluíu a renovación da direc-
tiva, pero neste punto a polémica
endureceuse porque os partida-
rios do presidente saínte entendí-
an que o mandado estatutario
obrigaba a renovar toda a Xunta
Directiva, mentres outro sector
pretendía renovar só os cargos
dos dimitidos. “Finalmente esta-
bleceuse a fórmula de consenso
de renovar os cargos dos dimiti-
dos, pero convocando unha
asemblea para marzo de 2006, en
lugar da de 2007, como estaba
previsto, deste xeito abríase un
proceso de reflexión interno”,
explicou a nova presidenta, Ade-
la Figueroa.

Esta fórmula non resultou sa-
tisfactoria para o equipo de Du-
ro, que, na compañía dun terzo
dos presentes, decidiu abandonar
a asemblea do 27 de novembro.

Duro non quixo facer declara-
cións e remitiuse aos foros de
Vieiros nos que se debateu a si-
tuación de Adega. Nos mesmos,
aparecen dúas posturas. Unha
delas sinala que unha forza polí-
tica trata de controlar a organiza-

ción de forma pouco democráti-
ca e reclama a independencia de
Adega. A outra acusa aos parti-
darios de introducir as incompa-
tibilidades de querer apartar da
dirección a persoas cuxa contri-
bución é decisiva.

A nova presidenta de Adega
sinalou que “houbo unha deci-
sión democrática pero non pode-
mos falar dun trunfo porque os
que marcharon son valiosos.
Quereríamos que se producise
unha reflexión porque todos
compartimos os mesmos puntos
programáticos, por iso na asem-
blea se tomaron decisións inter-
medias, tanto nas incompatibili-
dades como na elección da Xun-
ta Directiva, que se renovará en
marzo de 2006”.

En calquera caso, na asemblea
do 27 de novembro foron elixidos
os substitutos de Duro, a tesourei-
ra e a vicesecretaria. A Presiden-
cia recaeu sobre Adela Figueroa
Panisse, catedrática de bioloxía
nun instituto de Lugo, fundadora
de Adega no 75 e persoa indepen-
dente, a Vicesecretaría sobre Cris-
tina Goi e a Tesourería sobre Isa-
bel Silva. Daniel López Vispo
continúa de secretario xeral. A
Xunta Directiva complétase agora
con Alberte Sánchez Regueiro
(vicepresidente) e Pepe Salvado-
res, Monserrat Lombardía e Ma-
nuel Soto (vogais).♦
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Crise na principal organización ecoloxista galega

Marchan o presidente e
cinco membros da Dirección de ADEGA

Adela Figueroa Panisse é a nova presidenta de Adega.

“Eu son un labrego”. Esta afir-
mación que deitei o mércores pa-
sado na Radio Galega levoume a
ter que explicala. Houbo chama-
das que se zangueaban de min,
dicíndome que labrego era eu,
que me deixase de andrómenas, e
outras, as menos, que me daban
as grazas polo que eles conside-
raban unha reivindicación e de-
fensa do rural e das súas xentes.

Non vou en-
trar nin nas máis
íntimas combina-
cións nin nos as-
pectos emocionais
que puideran mo-
tivar esta miña ar-
naxe. Porque rei-
vindicarme como
labrego é, máis ca
nada, unha postu-
ra política. Unha
reacción contra a
agrofobia que im-
pera na nosa so-
ciedade, incluso
entre aqueles que
queren “rescatar o
campo do seu
atraso”.

“Atraso” é a palabra que máis
soa, e máis me doe, cando se re-
firen ao rural. Porque a linguaxe
que empregan desde os militan-
tes do PP até certos ecoloxistas e
“progres-militantes” é a proba
máis nidia desa discriminación
imperante cara ao noso agro.

Cando se fala do rural semén-
tase sempre de aspectos negativos
que caen en terreo estercado e fér-
til, xermolando sen dificultade:
“lonxe” (de onde), “periferia” (a
respecto que), “arrabaldos” (quén

marca o centro), “montaña” (aín-
da que sexa val), comarcas (como
se a cidade non estivese nunha co-
marca)... Palabras que empregan
aínda os máis concienciados poli-
ticamente e, ás veces, os naciona-
listas. A isto hai que unirlle que
cando o rural é noticia nos medios
de comunicación (“a Galicia pro-
funda” segundo gustan de cha-
marlle) sempre é por acontece-

mentos negativos:
crimes (procúran-
lle sempre o lado
atávico, óllese no
diferente trato que
lle dan a unha
morte por disputa
de drogas que po-
la dunha árbore,
por exemplo); in-
cendios, tempo-
rais, pragas ou
pestes (vacas to-
las...) e, de cando
en vez, unhas rei-
vindicacións que
non entenden nin
fan nada por com-
prender ou expli-
car e, menos,

apoiar (prezos, por exemplo).
Esta desinformación sobre o

rural e as súas actividades leva a
un desdeño cada vez máis crecen-
te, por que, no fondo, trátase, nin
máis nin menos, da imposición
dunha cultura allea sobre a cultura
galega. A desgaleguización su-
plantada por unha suposta moder-
nidade. E os que viven fóra das ci-
dades non son tratados como cida-
dáns (a teima do PSOE da Galiza
das cidades como modelo fronte á
da “vaquiña”), porque son “os ou-

tros” e , polo tanto, “inferiores”. É
a mesma industria da exclusión
que se lle aplica aos inmigrantes.

Paralelamente, aparecen novos
“conquistadores”, maiormente de
fins de semana, que portan (algúns
desde a súa boa fe) unha tremenda
confusión dos valores do territorio
que levan á destrución del e do seu
atractivo turístico.

Como a posición da maioría e

menos de certos dirixentes políti-
cos non é neutra, pídolles que, po-
lo menos, tan europeos eles, pen-
sen en termos económicos. Din os
analistas máis avanzados que a
economía do futuro vai depender
cada vez máis do territorio, da au-
ga e da sabia utilización da paisa-
xe. Tres puntos fortes de Galiza
que xa están a coidar en toda Euro-
pa mentres nós teimamos en arra-

salos, entre outras cousas porque
sen habitantes do rural estas bases
económicas non son sostíbeis.

De aí a miña reivindicación
de labrego e a petición ao conse-
lleiro do Medio Rural, Alfredo
Suárez Canal, para que o cambio
que propón para o agro comece
coa defensa da identidade e a dig-
nidade dos seus habitantes. Só así
poderemos recuperar o rural.♦

Homenaxe aos mártires de Sobredo.O historia-
dor Francisco Carballo foi o encarregado de intervir na homenaxe que anualmente se celebra en lembran-
za dos labregos mortos en 1923 pola Garda Civil. O incidente enmarcouse na loita antiforal da época.♦

PEQUENO

A.N.T.
O presidente de Adega, Xan Duro, e outros cinco membros da
Xunta Directiva desta organización presentaron a súa dimisión
no marco dun conflito interno relacionado coas incompatibilida-
des políticas para participar na dirección da asociación. Adela
Figueroa Panisse foi elixida presidenta en substitución de Duro.

Pola dignidade dos labregos
AFONSO EIRÉ

‘Cando o rural é
noticia nos medios
de comunicación

sempre é por
acontecementos

negativos: crimes,
incendios,

temporais, pragas
ou pestes”
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A inmigración estivo estes días,
unha vez máis, de actualidade
mediática. E como por desgraza
(ou vontade premeditada) adoita
suceder, as mensaxes transmiti-
das pola maioría dos medios non
colaboraron precisamente a pro-
mover unha sensación de sereni-
dade, de serenidade preocupada
e solidaria, claro, senón máis
ben a todo o contrario.

Noite tras noite, ao longo de
dúas interminábeis semanas, pui-
demos ver as imaxes repetidas
dos sucesos acontecidos en va-
rias vilas e cidades francesas. Lu-
mes na rúa, veciños entre a indig-
nación e a incredulidade, liturxia
institucional... No Estado espa-
ñol, as novas cifras de poboación
recentemente publicadas polo
INE foron tamén obxecto de am-
pla difusión. Cifras que dan con-
ta, salvo posíbeis desviacións
metodolóxicas, dun vertixinoso
incremento do colectivo inmi-
grante nos últimos anos. E algún
medio de comunicación do noso
país falaba hai ben pouco e en

termos non particularmente tran-
quilizadores da emerxencia de
guetos en diferentes cidades e vi-
las galegas. Seica falaban tamén
do barrio onde vivo.

O barrio de San Pedro, como
tantos outros, ten hoxe unha fas-
quía ben distinta da que tiña anos
atrás. Fálase galego, como se fixo
sempre, pero tamén cantonés e

beréber, español con todos os so-
taques da América Latina e as va-
riadas linguas europeas dos estu-
dantes que paran por aquí, e a
quen habitualmente non chama-
mos inmigrantes porque son máis
altos, loiros e un chisco máis adi-
ñeirados ca nós. As cabinas tele-
fónicas da praza do Cruceiro, que
durante os últimos anos estaban
algo de capa caída porque dende
que os móbiles invadiron os no-
sos petos aquí xa nada é igual, re-
viven hoxe grazas
ás conversas que
cruzan o Atlántico
ou as augas de Xi-
braltar. Hai pana-
darías onde podes
atopar mate e do-
ce de leite e bares
que preparan un-
has pizzas riopla-
tenses que che te-
ñen moito aquel.
Problemas, o que
se di problemas,
non hai. Por iso
anda a boa xente da asociación
veciñal A Xuntanza algo amolada
con tanta difusión de novas nega-
tivas e preparando escritos para
os medios a fin de contrarrestar,
aínda que sexa coma bágoa no
medio do mar, tanta desfeita in-
formativa. 

Pero ao peor si que temos un
problema, polo menos un proble-
ma potencial. Nunha colabora-
ción anterior desta sección Luzia
Oca falaba moi acertadamente da
fronteira non espacial, senon
mental e relacional, que separa a
comunidade receptora e o colecti-
vo inmigrante, falando en parti-
cular da inmigración caboverdia-
na en Burela. Aquí pásavos algo
parecido. A inmensa maioría da
poboación local e a inmigrante
non ten conflitos porque non inte-
ractúan. Como auga e aceite, as
súas vidas non se mesturan. Al-
guén dirá que non teñen por que
facelo, e que os inmigrantes teñen
dereito a levar a vida que queiran,
incluso, se así o desexan, dende a
separación. É a súa vida, por su-
posto. Faltaría máis. Pero é que
neste caso non son os inmigrantes
o motivo de preocupación. 

Hai menos de vinte anos, can-

do os medios de comunicación
amplificaban até a náusea, día
tras día, os efectos da heroína e
dos chamados delitos contra a
propiedade que se cometían nos
nosos barrios (unha realidade que
efectivamente existía pero a unha
escala incribelmente menor que a
publicada), asembleas multitudi-
narias de veciños, os mesmos a
quen hoxe saudamos na beirarrúa
e preguntamos polos fillos ou po-
las listas de agarda da seguridade
social, pedían a berros a expul-
sión das persoas de etnia xitana e
a queima dos barracóns nos que
vivían. Era o medo irracional fei-
to asemblea. Quen pedía seme-
llante atrocidade non era, nin é,
mala xente. Pero había xeringas
na rúa, alguén asaltara un dos
seus familiares, alguén dixo que
alguén vira un xitano por alí. O
medo é libre, e o descoñecemen-
to, algún aspirante a político
oportunista e uns medios de co-
municación aos que non vou ad-
xectivar fixeron o resto. A aso-
ciación veciñal, no medio do tre-
bón, tentou poñer racionalidade
na análise dos problemas e sobre
todo, solidariedade nas solucións.
Era como tentar parar o famoso
Katrina e os resultados xa volos
podedes imaxinar. Se a presión
mediática continúa, se a separa-
ción mutua se mantén e se nalgún

momento a me-
dio prazo se dan
condicións seme-
llantes, as diná-
micas que vivi-
mos non hai tanto
poderían repetir-
se. A probabilida-
de pode non ser
moi alta; o risco,
que é o produto
da probabilidade
polas consecuen-
cias, sí que o é. 

Hai pois un
problema potencial nisto da in-
migración. Pero o problema non
son eles. O problema somos nós.
E dende as entidades veciñais,
xuvenís e de tempo libre que tra-
ballan directamente na fronteira
da acción social comunitaria se-
ría bo ir deseñando procesos que
permitan que amplos sectores da
poboación dos nosos barrios e
vilas poidan entrar en contacto
coas persoas inmigrantes dende
a vida cotiá e aprendan o valor
positivo da diversidade. Con de-
licadeza, dende a normalización,
sen etiquetas. Pero tamén dende
a planificación, porque isto non
se improvisa. Agora é o momen-
to, precisamente agora que ‘non
hai problema’ e aínda estamos a
tempo.

A auga e o aceite deixados
ao seu aire bícanse nunha pací-
fica capa de contacto. Pero se
alguén se adica a subir a tem-
peratura botándolle leña ao lu-
me esa harmoniosa combina-
ción pode acabar por saltar. E
como sabe quen cociña, non é o
aceite, é a auga a que estoupa.♦

SALVADOR BARÁ é activista veciñal
no barrio de San Pedro, en Santiago. 

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa SALVARDOR BARÁ

Como auga e aceite

‘Hai un problema
potencial

na inmigración.
Pero o problema

non son eles.
O problema
somos nós”

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

Manifestación de inmigrantes en Vigo.                                                                                                                          ANT



X.C.
Foi un golpe porque chegaron
até a derradeira peneira. A
Unesco considerou finalmente
que o seguimento dun plano
de acción tan amplo como o
presentado pola candidatura
galego-portuguesa facía difí-
cil aprobar a súa declaración
como Obra Mestra da Huma-
nidade. Entre bambalinas de-
tectábase  unha certa indeci-
sión portuguesa á hora de in-
formar sobre a candidatura.

Foi o 24 de novembro. Até París
viaxaron, xunto aos promotores
con Santiago Veloso o coordena-
dor á frente, o vicepresidente da
Xunta, Anxo Quintana, e a Con-
selleira de Cultura, Ánxela Bu-
gallo. Eran a máxima represen-
tación do goberno galego, en
apoio dunha candidatura que ti-
ña a virtude de nacer, formarse e
crecer desde a base, un feito sin-
gularmente valorado pola Unes-
co, que a pesar de non incluíla
entre os seus recoñecementos de
“Obra mestra da Humanidade”,
recomendoulle aos promotores
continuar co traballo, algo que
seguramente decidirán nunha
asamblea a celebrar o 2 de de-
cembro.

Até París chegouse con toda
a esperanza. Pasáranse todos os
portelos e segundo souberon até
a derradeira decisión, toda vez
que a inclusión entre os promo-
tores das escolas da Unesco e o
carácter multinacional, eran dúas
razóns benqueridas pola Unesco. 

No proceso final de selec-
ción, os dezaoito membros do
xurado, presidido pola xordana
Basma Bint Talal, recibían un in-
forme que avaliaba a convenien-
cia de seguir avanti ou desbotar
as propostas da deliberación fi-
nal. A proposta galego-portugue-
sa foi informada desde Portugal,
e paradoxicamente desde alí foi
de onde chegou o argumento de
que era “demasiado amplo” o
patrimonio a protexer e a dificul-
tade que habería para seguir o
plano de acción.

Da deliberación da candida-
tura galego-portuguesa, tivo que

retirarse quen é embaixadora de
Portugal en Estonia, recén eleita
para o xurado, pero houbo coñe-
cemento da posición de defensa,
entre outros, do brasileiro Antó-
nio Arantes.

Santiago Veloso, á espera
dunha valoración pública que se
coñecerá esta fin de semana re-
coñece que “quizais pecamos de
ambiciosos, pero as referencias
que fumos recibindo nestes me-
ses facíannos ser optimistas.
Mesmo a Unesco nos advertiu
de que era mellor definir a pro-
posta como Tradicións orais ga-
lego-portuguesas. Defraudados?
Un pouco pero en todo caso moi
satisfeitos do traballo realizado
que, sen dúbida ningunha, deu a
coñecer a importancia deste pa-
trimonio”.

Nesa mesma liña insistiu An-
xo Quintana, “o camiño aberto
desde o traballo nas escolas é o
realmente importante, e o galar-
dón sería un recoñecemento”, e
prometeu que os promotores te-
rán unha estreita colaboración da
Xunta coa iniciativa Ponte nas
Ondas en favor da “cultura co-
maprtida entre Galiza e Portugal
que nos identifica.

Das candidaturas propostas
polo goberno español, foi rexeita-
da xa de entrada a relativa ao Fla-
menco, que aínda sendo conxunta
con Alxeria, Marrocos e Túnez,
no plano de acción non se con-
templaba ningunha iniciativa para
eses tres paises. Si foi aceptada a
catalana da Patum de Berga. En
total foron aprobadas 4 candidatu-
ras multinacionais e  39 nacionais,
dun total de 61 propostas.♦
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A Unesco recomendoulle insistir no proxecto

A candidatura do patrimonio inmaterial
galego-portugués quedou ás portas

Anxo Quintana e Ánxela Bugallo acompañaron aos promotores da candidatura en París.

- A música isopolifónica po-
pular albanesa (Albania) 

- A música Ahellil del Gura-
ra (Argelia) 

- A música Duduk (Armenia) 
- Os cantos Baul (Bangla-

desh) 
- Xigantes e dragóns proce-

sionais (Bélxica e Francia) 
- A danza enmascarada con

tambores de Drametse (Bhután) 
- A samba de Roda do

Recôncavo de Bahía (Brasil) 
- As “babi” [avoas] de Bis-

tritsa - polifonías, danzas e prác-
ticas rituais arcaicas da rexión
de Shopluk (Bulgaria) 

- O teatro de sombras jémer
Sbek Thom (Camboxa) 

- A arte musical do Muqam
uigur do Xinjiang (China) 

- O espazo cultural de Palen-
que de San Basilio (Colombia) 

- A tradicion do boyeo e as
carretas (Costa Rica) 

- O instrumento musical “fu-
jara” e a súa música (Eslovaquia) 

- A Patum de Berga – fiesta
popular (Estado español) 

- A epopea yakute Olonjo
(Federación de Rusia) 

- A epopea Darangen dos ma-
ranao do lago Lanao (Filipinas) 

- O ballet Rabinal Achí
(Guatemala) 

- Ramlila – representación
tradicional da Ramayana (India) 

- O Keris indonesio (Indo-
nesia) 

- O canto A Tenore da cultu-
ra pastoral sarda (Italia) 

- O teatro Kabuki (Japón) 
- O espazo cultural dos bedu

en Petra e Uadi Rum (Xordania) 
- O Vimbuza – danza da cu-

ración (Malawi) 
- O Gule Wamkulu (Malawi,

Moçambique e Zambia) 
- O Mat Yong (Malasia) 
- O espazo cultural do yaaral

e do degal (Malí) 
- O Musem de Tan-Tan (Ma-

rrocos) 
- Os cantos Urtiin Duu dos

mongois (Mongolia e China) 
- O Chopi Timbila – danza

e música tradicional (Moçam-
bique) 

- O Güegüense (Nicaragua) 
- O  sistema de adivinación

Ifa (Nixeria) 
- O Hikaye palestino (Pales-

tina) 
- Aarte textil de Taquile (Perú) 
- A Slovácky´ Verbunˇk –

danza dos reclutas (República
Checa) 

- O festival Gangneung Da-
noje (República de Corea) 

- O  drama bailado Cocolo
(República Dominicana) 

- O El Ca˘lus¸ (Romanía) 
- O Kankurang – rito de ini-

ciación á sociedade mandinga
(Senegal e Gambia) 

- A ceremonia Mevlevi Se-
ma (Turquía) 

- Os tecidos de corteza vege-
tal (Uganda) 

- O espazo cultural dos
gong das Mesetas Centrais
(Viet Nam) 

- A mascarada dos makishi
(Zambia) 

- A danza Mbende/Jerusare-
ma (Zimbabwe).♦

Obras mestras
da humanidade 2005



A.N.T.
As eleccións internas celebra-
das ao longo do mes de novem-
bro para renovar as estruturas
comarcais da CIG depararon
un cambio en Ferrol, onde un-
ha candidatura distinta á até
entón maioritaria conseguiu a
secretaria comarcal e o control
da Executiva. No resto do país,
a nota foi a continuidade.

Nas eleccións celebradas o 19 de
novembro, tanto a elección do se-
cretario comarcal como da Exe-
cutiva Comarcal en Ferrol signi-
ficaron un revés para a dirección
saínte. Xesús Anxo López Pintos
conseguiu a maioría dos votos,
co que foi designado secretario
comarcal, fronte a Emilio Cagiao
Deive, que até ese momento diri-
xía o sindicato na comarca e que
se presentaba á reelección.

O mesmo aconteceu coa
elección da Executiva Comarcal
–secretario e Executiva elíxense
en votacións diferentes–, onde a
lista de López Pintos foi maiori-
taria, polo que catro integrantes
desta candidatura pasaron a for-
mar parte da Executiva, xunta-
mente con outros tres da lista
que encabezaba Cagiao Deive.

López Pintos formaba parte
da anterior Executiva de Ferrol
pero destas presentouse á fronte
dunha lista que reclamaba a reno-
vación e a independencia do sin-
dicato. No Congreso da CIG de
maio establecérase limitar a per-
manencia nos cargos a doce anos
e como ese era o tempo que leva-
ba Cagiao á fronte da comarca,
López Pintos presentouse como
alternativa. O novo secretario co-
marcal foi concelleiro do BNG
durante dezaseis anos e é militan-
te da UPG, aínda que admitiu que
presentou a súa candidatura con-
tra a decisión do seu partido. 

En catro das outras sete comar-
cas nas que se estrutura a CIG, os
vencedores foron os que xa ocupa-
ban a Secretaría Comarcal, xa que
todos se presentaron á reelección e

renovaron o seu cargo, agás no ca-
so da Mariña. Coas Executivas
Comarcais aconteceu o mesmo.
En calquera caso, dada a forma de
elección das Executivas Comar-
cais, a súa composición é plural,
xa que os seus membros elíxense
proporcionalmente segundo os vo-
tos obtidos por cada candidatura
que concorre ás eleccións.

Vigo e Lugo

En Vigo, a comarca con maior pe-
so dentro da CIG debido á súa afi-
liación, as eleccións celebráronse
o 19 de novembro e Xerardo
Abraldes saíu reelixido grazas ao
87,1% dos votos. Non se rexistra-
ron sufraxios en contra. A súa can-
didatura á Executiva Comarcal ta-
mén tivo a maioría dos votos, pero
nese caso unha candidatura inte-
grada por un colectivo no que hai
varias persoas que se identifican
como próximas á extinta Unidade
Galega e a lista da Corrente Sindi-
cal de Esquerdas, que pasa por es-
tar máis vinculada á FPG, conse-
guiron un integrante cada un. Pre-
cisamente o sector próximo a Uni-
dade Galega rexeitara integrarse
na candidatura de Abraldes, que
lle ofrecía dous postos na lista. A
Executiva viguesa é a única na que
se dá a paridade entre xéneros.

En Lugo foi outro dos luga-
res nos que houbo varias listas.
O proceso tivo lugar o catro de
novembro e Xosé Ferreiro resul-
tou reelixido secretario comar-
cal. Ferreiro obtivo 119 votos
fronte a 70 de Francisco Villa-
nueva. Para a Executiva Comar-
cal houbo tres candidaturas e a
encabezada por Ferreiro conse-
guiu 101 votos, fronte aos 69 al-
canzados por Villanueva e os 19
de Guillerme Rouco.

En Lugo, arrástrase un proceso
que vén do congreso anterior, no
que Ferreiro estivo en minoría na
Executiva, aínda que era secretario
comarcal. Daquelas, dábase como
segura a vitoria do sector próximo
a Unidade Galega, que encabeza-

ba Francisco Villanueva, mais di-
visións internas non lle permitiron
a designación. Ferreiro conseguiu
dous apoios naquela Executiva e a
Corrente Sindical de Esquerdas,
que encabeza Guillerme Rouco,
tres. Os outros dous correspondían
a unha lista que presentou a Fede-
ración de Administración. Destas,
Administración incorporouse á
candidatura de Ferreiro e xuntos
conseguiron catro representantes.
A Corrente Sindical de Esquerdas
quedou con un e o sector de Villa-
nueva con dous.

Na Coruña, por unha moi am-
pla maioría, Paulo Carril resultou
reelixido secretario comarcal o
pasado 12 de novembro. Nesa co-
marca só houbo unha lista para a
Executiva, como aconteceu en
Santiago. Nesta última comarca
as reeleccións tamén se produ-
ciron o 12 de novembro e Anxo
Noceda tamén conseguiu un res-
paldo moi avultado para seguir
ocupando a Secretaría Comarcal.

A Mariña foi a última comar-
ca que rexistrou eleccións, que
tiveron lugar o pasado sábado 26
de novembro. Nesta comarca
produciuse un recambio na Se-
cretaría Comarcal. Dores Fer-
nández Abel deixou o posto e co-
mo alternativa só se presentou
Xurxo Caldeiro. Ademais, Cal-
deiro encabezou a única lista á
Executiva Comarcal, na que se
integrou a secretaria comarcal
saínte Dores Fernández.

Queda pendente para decem-
bro a renovación das executivas
comarcais da CIG en Pontevedra
e en Ourense. 

Por outra banda, o pasado sá-
bado 26 de novembro Manuel
Gallardo relevaba a Xan Carlos
Rodríguez Ansia na secretaría de
Administración autonómica da
CIG. Gallardo significa a conti-
nuidade da liña de Ansia, fronte
á considerada oficial da lista que
encabezaba Xerardo Alvaredo. A
diferenza de votos foi moi esca-
sa, 77 contra 67. A CIG é o sin-
dicato maioritario na Xunta.♦
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Banco de terras
MANUEL CAO

Tanto nos programas do BNG como do PSdeG-PSOE aparece
explicitamente a idea que vencella a falta de desenvolvemento no
medio rural á dificultade para mobilizar as terras por venda ou
arrendamento a agricultores con explotacións xa existentes ou a
novos agricultores que poderían implantarse no sector. No acor-
do de goberno de 23 de xullo de 2005 a referencia é menos con-
tundente postulando o “impulso da mobilidade de terras, creando
un Fondo Público de Mobilidade que fomente o uso produtivo”. 

Pode ser interesante reflexionar sobre esta problemática
dende o punto do vista da política económica tanto dende unha
perspectiva global como sectorial. Dende séculos, acadar a pro-
piedade territorial para os galegos foi un obxectivo fundamental
que se acabou por lograr coa redención dos últimos foros na dé-
cada dos 20 do século pasado e constituíu o primeiro paso para
empezar a facerse donos do propio destino. O modelo de pro-
piedade territorial existente en Galicia ten unhas características
específicas que han de valorarse moi positivamente, sobre todo,
en relación ao sistema de terratenentes case feudais que preva-
lecen na Península e nos países latinoamericanos. As vantaxes
para a distribución da renda e diminución das desigualdades son
as máis importantes pero habería que engadir hoxe as relativas
ao ambiente e ao sistema de poboamento que serve para manter
as estruturas de produción, uso da terra, fauna, flora e arquitec-
tura propias do país. As desvantaxes derivan da dificultade en
aumentar a escala de produción con granxas de grande exten-
sión, posibilidades de mecanización, especialización produtiva
e maiores facilidades para competir. En calquera caso, as posi-
bilidades de crecemento por esta vía veñen limitadas pola falta
de competitividade global da agricultura europea que só subsis-
te polo descarado proteccionismo da PAC que tenderá a ir desa-
parecendo nos vindeiros acordos da OMC. Dende o punto de
vista do emprego, seguramente haberá máis poboación no me-
dio rural co modelo actual que co sistema de produción en gran-
des extensións que tenden a utilizar máis capital e tecnoloxía e
menos traballo. En conxunto, non se observan vantaxes signifi-
cativas en modificar o sistema de formación de prezos da terra
e propiedade dos recursos no sector agrario galego sobre todo
tendo en conta as perspectivas de futuro. 

En troques, consideramos que sería importante avaliar as
externalidades positivas e negativas derivadas da existencia
dalgunhas explotacións en situación de semiabandono. Nas
vantaxes observamos un aumento da masa forestal galega, o
que reduce a presión produtivista e o uso de produtos químicos,
mellorando a calidade da flora, da fauna e dos recursos hídri-
cos. Como desvantaxes citamos a existencia de recursos natu-
rais que se poderían rendibilizar a curto prazo en actividades
produtivas reguladas pola PAC ou para a produción de madei-
ra e a praga de incendios forestais que case todos os anos temos
en Galicia. Non é fácil facer un balance concluínte e non hai
que esquecer que a propia Unión Europea postula o abandono
de terras e a súa conversión en bosque ou floresta como unha
medida razoábel para limitar a expansión da produción.

Semella necesario abordar unha política estrutural como é
a que lle afecta á propiedade da terra en Galicia con prudencia
e mesura pois só dende grupos de intereses como os líderes dos
micromercados de voto rurais ou grandes propietarios xa exis-
tentes se pode entender unha política intervencionista que iría
asimilando o rural galego aos sistemas de propiedade domi-
nantes en España. O uso dos recursos é un problema de incen-
tivos e aí é cara a onde se haberán de dirixir políticas públicas
orientadas a afortalar estruturas cooperativas, capital social au-
tónomo e institucións democráticas reais no medio rural.♦

‘A UE postula o abandono de terras e
a súa conversión en bosque como unha

medida razoábel para limitar
a expansión da produción”

Renovación das Secretarías e Executivas da central

Continuidade na elección
das direccións comarcais
da CIG agás en Ferrol

A nova Executiva Comarcal da CIG en Ferrol. No recadro, o novo secretario comarcal, Xesús Anxo López Pintos.                        CIG



Non hai datos sobre o número
de subcontratas que operan en
Galicia, “porque poden ser infi-
nitas coa actual lei. Hai empre-
sas que poden actuar como prin-
cipais nalgunhas actividades e
como subcontratas doutras
maiores”, explica Alcántara. Pa-
ra os sindicatos é moi difícil ac-
tuar neste tipo de empresas xa
que en xeral adoitan ter un nú-
mero reducido de traballadores,
que ademais contan con contra-
tos precarios, co cal é máis difí-
cil defender os seus dereitos xa
que en calquera momento po-
den botalos das empresas. 

Segundo un informe elabo-
rado pola CIG titulado A preca-
riedade e sobreexplotación da
forza de traballo en Galiza (por
sectores), a subcontratación
afecta a todos os sectores eco-
nómicos, pero ten especial inci-
dencia no da limpeza, a constru-
ción, o téxtil, o metal e o tele-
márketing. “Dende a crise do

petróleo de 1973 abandonouse o
modelo fordista de produción
que consistía en concentrar os
procesos en grandes centros.
Pasouse ao toyotismo ou produ-
ción just in time, que consiste en
subcontratar actividades a ou-
tras empresas para abaratar cus-
tos. Estas empresas teñen que
servir produción e servizos nun
espazo de tempo e teñen que
competir entre si para acadar o
contrato coa matriz. Para iso o
que fan é abaratar custos labo-
rais”, explica Alcántara.

No informe da CIG fálase de
que moitas de estas empresas
terceirizan servizos a súa vez
con outras empresas. “A lexisla-
ción actual non pon freos á sub-
contratación. O peor de todo é
que as empresas públicas tamén
seguen este modelo. Cando lici-
tan unha obra, por exemplo, ou-
tórganllo a unha determinada
empresa, pero non controlan
cantas subcontratacións fai esta

para levar a cabo a obra. Deste
xeito, pódese dar o caso de que
o único que faga a empresa que
conseguiu a concesión sexa po-
ñer unha placa co seu nome. O
resto das actividades lévana a
cabo outras empresas que com-
piten na precariedade”, asegura
Alcántara.

Un dos casos máis claros de
subcontratación en Galicia é o
do téxtil. Segundo a CIG, exis-
ten numerosos talleres que tra-
ballan para varias firmas nos
que hai persoas que non dispo-
ñen de contrato. Incluso existe
un volume crecente de traballo
informal que se fai en domici-

lios particulares, con prezos
medios de 3 euros por hora. A
subcontratación tamén afecta a
sectores como a banca, xa que a
partir dos anos 80 exteriorizá-
ronse moitso dos servizos. Cal-
cúlase que hoxe entre o 8% e o
10% do traballo do sector finan-
ceiro é subcontratado.♦
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Os sindicatos piden unha lei que limite os contratos a terceiras empresas

Unha economía subcontratada
RUBÉN VALVERDE

A subcontratación de actividades é unha das prácticas máis es-
tendidas da nova economía e conduce a precarizar a situación
dos traballadores. “Xornadas de traballo interminábeis, salarios
por debaixo dos convenios, contratacións eventuais e sinistrali-
dade laboral son algunhas das consecuencias da subcontratación,
que vai en aumento cada ano”, explica o secretario confederal de
Saúde Laboral e Negociación Colectiva, Antolín Alcántara.

A construción é un dos sectores onde crea máis problemas a subcontratación.                                                PACO VILABARROS

A construción e a limpeza teñen
en común ser dous sectores cun
alto índice de subcontratación e
no que esta, en gran medida, vén
xerada polo poder público, que
non controla as concesións que fai
en orixe e que se acaban terciari-
zando sen límites. Este é un dos
motivos polos que a CIG pide que
a nova lei marque un límite máxi-
mo de subcontratación, especial-
mente nas licitacións públicas. 

A construción ocupa a
85.000 traballadores, regulada

por convenios provinciais. Os
convenios só son cumpridos po-
las grandes empresas, mentres
que nas subcontratas o traballo
supera as 11 horas diarias, in-
cluíndo incluso algúns domin-
gos sen remunerar. O número de
man de obra inmigrante é alto
neste sector, o cal dificulta a ac-
ción sindical xa que como indi-
caba un recente informe da CIG
sobre inmigración, “hai moitos
que están dispostos a traballar
por debaixo dos convenios con

tal de percibir un salario, o cal
deteriora todo o contorno”.

Un factor que reflicte a pre-
cariedade motivada pola sub-
contratación é a alta sinistrali-
dade do sector que posuíndo o
11% dos asalariados de Galicia,
rexistra o 30% dos accidentes
graves e mortais. 

A limpeza, pola súa banda,
ocupa a 22.500 traballadores. O
87% dos empregados son mu-
lleres. A situación é moito me-
llor cando as empresas de lim-

peza traballan directamente pa-
ra unha institución pública,
achegándose incluso ás condi-
cións que teñen os propios cen-
tros. De todos os xeitos, danse
casos de empresas que gañan a
concesión que a súa vez contra-
tan con outras empresas, o cal
empeora as condicións. 

No sector privado as condi-
cións son aínda peores, espe-
cialmente en establecementos
privados e comunidades de ve-
ciños. As subcontratas neste

sector fainas unha empresa de
limpeza que colle empregadas
por medio de ETTs. Deste xeito,
cotizando por dúas ou catro ho-
ras, os traballadores chegan a
desenvolver xornadas do duplo
de duración. Incluso moitas ve-
ces contrátanse a persoas que
superan os 70 anos de idade, en
gran medida debido a que non
poden xubilarse xa que as súas
xornadas cotizadas foron toda a
vida a tempo parcial e cun míni-
mo de base de cotización.♦

Construción e limpeza: clientes das administracións

O sector naval nas empresas prin-
cipais está regulado por un conve-
nio colectivo. Non obstante, soa-
mente o 15% dos traballadores
pertencen ás matrices. O resto de-
senvolve as súas tarefas en auxi-
liares, que son as que realmente se
encargan dos procesos de produ-

ción, mentres que as principais
desenvolven tarefas de loxística,
supervisión e administración. 

As subcontratas están regu-
ladas por convenios provinciais
que moitas veces non se cum-
pren. A contratación indefinida
non acada o 30% e pertence, en

maior medida, a mandos e ca-
dros administrativos. Nos ca-
dros de persoal é habitual atopar
soldadores e caldereiros cunha
relación laboral superior a 12
anos dentro da mesma empresa,
encadeando sucesivamente con-
tratos por obra, que se compati-

bilizan alternativamente segun-
do a carga de traballo con vaca-
cións ou situacións estacionais
curtas no desemprego. 

A xornada de traballo no sec-
tor é de 11 horas diarias de me-
dia. Se a isto se lle engade que en
moitas das subcontratas non se

imparten cursos de seguridade, o
índice da sinistralidade dispára-
se. Por exemplo, os últmos catro
traballadores mortos en Navantia
(antiga Izar), pertencían a unha
auxiliar que non lles indicara que
non se podía entrar nun tanque
sen antes revisalo.♦

Naval: contratos por obra e descoido da seguridade

O sector ocupa a unhas 4.700
persoas de xeito oficial, aínda
que os sindicatos elevan esta
cifra até os 6.000 debido ás
empresas que actúan neste ei-
do sen declaralo. A subcontra-
tación nesta área é tal que
abrangue incluso servizos pú-
blicos esenciais como o 061

(urxencias), o 112 (emerxen-
cias), a Axencia Tributaria,
denuncias á policía, reclama-
cións de luz, auga, teléfono,
etc. A CIG advirte de que cada
día medra máis a subcontrata-
ción telefónica para as activi-
dades máis diversas.

O 72% dos traballadores

son mulleres, adoitan estar
contratadas por unha ETT,
dispoñen de un salario próxi-
mo ao mínimo interprofesio-
nal e a maioría son menores de
30 anos. O 82% dos contratos
son temporais e nun 50% figu-
ran a tempo parcial, aínda que
fagan oito ou máis horas.♦

Teleoperadoras: 82% de contratos temporais e
50% a tempo parcial

Arredor de 17.800 traballadores
adícanse ao sector téxtil. A sub-
contratación é unha das maiores,
cun 85% do total da actividade
ou o que é o mesmo, tan só o
15% dos empregados desenvol-
ven as súas funcións en empresas
matrices. O salario medio bruto
anual é de 8.860 euros, que se co-
rresponde co denominado míni-

mo intertéxtil. O 92% da man de
obra é feminina, o 57% dos con-
tratos son temporais e as xorna-
das de traballo son de 9 horas de
media. O sindicalismo non é ca-
paz de entrar neste sector, de fei-
to algún intento da CIG por in-
tentar organizarse no téxtil frus-
trouse por mor de ameazas ou re-
matou no Xulgado do Social.♦

Téxtil: As empresas matrices só
desenvolven o 15% da actividade



H. VIXANDE
A inauguración da liña de al-
ta velocidade entre Madrid e
Toledo puxo de manifesto un-
ha política de prezos que dis-
crimina ao resto do Estado,
onde as tarifas son maiores.

O anuncio de que o prezo do bi-
llete normal de Madrid a Toledo
ascende a oito euros levou apare-
llada a reclamación dos gober-
nos de Aragón e Catalunya de
que se aplique a mesma política
de tarifas na alta velocidade ne-
sas comunidades.

Na súa defensa, Renfe alegou
que con Guadalaxara tamén apli-
ca o mesmo criterio que con Ara-
gón e Catalunya, a pesar de ser
unha localidade castelá e estar
situada a distancia análoga que
Toledo. De todos xeitos, a com-
pañía ferroviaria omitiu que,
ademais do alta velocidade, des-
de Madrid a Guadalaxara Renfe
conta con servizos rápidos a 3,90
euros o billete simple a bordo de
trens alternativos, o que permite
cubrir o traxecto en só trinta e
cinco minutos.

O trato dado ao tren de alta
velocidade entre Madrid e Tole-
do tampouco resiste compara-
ción se se confronta co que reci-
be o ferrocarril galego. Unha dis-
tancia semellante é a que separa
a Vilagarcía da Coruña. Neste
caso, o prezo é case o mesmo, é
dicir, 7,80 euros o billete normal. 

En xeral, no ferrocarril o cri-
terio que se emprega é: a maior
velocidade, maior prezo. Isto non

acontece co alta velocidade de
Madrid a Toledo, que emprega
trinta e cinco minutos para perco-
rrer a mesma distancia que da
Coruña a Vilagarcía, cando neste
caso o tempo que necesita o tren
é de unha hora e vinte minutos.

O caso dos trens de Madrid a
Guadalaxara tamén se pode so-
meter a comparación co servizo
que hai na Galiza. Se a alta velo-
cidade a tarifa normal ascende a
15 euros, no caso do rexional ex-
press o prezo do billete é de 3,90
euros. O traxecto entre Vilagar-
cía e A Coruña custa 7,80 cando
é a mesma distancia e un tempo
considerabelmente superior.

Abonos

A discriminación en favor das ci-
dades castelás tamén se dá no ca-
so dos abonos, aínda que de for-
ma menos acusada. No alta velo-
cidade de Madrid a Toledo, o
abono de 42 viaxes –que permi-
tiría ir e volver todos os días la-
borábeis do mes– custa 163 eu-
ros, é dicir, 3,8 euros por viaxe.
Non existe, en troques, un abono
análogo en Galiza. Se o alta ve-
locidade permite a compra de
abonos por número de viaxes, en
Galiza hai que adquirir un abono
mensual, que no caso do de Vila-
garcía á Coruña é de 140 euros.
Se se emprega unicamente os dí-
as laborábeis para ir de volver, a
viaxe custaría 3,3 euros.

O feito de que non exista un
bono análogo entre o tren galego
e o de Castela é algo xenérico. A
Renfe mantén distintas denomi-
nacións dos trens e dos servizos,
o que dificulta a comparación
entre os horarios e os prezos ao
longo do Estado.♦
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Distancias e tempos
por ferrocarril

Traxectos Km Tempo

A Coruña-Vigo 150 2,20
Sevilla-Málaga 220 2,20
Valencia-Alacante 180 1,35
Sevilla-Cádiz 140 1,50
Valladolid-Madrid 200 2,25
Albacete-Alacante 180 2,20
Zaragoza-Logroño 190 2,00
León-Valladolid 150 1,35
Salamanca-Palencia 180 2,10
Teruel-Zaragoza 190 2,30

Custa 8 euros, mentres ir de Vilagarcía á Coruña 7,80

Madrid-Toledo, alta velocidade a prezo de rexional

Segundo o Goberno central, as dificultades orográficas atrasan o alta velocidade galego. Na foto, a liña de Madrid a Zaragoza e Lleida.

DELIRIO PEPERIANO ROI CAGIAO

aaggaassaallllee  lliibbrrooss

A NOSA TERRAA NOSA TERRA



CÉSAR LORENZO GIL
O Cumio Euromediterráneo
que se clausurou en Barcelona o
pasado 28 de novembro non
conseguiu cubrir as expectativas
creadas. Só se acordou unha de-
claración conxunta sobre terro-
rismo pouco ambiciosa e apar-
táronse da axenda temas clave
para a rexión como o desen-
volvemento económico do sur.

O presidente do goberno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, ti-
ña moitas esperanzas postas no
Cumio Euromediterráneo de Bar-
celona. No intre no que impulsa a
‘alianza de civilizacións’ como te-
ma estrela da súa política interna-
cional, a xuntanza entre a Europa
rica e a África-Asia mediterránea,
entre o norte de influencia cristiá e
o sur muslime co engadido xudeu
de Israel, era unha boa oportuni-
dade para comprobar que nivel de
convencemento sobre este asunto
existe fóra de España.

A resposta foi clara: hai ben
pouco interese por superar o ac-
tual illamento, na maioría dos te-
mas é imposíbel achegar posturas
e malamente conseguiu Zapatero
pechar algún texto que levase a
sinatura de todos os intervintes.
“Hai que pechar [un acordo], hai
que pechalo como sexa, vamos”,
escoitóuselle dicir ao presidente a
través dun micrófono mal apaga-
do durante unha conversa co seu
ministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos.

No único tema onde houbo
unanimidade foi no terrorismo.
Os países participantes conside-
ran o terrorismo unha das lacras
máis importantes da actualidade e
piden que se traballe conxunta-
mente para impedir que os grupos
armados se beneficien da queda
das fronteiras para incrementaren
a súa rede financeira e criminal.

O texto para nada incide so-
bre as posíbeis solucións ao pro-
blema e evita roces con Israel a
respecto de Palestina. De todos
os xeitos, os protocolos de cola-

boración acabaron “suavizados”
á última hora e a interacción dos
servizos secretos farase “sobre
bases voluntarias”.

A ausencia de sete dos oito
líderes árabes impediu que o cu-
mio fose completamente serio.
O sur non quere nin ouvir falar
de Europa mentres arroupen a
Israel acriticamente e non for-
mulen a relación con África e
Asia tendo en conta as súas difi-
cultades económicas e sociais.
Esa ausencia benefiou o texto
sobre inmigración, que obriga os

países emigrantes a controlar as
súas fronteiras para impedir o
salto a Europa.

Esta estratexia vai en contra
das aspiracións africanas e asiá-
ticas, que considera necesario in-
vestir máis en desenvolvemento
para evitar que se produzan mi-
gracións masivas. A base da ne-
gativa do cumio a solucións des-
te tipo ten máis a ver cos cartos
que con calquera postura ideoló-
xica. Todo o que se aprobou en
Barcelona é, na práctica, gratuíto
para os asinantes.♦
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Comercio e
liberdade
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

As relacións entre
Venezuela e México
están nun punto de

ruptura despois do Cumio
das Américas. Non é
difícil imaxinar as mans
dos EE UU movendo os
fíos do monicreque que é
o presidente de México,
Vicente Fox. 

O multimillonario
dirixente do país azteca
séntese coma peixe na
auga, así o dixo, nas
reunións da Organización
Mundial do Comercio.
Este organismo, creado e
sostido polas empresas
transnacionais, proclama
as bondades do libre
comercio, a desaparición
de aranceis nos países
pobres ao mesmo tempo
que bendí o
proteccionismo nos EE
UU.

A privatización dos
servizos básicos no
mundo é un andazo que
ten resposta en
movementos da
totalidade dos países
americanos, de xeito
significativo nas
organizacións indíxenas.
Os recursos acuíferos son
a disputa do futuro. Os
marines dos EE UU, que
están instalados por miles
rodeando a Amazonía,
teñen como obxectivo a
conquista da auga, non a
loita contra un
narcotráfico do que
precisa o consumo
ianqui.

Hai un aumento das
bases militares dos EE UU
que vai paralelo á
militarización do
continente. 

Fox, que foi
presidente de Coca-Cola
en México, é máis un
vicerrei dos EE UU ca un
presidente que crea no
futuro do seu pobo.
Defende o Tratado de
Libre Comercio entre o
seu país e o veciño do
norte polo que
significaron para as
exportacións mexicanas,
obviando que a meirande
parte son das filiais
norteamericanas no país
mexicano. Cuestionar a
democracia venezuelana,
onde Hugo Chávez
venceu en nove votacións,
resulta paradóxico se
lembramos a fraude da
primeira vitoria de
George W. Bush. É
curioso o tratamento
diferenciado que nos
medios de comunicación
en xeral recibe Fox se o
comparamos co que sofre
Chávez. Cuestión de
intereses. ♦

A illa de Cuba vive inmersa nun furacán po-
lítico de considerábeis proporcións. Fidel
Castro, dando mostras, unha vez mais, dun
vigor físico e intelectual que lle permite fa-
lar de xeito ininterrompido durante case
cinco horas e de pé, como fixo no discurso
pronunciado na universidade capitalina o
pasado 18 de novembro, lidera a nova cru-
zada contra a corrupción. Despois de máis
de 40 anos de empeño revolucionario, esa
lacra pesa aínda como unha lousa sobre o
socialismo cubano, até o punto de que, co-
mo el mesmo afirmou, o risco de derruba-
mento da revolución cubana non radica ho-
xe nunha invasión militar dos EE UU senón
no roubo xeneralizado ao Estado.

O realismo de Fidel, que enumera den-
de hai semanas os principais problemas do
sistema cubano, é unha impresionante lec-
ción para todos aqueles que consideran que
toda crítica ao socialismo na illa é unha ex-
presión de inimizade. Se é Fidel quen fala
dos problemas é autocrítica revolucionaria,
se o fan outros, estes son inimigos da revo-
lución. Obviamente, hai intencionalidades e
intencionalidades. Como tamén neste pro-
pio empeño de Fidel de sanear as estruturas
do réxime podería advertirse un propósito
de illar certos dirixentes dos escalóns me-
dios que non son de total confianza da Re-
volución e que albergan serias dúbidas a
respecto do futuro post-Fidel. 

Está por ver o alcance deste novo episo-
dio da “batalla das ideas”. É obvio que a co-
rrupción non se limita aos empregados das
gasolineiras que, en suma, poden roubar
moitos millóns de pesos, ou ao conxunto do
sector turístico, pala-
dares e jineteras incluí-
das. Existe unha econo-
mía somerxida de pro-
porcións colosais que
agora debería saír a flo-
te. Pero quen coñeza un
pouco os cubanos, sabe
que son escorregadizos
coma ninguén e de aí o
escepticismo respecto
aos resultados últimos
deste furacán “artifi-
cial”, pensando, como
di Fidel, para crear un-
ha sociedade nova e recuperar os valores éti-
cos que están no cerne da Revolución.

A situación que se viña dando nos últi-
mos tempos en Cuba era moi paradoxal. Os
sectores sociais mais acomodados e de raíz
non estritamente partidaria ou política disi-
mulaban cada vez menos as súas críticas ao
réxime. Os máis beneficiados parecían os
menos contentos. E os que vivían á marxe
desa economía mais boiante expresaban ta-
mén o seu malestar polo avance da desi-
gualdade social. Con este furacán, Fidel as-

pira a recuperar o apoio social dos colecti-
vos máis febles e que non tiñan acceso ás
economías expresadas en divisas. Esa será a
base principal de adhesión ao réxime, cha-
mada a defender a súa continuidade.

Con todo, o apelo á
ética no que Fidel fun-
damenta á súa estrate-
xia, incluso nunha so-
ciedade cuns niveis de
educación tan elevados
como a cubana, seme-
lla insuficiente para
garantir a transforma-
ción que se pretende.
Precísanse medidas es-
truturais e políticas
que garantan a preven-
ción e un mellor go-
berno. Todo o mundo

sabía en Cuba o que estaba pasando, pero
esa verdade non formaba parte da realidade
oficial até que Fidel falou dela con toda
crueza. É un absurdo. Se a verdade é sem-
pre revolucionaria deixen que flúa tamén
dende abaixo. Tan importante é revolucio-
nar a vida económica ou a pirámide social
como garantir a mesma liberdade de expre-
sión da que goza Fidel ao conxunto da ci-
dadanía. Esa sombra tamén é corrupción.♦

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

O furacán Fidel
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O risco de derrubamento
da revolución cubana

non radica hoxe nunha
invasión militar dos EE UU

senón no roubo
xeneralizado ao Estado”

O Cumio Euromediterráneo non cumpre as expectativas de ZP

Moita seguranza e
pouco desenvolvemento

Juan Carlos I saúda a Blair e Chirac xunto a Zapatero antes de iniciarse o Cumio.



CÉSAR LORENZO GIL
Haberá equipo galego profesio-
nal de ciclismo no 2007. Así o
anunciou o director xeral para o
Deporte, Santiago Domínguez,
en presenza dos máis destaca-
dos profesionais da nosa terra.

A Xunta avanzou na súa propos-
ta de favorecer a creación dun
equipo galego de ciclismo que
poida competir profesionalmen-
te. A idea inicial do director xeral
para o Deporte, Santiago Domín-
guez, era consolidar unha pro-
posta galega, ao xeito do Euskal-
tel, Illes Balears ou Comunitat
Valencià, que participan en todas
as roldas internacionais. “A nosa
idea era crear un equipo con ga-
rantía de continuidade. E esta-
mos no bo camiño para o conse-
guir”, dixo Domínguez. O direc-
tor xeral refírese á necesidade de
que algunhas empresas privadas
participen no proxecto funcio-
nando como patrocinadores para
posibilitar que o equipo conte
cun orzamento permanente que
permita o seu desenvolvemento.

Este anuncio da Xunta pro-
duciuse tras unha xuntanza entre
o propio Domínguez e os máis
destacados ciclistas profesionais
galegos: Óscar Pereiro, Marcos
Serrano, David Blanco e Eze-
quiel Mosquera. Todos eles se
mostraron moi contentes pola
posibilidade de que en dous
anos exista un equipo galego
“que sirva para promover os ra-
paces que van saíndo e teñen
poucas oportunidades de triun-
far”, indicou Serrano.

David Blanco mostrouse sa-
tisfeito pola reunión. “Agora
contan connosco e iso é algo que

valoramos porque os ciclistas te-
mos moito que dicir sobre como
mellorar esta disciplina en Gali-
za”, dixo.

Domínguez confirmou que o

equipo ciclista só estaría tutelado
pola Xunta o primeiro ano. “A
nosa idea non é que teña que ser
a Administración quen manteña
o proxecto profesional. A Xunta

quere garantir que se poida prac-
ticar ciclismo entre os rapaces,
que a canteira que existe poida
crecer deportivamente e teña on-
de se consolidar cando deba dar
o paso á profesionalidade”. 

Os ciclistas convidados sa-
lientaron que Galiza ten todos os
elementos para medrar neste de-
porte. “Hai bos ciclistas no país,
técnicos con experiencia e pre-
paración, unha afección moi en-
tendida e unha interesante infra-
estrutura de clubs afeccionados”,
destacou Pereiro.

Á espera de novos contratos,
tal e como dixo Mosquera, estes
catro ciclistas poderían estar dis-
poñíbeis para a tempada de ini-
cio do novo equipo galego. Con-
todo, posibelmente faga falta re-
crutar ciclistas doutras nacionali-
dades para completar un combi-
nado con opcións de triunfo.♦
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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.♦

Manuel Moldes
é pintor e membro da Aca-
demia de Belas Artes. Esta é
a súa selección:

CONVOCATORIA
DOS LECTORES 

Salgado   Quique   Rubén  Luciano
R. Madrid   Vilarreal     Castilla  Pontevedra    

Aragoneses
Elxe

Oubiña        Viqueira
Celta              R. Huelva 

Juanito      Castaño       Aspas
R. Ferrol       Pontevedra        Celta

Couñago
Málaga

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

Iago Bouzón (R. de Huelva), Losada
(Valladolid), Nacho Novo (Glasgow Rangers)

Salgado   Noguerol   Manuel   Sito
R. Madrid      Elxe           Éibar    Ipswich

Roberto
S. Gijón

Oubiña    Borja
Celta        Mallorca

Aspas                     Fran
Deportivo

Couñago      Losada
Málaga        Valladolid

Suplentes:
Berbia (Olimpia de Asunción) (p.s.)

Cabrejo (Cartagena), Carlocho (R. de Ferrol),
David Fernández (Dundee Utd)

A selección galega de fútbol
afeccionado debuta no Campio-
nato de España, que serve de fa-
se previa para clasificarse para a
Copa das Rexións da Uefa. O
combinado, que adestra Carlos
Ballesta, enfróntase en Barcelo-
na a Ceuta (o 2 de decembro) e
a Catalunya, ao día seguinte. A
lista definitiva para esta primei-

ra fase compóñena Xurxo, Xoel
e Michi (Betanzos), Dani Carril,
Xabier e Paulo Martínez (Lu-
go), Campos, Xosiño e Costas
(Coruxo), Iván Pérez e Xesús
(Laracha), Diego López e Paulo
Castro (Narón), Souto (Cerce-
da), Josito (Bergantiños), Xabi
Millos (Rápido de Bouzas) e
Saúl (Vilalonga).♦

Fútbol afeccionado
Galiza enfróntase
a Ceuta e a Catalunya

A Xunta busca patrocinadores para un combinado ‘de garantías’

Equipo galego de ciclismo para o 2007

Desde a esquerda, Santiago Domínguez, David Blanco, Ezequiel Mosquera, Marcos Serrano e Óscar Pereiro o 30 de novembro.     AGN



Inaugúrase o Museo
da Emigración
Galega na Arxentina
A sede da Federación de Asociación
Galegas da República Arxentina aco-
llerá dende o vindeiro 9 de decembro o
Museo da Emigración Galega na Ar-
xentina, unha iniciativa que parte da
propia federación e que pretende recu-
perar e preservar fotografías, ferramen-
tas, documentación, instrumentos e
obras pictóricas pertencentes ao colec-
tivo emigrante. No acto de inaugura-
ción participarán Francisco Lores Mas-
cato, o presidente da Deputación da
Coruña, Xesús Salvador Fernández More-
da, a responsábel da Comisión de Emigra-
ción do BNG, Ana Miranda e o premio
Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel.♦

Iniciativa para
a reformulación
das políticas culturais
Os artistas e escritores Ánxel Huete,
Mar Caldelas, Rosalía Pazo, Celso Ló-
pez e Xosé María Álvarez Cáccamo
presentáronlle á conselleira de Cultura,
Ánxela Bugallo, a Iniciativa para  a re-
formulación das políticas culturais, que
conta co respaldo dun centenar de per-
soas do mundo da arte e as letras. Co
obxectivo de “rexenerar a cultura gale-
ga” os autores da iniciativa propoñen
unhas liñas de actuación, entre as que fi-
guran a necesidade de entender a cultu-
ra como un instrumento de desenvolve-
mento, destacar o seu papel de servizo
público, administrala sen inxerencias po-
líticas ou establecer canles de diálogo.♦

Remata o festival
de novas
linguaxes poéticas
A Fundación Laxeiro de Vigo, o día 2 de
decembro, e a Fundación Otero Pedrayo
de Trasalba, o día 3, son as últimas pa-
radas das Xornadas de Novas Linguaxes
Poéticas Translitterata, coas que se pre-
tende crear un espazo referencial nas
novas formas poéticas. Organizadas po-
lo Consello da Cultura Galega, en cola-
boración coa Fundación Eugenio Gra-
nell, a Fundación Luís Seoane, Funda-
ción Laxeiro, Fundación Wenceslao
Fernández Flórez e a Fundación Otero
Pedrayo, nas xornadas participan artis-
tas como Yolanda Castaño, Estevo e Da-
vid Creus, Pepe Sendón Carlos Quiroga,
María Lado e Antón Lopo, entre outros.♦

Forcadela gaña
o ‘Ramón Piñeiro’
de ensaio
O escritor tomiñés Manuel Forcadela
gañou o premio ‘Ramón Piñeiro’ de
ensaio breve 2005 pola obra Diálogos
na néboa. Álvaro Cunqueiro e Ramón
Piñeiro na xénese da literatura gale-
ga de posguerra. Segundo o xurado,
que presidiu o presidente da Real
Academia Galega, Xosé Ramón Ba-
rreiro, destaca no texto gañador a ori-
xinalidade do tema, o debate que xor-
de no desenvolvemento do libro e a
beleza da linguaxe empregada. O poeta
e narrador Manuel Forcadela explicou
que a obra busca salientar as contradi-
cións literarias e vitais de Álvaro Cun-
queiro nun tempo histórico difícil.♦
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er os libros de Kalandraka en México. Ese é o obxec-
tivo desta editora galega que non se conforma coas
fronteiras lingüísticas e artísticas e segue a medrar. De-
masiado creativo para quedar só na península Ibérica,

esta empresa negocia co goberno mexicano poder difundir os
seus títulos no país azteca. En concreto, o acordo cínxese a ca-
tro títulos que coeditarán administración e editora en conxun-
to, destinados ao ensino. E non saímos de México, aínda que
lateralmente. Entre o 2 e o 18 de decembro, a Fundación ‘Luís
Seoane’ da Coruña programa unciclo de cinema adicado a Car-
los Velo, pioneiro do cinema galego e figura moi destacada do

celuloide mexicano. En diferentes horarios proxectaranse A
cidade e o campo, Almadrabas, Felipe II e o Escorial, Ga-
licia, Romanceiro marroquí e Vieiros, o documental que so-
bre Velo rodou Laura Gardós. Combinación de historia, xe-
ografía, etnografía e crónica de costumes é Couto mixto.
Unha república esquecida, –edita Xerais– de Luís Manuel
García Mañá con fotos de Xurxo Lobato. Percorrido enci-
clopédico e iluminador por un territorio tan próximo e peque-
cho que pasou demasiadas veces desapercibido, un país que se
arrepuxo á separación artificiosa entre Galiza e Portugal e se
reivindicou durante séculos como espazo de liberdade.♦

L

Pérez Esquivel en Poio.

Xosé María Álvarez Cáccamo.

María Lado.

DDee
PPrrooffuunnddiiss



XAN CARBALLA
En menos de once meses fara-
se a estrea da primeira longa-
metraxe de animación de Mi-
guelanxo Prado, producida
por Continental, Desembarco
e Zeppelin, e coa financiación
de Estrella Galicia, que con-
memora singularmente o seu
centenario. Unha aposta pola
arte animada, na que Nani
García e Miguelanxo Prado
unen as súas dúas artes.

O Aquarium da Coruña foi o
marco escollido para facer a
presentación de De Profundis,
un proxecto que xa ten avanza-
dos 20 dos 75 minutos de dura-
ción que vai ter, cun custe esti-
mado de 3 millóns de euros.
Son algunhas das cifras da pri-
meira película de animación de
Miguelanxo Prado, que no pase
do trailer cos que se está pre-
sentando en festivais como
Cannes, confirma que se trata
dun proxecto que conserva to-
das as marcas da súa estética
coñecidas do seu labor como
pintor e o máis internacional
dos nosos debuxantes de comic.

Chelo Loureiro, da produto-
ra Continental, foi a encargada
de explicar de que eles apostan
por un tipo de animación singu-
lar, “non queremos pensar na
animación industrial, porque as
máquinas impórtanse pero o ta-
lento non se compra. En Cannes
pedíronnos que leváramos un
pequeno trailer dun ssó minuto,
e interesoulle aos produtores
xaponeses, que teñen máis de
200 produtoras e apenas com-
pran nada fora do seu mercado.
Hoxe mesmo confirmamos que
a TVE compra dereitos de De
profundis, que está financiada
singularmente por Estrella Ga-
licia, unha empresa que xa nos
chamara a atención cando foi a
única cerxexeira que usou unha
peza de Sargadelos para a súa
presenza  nos bares”.

O representante de Estrela
Galicia, que en 2006 celebra o
seu primeiro centenario, foi par-
co na súa explicación, e resu-
miu nunha frase o desexo da
empresa de estar na produción,
“creemos que De profundis re-
presenta o espíritu dunha Gali-
cia de vangarda que é na que
creemos e pola que apostamos”.

Da industria á artesanía

A presentación da película per-
mitiulle a Miguelanxo Prado
comparar a diferenza entre a ani-
mación a grande escala e De
profundis, “cando estiven en Los
Angeles, facía un debuxo para
Men in black e despois pasaba a
unha equipa de 12 asistentes que
nunhas horas tiñan feito o perso-
naxe en todas as  angulacións.
Despois de eu revisalo pasaba a

outra equipa de 50 persoas que
xa preparaban os story-board.
Unha vez, pasaran dous días, e
comenteille ao produtor que non
me acababa de gostar un dos de-
buxos que fixera e botouse a rir,
agora xa non hai nada que fa-
cer... onde vai xa o debuxo!”. En
De profundis “teño a liberdade
de facer o que quero, e cumprir a
fascinación de contar unha histo-
ria, algo especial para un namo-
rado da narración”. 

O traballo en equipa con
Nani García é definido como
“un privilexio”, sobretodo un-
ha película na que o espectador
non pode esperar unha “narra-
tiva Disney”, e que contará un-
ha historia intimista, con ambi-
ción poética, pensada para
aqueles que lles gusta mirar un
cadro máis de cinco minutos
ou que gozan cunha banda de
estorniños bailando no ceo,
“precisará da complicidade da
contemplación dun espectador
sen presas. Non vai ser para

consumidores trepidantes”.
Nani García, que prepara

man con man a banda sonora,

falou da complexidade dun tra-
ballo que nas súas primeiras
exhibicións públicas (na Coru-

ña e Madrid), vai ser visto coa
Orquestra Sinfónica de Galicia
tocando en directo.♦
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De Profundis, a primeira longametraxe
animada de Miguelanxo Prado &Nani García 
A estrea farase na Coruña coa Orquesta Sinfónica de Galicia en directo

Que veremos en De profundis?
É unha história contada só

polas imaxes e a música, sen
diálogos, con iso tan esbaradizo
que é a transmisión sensorial,
que pode funcionar a través da
música, porque nos dá igual un-
ha dimensión épica que melan-
cólica. Basicamente hai dous
planos narrativos, no que está
presente o real marabilloso, e
que se tivera que describirse
con palabras podería comezar
“Había unha vez unha casa no
medio do mar...”. O outro plano
da narración é o fantástico, o da
realidade alterada que transcu-
rre no fondo do océano. Ese
tránsito entre os dous mundos,
como pode ser a narrativa de
Cunqueiro, é o que se verá. Na
historia trátase dunha muller
que está nesa casa e do mundo
dun pintor que afoga... faise un
xogo co que pode ser un certo
concepto do paraíso, o mundo
intenso e creativo de toda per-
soa que imaxina as cousas.

Hai elementos da mitolo-
xía mariña?

Intento incorporar moitas
cousas, máis ou menos subtil-
mente. Non sendo unha pelícu-
la con compoñenetes etnográfi-
cas, si están presentes eses ele-
mentos da mitoloxía popular
relativa ao mar, que non só son
galegos, que topamos incorpo-
rados en todo o arco atlántico
desde a Bretaña a Galiza. Pero
a historia non é máis complica-
da que Carrapuchiña Vermella,

aínda que ten claves que son
para interpretación de adultos.
Nese sentido non é pensada pa-
ra un público infantl.

Nunha nota da produtora
comparábana coa versión en
curtametraxe de O vello e o
mar, que só se vía en cines
IMAX.

De profundis durará 75 mi-
nutos e terá dúas vías de difu-
sión. En cine convencional ten-
taremos realizar unha serie de
exhibicións con pantallas non
menores de 12 metros e coa Or-
questa Sinfónica de Galicia

(OSG) tocando en directo.Na
Coruña serán cando menos dous
pases e quizais outros dous en
Madrid. Hai negociacións pen-
dentes con outros lugares para
levar ese espectáculo completo,
que mesmo tería aparellada un-
ha exposición de debuxos. Gus-
taríanos que a OSG pudera me-
ter a peza no seu repertorio e
que iso axudase a levar a pelícu-
la a máis sitios neses condicións
ideais, pero é difícil e caro. 

Hoxe os custes dispáranse
na exhibición?

O audiovisual non vai poder

depender da exhibición, poque
cada vez hai máis problemas
para topar salas. Neste caso a
feitura é dixital, e os custes de
facer a chea de copias que se
precisan en celuloide é enorme.
En Xapón teñen unha produ-
ción enorme e está toda dirixida
á difusión doméstica e á TV, po-
lo que se aforra moito. Agora
que comeza a TDT (Televisión
Dixital Terrestre) é bon recordar
que hai anos que se ten o estudo
feito de que son necesarias máis
producións de animación para
encher as programacións pre-
vistas. Ademais, creo que en
moi poucos anos vai medrar o
número de salas habilitadas pa-
ra a proxección dixital.

Cal é o método de traba-
llo en De profundis?

Está todo debuxado a man,
agás a animación intermedia
que utiliza o ordenador. Iso im-
plica facer máis de dez mil de-
buxos e pinturas e a un ritmo de
producir minuto e medio de pe-
lícula por semana. Estou satis-
feito porque é a aposta visual
que eu quería e poderei dicir que
son responsábel de todo o que se
vexa. A intervención informáti-
ca respeita todas as miñas ima-
xes e texturas. A estética é a que
xa se coñece do que eu fago,
tanto do cómic como da pintura,
que foi o terreo onde empecei.
Aínda que menos divulgado, si-
go facendo de cando en vez ex-
posicións de pintura, pero fóra
do circuíto de galerías.♦

Antón Viejo (Estrella Galicia), Chelo Loureiro (Continental), Miguelanxoprado e Nani garcía durante a presentación de De Profundis.

Miguelanxo Prado
‘É unha historia no mar do real marabilloso’
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CÉSAR LORENZO GIL
O PEN Clube de Escritores de
Galiza organiza o 1 de decem-
bro a homenaxe polo 26º ca-
bodano do pasamento do es-
critor Eduardo Blanco-Amor.
Unha xornada literaria que
conta coa presenza de escrito-
res, académicos e estudosos
da obra do inventor de Auria.

Hai quen di que Ourense é un-
ha cidade inventada para ocul-
tar no seu ventre a Auria. Nos
seus rueiros e lousas permane-
ce o rastro do suor e da chuvia
que brota en cada páxina da na-
rrativa de Eduardo Blanco-
Amor. A inmensa amargura dos
personaxes d’A esmorga, a ilu-
sión afogada dos pobres de
Xente ao lonxe, a humanidade
dos protagonistas de La cate-
dral y el niño, a esperanza dos
rillotes d’Os biosbardos.

Para lembrar o xenial crea-
dor de todo ese mundo que pa-
seaba e segue a facelo por Auria,
Ourense réndelle tributo cunha
homenaxe literaria ao narrador.
Co obxectivo de que a súa obra
non se esqueza e de recuperar
aqueles espazos ourensáns que
gardan a esencia da súa obra, o

PEN Clube preparou un progra-
ma de actos para o 1 de decem-
bro na cidade das Burgas. Todas
as actividades son de entrada li-
bre e en moitas delas os lectores
e admiradores de Blanco-Amor
poden participar.

Á unha da tarde, o presiden-
te do PEN Clube, Luís Gonzá-

lez Tosar, será o encargado de
presidir a ofrenda florar diante
da tomba do escritor, no cemite-
rio de San Francisco. Á parte de
Tosar, intervén no camposanto
o escritor e académico Xosé
Luís Méndez Ferrín. Despois, o
acto culmina coa lectura de tex-
tos do autor a cargo de alumnos

dos institutos ‘Blanco-Amor’,
‘As Lagoas’ e ‘Otero Pedrayo’.
Clausuran este acto o concellei-
ro de Cultura de Ourense, Xosé
Araújo e o presidente da Depu-
tación, Xosé Luís Baltar.

Ás cinco da tarde a home-
naxe trasládase ao Café-Teatro
Xesteira, onde se celebra un

café-coloquio so o lema “A
lembranza dos amigos”. Coor-
dinan o acto os estudosos Mar-
cos Valcárcel e Afonso Váz-
quez-Monxardín, que disertará
sobre “A palabra de Eduardo
Blanco-Amor na súa voz”.

Recoñecemento anual

A xornada de homenaxe a
Blanco-Amor remata cun acto
literario que se celebrará no
Centro de Desenvolvemento de
Caixanova. Ao redor da figura
do autor falarán os académicos
Xesús Alonso Montero, Ma-
nuel González Álvarez e Eulo-
xio R. Ruibal e máis os investi-
gadores sobre a obra do escritor
Carlos Laíño e Luís Pérez. A
homenaxe remata cunha lectura
de poemas do literato ourensán.

Os actos en recordo de
Blanco-Amor aumentan des
que hai un ano se celebrou o vi-
xésimo quinto cabodano da súa
morte. O PEN Clube tomou a
decisión de ampliar a celebra-
ción a cada 1 de decembro por-
que “non existe nin padroado
nin fundación ningunha que se
acorden deste autor”, tal e como
explica Luís González Tosar.♦

Blanco-Amor volta a Auria
O PEN Clube homenaxea o autor no seu 26º cabodano

A.N.T.
O 29 de novembro o Ministerio
español de Cultura deulle a
Santiago de Compostela o pri-
meiro premio Cidades Patrimo-
nio da Humanidade 2005, que
está dotado con 15.025 euros.

Estes galardóns recompen-
san a labor de persoas físicas ou
xurídicas no ámbito da conser-
vación, restauración, promoción
e difusión do patrimonio históri-
co e cultural realizada nas cida-
des españolas cuxos conxuntos
históricos ou monumentos sin-
gulares teñan sido declarados
Patrimonio da Humanidade pola
Unesco en calquera das súas ca-
tegorías, sinalou nunha nota de
prensa o Ministerio de Cultura,
que así mesmo indicou que “ta-
mén valora a revitalización so-
cial dos conxuntos históricos e a
vida nas cidades patrimoniais”.

Para outorgarlle o primeiro
premio a Santiago, o Ministerio
concedeu especial importancia á
“súa permanente labor na con-
servación e rehabilitación do seu
conxunto histórico e a súa preo-
cupación constante por dotarse
de instrumentos de planeamento
xeral e especial nos que se incor-
poran a rehabilitación do casarío,
a recuperación e incorporación
dos espazos públicos á cidade
declarada Patrimonio Mundial e
a preocupación constante por in-
tegrar os cometidos que a arqui-
tectura contemporánea cumpre
na súa paisaxe urbana”.

O director xeral de Patrimo-
nio Cultural do Goberno gale-
go, Felipe Arias, considerou

“moi positivo e importante” o
galardón outorgado a Santiago
e congratulouse de que recaia
sobre esta cidade “un premio
desta categoría como respaldo
ao traballo feito durante déca-

das”. Arias tamén sinalou que
implica “unha obriga e unha
responsabilidade engadida”
que leva aparellado “seguir coi-
dando máis o patrimonio”.

O xurado deste premio estaba

presidido por Julián Martínez
García, director xeral de Belas Ar-
tes e Bens Culturais do Ministerio
de Cultura e integrado por diver-
sas personalidades do mundo da
cultura e da protección do patri-

monio. O segundo premio, dota-
do con 9.015 euros, recaeu sobre
a Universidade Internacional de
Andalucía por culminar a recu-
peración e posta en uso do Pala-
cio de Jabalquinto en Baeza.♦

Santiago, premio Cidade Patrimonio da Humanidade 05

Eduardo Blanco Amor.



Títulos: O aliado inesperado / Raúl / O lago 
das garzas azuis.
Autores: Xabier López Rodríguez / Helena 
Villar Janeiro / Alfonso Pexegueiro.
Editan: Alfaguara-Obradoiro / Galaxia / Xerais.

Vivindo a literatura para nenos
e mozos o seu mellor momento
tanto en creación, como en edi-
ción e difusión, porque será que
len tan pouco? A queixa, habi-
tual, non é de todo xusta e dar-
lle solución fi-
ca moi por riba
do alcance
destas liñas.
Aínda que po-
dían ler máis e
mellor, o certo
é que nunca le-
ron tanto; ou-
tra cousa é que
se malogren
moitos futuros
lectores, no que teñen culpa (e
nesta orde), pais, profesorado,
en menor medida (moito menor
do que se pensa) o tipo de so-
ciedade en que vivimos, e ta-
mén pexa o concepto e praxe
reduccionista da lectura como
acto individual. Partindo de tres
títulos moi diferentes entre si,
mais todos éditos en colección
para nenos e mozos, tratare-
mos de avogar porque se ex-
ploren outros camiños, como a
recuperación da dimensión
oral da literatura, evitar que os
libros fiquen en letra impresa
recontándoos ou simplemente
falando deles.

Comencemos polo princi-
pio. O aliado inesperado de
Xabier López Rodríguez conta
o encontro entre dous seres
abeirados á soidade definitiva
da morte: un vello e un lobo.
Quen o lea inevitabelmente
lembrará O vello e o mar (en-
tre outros títulos que gardan
concomitancias temáticas con
el, como Pel de lobo, de Xosé
Miranda) e dificilmente evita-
rá que a historia contada lle

gañe a vontade. Está relatada
con moi calculada economía
de recursos na que nada supér-
fluo ten cabida, o cal provoca
unha moi notábel intensidade
na acción (que salienta máis se
se teñen en conta o tipo de
personaxes), na que as analep-
ses necesarias para dar conta
da vida enteira do vello foron
moi estudadas en canto á can-
tidade, a súa ubicación no dis-
curso, á duración e a calidade
dramática que achegan. Con-
verxendo todo nun discurso
dotado dunha altura dramática
que sorprende, no que se foxe
de calquera sentimentalismo
mais que resulta conmovedor.
Un discurso de cen páxinas
dedicadas a dous seres conde-
nados e no que tamén se dá
conta da desintegración da so-
ciedade rural.

Outro tanto acontece co se-
gundo título, Raúl. A de Helena
Villar Janeiro é a historia dun
rapaz que non sabe dicir que
non, o cal desencadeará uns
cantos sucesos que nos pinta-
rán o sorriso nos labios. A in-
tensidade e emoción dramática
substitúese agora pola capaci-
dade humorística. Certamente,
presenta unha estrutura un tan-
to descompensada, o primeiro
sorriso tarda un chisco en
presentarse e logo do climax,
cando o crío cura desa rara en-
fermidade, veñen aínda as pá-
xinas nas que a autora sitúa a
moralina. Claro está que sería
desexábel que coincidise co
climax, mais tampouco se pode
dicir que non sexa pertinente
ou estea fóra de lugar. No que
si podemos acreditar plena-
mente é en que esta historia

funcionará de marabilla se nos
decidimos a relatala oralmente,
co engadido de que estaremos
habilitándoa para un abano de
idades moito máis amplo do
que sinala a referencia da indi-
cación editorial, e coa posibili-
dade (sempre aconsellábel) de
acompañala de ornato xestual.

No relativo á terceira pro-
posta, O lago das garzas azuis,
digamos que é un título singu-
lar. Trátase da versión galega
daquel que editara Lumen no
1994. Definido polo propio au-
tor como “un conto moi longo
sobre unha mentira moi grande
escrito dunha maneira moi cur-
ta e moi rara, pero é un conto”.
Con toda exactitude, pois esta
obra crea a súa propia realida-
de xenérica -e é o segundo títu-
lo destas características que ve
a luz este ano. De que é un con-
to non hai dúbida. Que comeza
a ser contado como poesía e
acaba case sendo prosa, sen
deixar nunca de ser fondamen-
te poético. Escribiu Alfonso
Pexegueiro, como vén sendo
habitual nel, unha obra de per-
sonalidade única. Que non ten
o destinatario habitual neste ti-
po de literatura (ou teno con
matices, veremos), senón que
chama a atención dos adultos
sobre o maltrato que sofren os
cativos (acompaña o texto un
dossier de noticias para corro-
boralo quen teña mala memo-
ria). Un discurso así, con tal
carga metafórica e alegórica
non semella de fácil acceso a
cativos e mozos, aínda que
sempre debamos estar prepara-
dos para a sorpresa. Mais se lle
aplicamos a teoría que vimos
mantendo (e dá para máis que
para contalo unha vez) faise
accessíbel a calquera idade. O
libro pretende denunciar e cre-
ar unha conciencia humanitaria
exenta de paternalismo.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Non violencia
En son de paz. 20 aniversario
do Seminario Galego de
Educación para a Paz (1985-
2005) reúne artigos de 44 auto-
res ao redor dos ámbitos de
‘A cultura
da paz’, ‘a
educación
para a paz’,
‘os dereitos
das
minorías’, ‘o
papel dos
medios de co-
municación’,
‘o ecofeminismo’, ‘a investiga-
ción para a paz’ e ‘os
conflitos’. Entre as sinaturas
destacan Federico Mayor Zara-
goza, Gorka Landaburu e Mar-
garita Riviére, entre outros.♦

Poeta do Xallas
TresCtres, co apoio da
Deputación da Coruña e da
Asociación Xuvenil ‘Daniel e
nós’ de San Salvador (Santa
Comba), edita As
historias de
Pepe de
Xan Baña.
A obra de
Xosé Baña
Pose, de Xo-
sé María Rei
Lema. Baña
foi un poeta
admirado nas
comarcas do
Xallas, A Bar-
cala, Bergantiños e a Terra de
Soneira. Agora publícase a súa
poesía completa, amais dun
estudo biográfico.♦

Un precursor
Achegarse a Francisco Añón
dun xeito divertido e
interesante. Ese é o
obxectivo de
Francisco
Añón: Apro-
ximación di-
dáctica, de
Pilar Sampe-
dro, Santiago
Nieto e
Ramón Blan-
co, unha obra
destinada aos
estudantes para
mellor coñecer a personalidade
e a obra dun dos precursores,
figura chave do Rexurdimento.
Edita Toxosoutos.♦

Betanceiros
na Plata
Xesús Torres Regueiro achéga-
nos á emigración betanceira no
Río de la Plata. O “Centro Be-
tanzos” de Bos Aires.
Cen anos
de vida.
1905-2005 é
a última
separata do
Anuario Bri-
gantino 2004
e achéganos á
memoria dun-
ha entidade
histórica de
primeiro nivel,
con gran importancia na
Arxentina.♦

Contar,
ler en alto,
é unha
maneira
de ampliar
a vida
dos libros.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

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

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

4. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

5. O HEROE.
Manuel Rivas.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. GUÍA MICOLÓXICA

DOS ECOSISTEMAS GALEGOS.   
Varios Autores.
Baía.

2. DICIONARIO
CASTELÁN-GALEGO.

Varios Autores.
RAG / Fundación Barrié.

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

4. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

5. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.

Xavier Vence.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Por unha volta á literatura oral
Tres contos para lles seren contados aos rapaces

Xabier López, Helena Villar Janeiro e Alfonso Pexegueiro.
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Títulos: Arrepíos e outros medos / Historias 
galegas de fantasmas e de terror.
Autores: Xosé Miranda / Antonio Reigosa.
Edita: Xerais.

Arrepíos e outros medos é o
primeiro volume dunha nova
colección. Son un cento de his-
torias de medo ou cando menos
desacougantes. Nese labor Xo-
sé Miranda e
Antonio Rei-
gosa comeza-
ron hai anos,
para recuperar
a nosa tradi-
ción oral.
Moito daquel
esforzo está na
colección ‘Ca-
balo Buligán’,
que esta for-
mada xa por
vinte volumes,
o que dá mos-
tra da ricaz
tradición oral que está en peri-
go de extinción.

Os autores mostran no li-
bro o concepto de lenda que se
vai transmitindo de xeito oral,
na que aparecen seres míticos
e contado coma se o narrador
crese nos feitos e lle traspasa-
se esa crenza ao que está a es-

coitar, facendo que esa coti-
dianeidade lle outorgue carác-
ter real e provoque o arrepío, o
medo ou o desacougo. Mais
Arrepíos e outros medos pre-
senta unha novidade: inclúe as
lendas máid modernas, as de-
nominadas lendas urbanas, cu-
xo modo de transmisión non é
específicamente a oralidade
senón que emprega métodos
modernos de comunicación e
son iguais en todo o mundo.

Nalgúns dos casos mantén,
con referecia á lenda tradicio-
nal, ese carácter de ter que ser
certo o que nela se conta mais
a diferenza é que esta última
perdeu o aspecto narrativo,
sendo na maioría dos casos
moi breve coa conseguinte
perda da narratividade. Case
que nunca aparecen nelas se-
res míticos e semella que están
chantadas na realidade. Todas
as lendas que figuran no libro

foron recollidas na Galiza e ao
final deste, no apartado de no-
tas veñen especificados onde e
quen llelas contou a cada un
dos autores. As 56 primeiras
foron recollidas polo Xosé
Miranda e as restantes por An-
tonio Reigosa.

Arrepíos e outros medos é
un libro para desfrutar do pra-
cer de sentir medo e que polo
tanto forma un elo coa tradi-
ción, coa oralidade, narrar para

despois deitarse cheos de me-
do, o certo é que estas historias
teñen é un gran compoñente di-
dáctico que se foi perdendo cos
cambios dos tempos, mais ser-
vian en moitos casos para a
aprendizaxe. Neste cento de
contos o que atopamos son os
distintos medos que centran ca-
da narración e que nos produ-
cen pracer ao lelos.♦

XOSÉ FREIRE

Estas
historias
teñen
un gran
compoñen-
te didáctico
que se foi
perdendo
cos cambios
dos
tempos.

Artista: Nacho Vegas & Las Esferas Invisibles.
Lugar: Sala Capitol. Santiago de Composte-
la, 12 de novembro do 2005.

Na paisaxe das músicas do te-
rritorio estatal tamén se impón
a necesidade dunha revisión
centrífuga. Certificar que non
todo o que o consenso identifi-
ca con “cantautor” se reduce
ao españolismo travestido e
carca de Joaquín Sabina é pa-
labra de orde para que a marxe
ocupe o centro. Para que a in-
telixencia derrote a pasmona-
ría. As propostas que circulan
fóra da radialidade do centra-
lismo monárquico comezan a
se evidenciar e, talvez, chegou
o tempo de conectar músicos
que fan da palabra indepen-
dencia un xeito de operar. O
intimismo húmido e euskaldún
de Anari –por veces non tan
lonxe da actitude musical de
Nacho Vegas–; o Xabier Mu-
guruza achegado, dalgunha
maneira, a Paolo Conte; a van-
garda insubornábel de Enrique
Morente; mesmo o único ma-
driñelismo útil, o de Josele
Santiago, arman a verdadeira
modernidade da cuestión pala-
bra e música. Que Serrat vaia
durmir o soño dos xustos.

Nesta división atópase o as-
turiano Nacho Vegas. Antigo
membro de Manta Ray, Vegas
desenvolveu durante os últimos
cinco anos unha máis que esti-
mábel obra en solitario. A partir
de referentes non discutíbeis da
canción contemporánea anglosa-
xona –Nick
Cave, Leonard
Cohen, Bob
Dylan ou Nick
Drake–, o can-
tor Nacho Ve-
gas chamou a
atención para o
norte da penín-
sula e axudou a
escribir unha
particular lírica
entre as ruínas
da reconversión mineira. Porque
se ben a caligrafía musical de
Vegas se despraza a través de
personaxes, como na mellor tra-
dición literaria dylaniana, a at-
mosfera deprimida e as conside-
racións a respecto da situación
que puntúan os seus textos ca-
dran coa devastación socio-polí-
tica de certa Asturies. A ollada
do artista, malia nacer da expe-
riencia individual da soidade,
non dá evitado, non quere evitar,
a confrontación co colectivo.

O concerto que Nacho Vegas
ofreceu no vello e reformado ci-
nema Capitol de Compostela
–ateigado coma cun Fermín Mu-
guruza perseguido pola reacción
en 2004– deixou dúas horas de
honorábel música rock con carne
no asador e ousadía na mensaxe.
O impasíbel cantante debullou a
súa discografía sen ruindade
arrodeado dunha banda que, nas
curotas da noite, lembrou os Bad

Seeds de Nick Cave. Os espas-
mos da guitarra solista daban ai-
re apocalíptico á dición case fa-
lada de Nacho Vegas. O cantan-
te asturiano tardou case unha ho-
ra en se dirixir ao público –“moi-
tas grazas por vir”– e agás o par
de historias, unha na que expli-
cou quen era o home que case
coñeceu a Michi Panero –pri-
meiro corte do seu último elepé,
‘Desaparezca aquí’– e outra para

xustificar a ausencia dun músico
de Las Esferas Invisibles no con-
certo de Compostela, apenas di-
xo máis que o derradeiro adeus:
“marchamos con vento fresco”,
logo de tocar a versión do esta-
dounidense Townes Van Zandt
contida en ‘Actos inexplicables’.
Entremedias, un repertorio nos
arrabaldos da invencibilidade, se
cadra afeado nalgún relanzo
acústico non artellado co trebón
proposto polas Esferas, que aca-
dou intensidade emocional má-
xima con “El salitre” –do seu
disco esencial, o duplo ‘Cajas de
música difíciles de parar’– e o
tramo a capella que calou os es-
cépticos, coa reinterpretación da
tradicional asturiana “La can-
ción de la duermevela” en chave
de valse ao Leonard Cohen e
nun primeiro, convulso, estarri-
cado bis, inédito nos tres discos
longos de Nacho Vegas. A ac-
tuación do asturiano entornou
coñecemento de causa. A impli-
cación teatral do seu traballo fi-
cou á intemperie e reclamou re-
ceptividade para unha concep-
ción da música moderna ben
máis seria que a usual na cha-
ranga e pandeireta ibérica.♦

DANIEL SALGADO

Nacho Vegas: benvidos ao norte
O asturiano mostrou en Compostela o seu rock ‘con coñecemento de causa’

Foi certo, que mo contou un amigo
Miranda e Reigosa achéganse ás lendas urbanas

Xosé Miranda e Antonio Reigosa.

O concerto
deixou dúas
horas de
honorábel
música rock
con carne
no asador e
ousadía na
mensaxe.

Concertos

Nacho Vegas.



Título: Elas e o pargaugas totalizador. Escri-
toras, xénero e nación.
Autora: Helena González Fernández.
Edita: Xerais.

Moitos son os críticos que sinalan
como una das características da
poesía galega dos noventa a con-
solidación do que algúns chaman
poesía feminina/feminista. O li-
bro que nos ocupa analiza este fe-
nómeno, pero máis ca una análise
fría deste feito literario é unha de-
fensa da chamada poesía femini-
na/feminista
dos noventa.
Mesmo pode
considerarse
como un mani-
festo desta poe-
sía. Na análise
que fai Gonzá-
lez Fernández
desta tendencia
poética só hai
luces, non hai
sombras. Xa
que logo, esta-
mos ante unha
crítica militante
e comprometi-
da a prol dunha
determinada
tendencia lite-
raria. 

No limiar e
nos tres capítu-
los que compo-
ñen o libro a
autora realiza
unha docu-
mentada des-
crición da poe-
sía feminina dos noventa. Exa-
mina os seus antecedentes (co-
mo a Penélope, de Xohana To-
rres), o labor da revista Festa da
palabra silenciada, a obra de
María Xosé Queizán etc. É moi
de gabar así mesmo a xerarqui-
zación que realiza dentro dos
poemarios publicados por mu-
lleres nos anos oitenta e noventa
do pasado século. A autora ex-
plícanos por que poetas como
Olga Novo, Chus Pato, María

do Cebreiro... han de ocupar un
lugar no canon da poesía galega
dos noventa. Non menos dignas
de eloxio son as súas análises
sobre as poéticas destas creado-
ras ou sobre os seus símbolos
(moi útil resulta o estudo que
ofrece a autora sobre a balea).
Xa que logo, estamos ante un li-
bro cuxa lectura resulta impres-
cindíbel para comprender por
onde vai a poesía galega dos úl-
timos tempos e mesmo a disci-
plina da crítica literaria.

Non obstante, cremos que a
autora esquece algúns datos so-
bre a poesía feminina que anali-
za. Salienta constantemente a in-
submisión, a marxinalidade des-
ta poesía e mesmo das súas auto-
ras. Eu coido que hai que rela-
cionar a favorábel acollida que
esta poesía tivo cos novos espa-
zos de poder cultural que está a
ocupar a muller nos últimos tem-
pos. Moitas destas poetas e críti-
cas son tamén elas profesoras,
traballan en centros culturais de
prestixio ou están ligados a eles
como o Consello da Cultura Ga-

lega, o Centro Ramón Piñeiro,
consellos de redacción de revis-
tas ou equipos de editoriais. Xa
que logo, malia que lles pese,
son tamén poder. E aí xorde a
pregunta que moitos, por iso do
correctamente político, non nos
atrevemos a facer, de se esta po-
esía non será poesía duns poetas
para outros poetas, duns profeso-
res de literatura para outros pro-
fesores de literatura. Ademais,
esta poesía é perfectamente
aceptada e até gabada por insti-
tucións que entran de cheo no
que a autora considera cultura
patriarcal masculina. Ao mellor,
cómpre que todo cambie, para
que todo siga igual...

Xa dixemos que o libro é
parcial. Toda a poesía femini-
na/feminista é boa. Nalgúns ca-
sos parece que volvemos aos
tempos do socialrealismo, pois é
mérito suficiente para que un li-
bro sexa aceptado como valioso
que rompa cos tabús do patriar-
calismo machista. Eu creo que
cómpre algo máis para conside-
rar valiosa unha obra literaria ca

a posible mensaxe, sexa esta re-
lixiosa, política ou feminista.

Aínda que o libro se presenta
dentro do xénero do ensaio non é
realmente un ensaio, entendido
este como un xénero literario.
Máis ben os artigos son exposi-
cións académicas sobre a poesía
feminina. Abusa a autora da xiria
filoloxista da nova crítica litera-
ria. Iso está ben para abraiar os
tribunais das oposicións ou das
teses de doutoramento, pero non
para o xénero literario ensaio.
Tamén viría ben que a autora
prestase máis atención á lingua
galega, máxime cando é filóloga
profesional e profesora de gale-
go, e non utilizase castelanismos
como ubicar (que repite e repi-
te), deslumbrar lleísmos (Xoha-
na Torres abre un diálogo coas
poetas que lle seguen), adorme-
cer como verbo transitivo, goce,
regandixa, convirtan (páx. 172),
complemento directo coa prepo-
sición a, cumpreanos, extendi-
dos (páx. 117)... Aínda máis gra-
ves son os casos do que adoita-
mos chamar “mal castelán e pe-
or galego” marcado pola utiliza-
ción de erros do castelán que pe-
netran no galego como impro-
piedades, sesquilingüismos, an-
glicismos latentes, palabras de
moda castelás ou malos usos
preposicionais que aparecen con
certa abundancia no libro como
posicionamentos, cuestionamen-
tos, priorizar, conlevar, puntual,
abundancia do sufixo anglicista
–al, a nivel de, complemento
axente introducido por desde e
un bo mangado máis de exem-
plos de mal castelán e peor gale-
go, que poderiamos engadir.

Feitas estas aclaracións, só
nos queda dicir que a lectura
deste libro resulta imprenscin-
díbel para coñecer o desenvol-
vemento da poesía galega no
remate do século XX e nos co-
mezos do novo milenio.♦

MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO
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A idealizada xeración dos 90
Helena González analiza a explosión da lírica feminina

E aí xorde
a pregunta
que moitos,
por iso
do correc-
tamente
político,
non nos
atrevemos
a facer,
de se esta
poesía non
será poesía
duns poetas
para outros
poetas,
duns
profesores
de literatura
para outros
profesores
de
literatura.

Un proxecto
americano
Como é posíbel que un país tan
heteroxéneo e cheo de
contradicións internas como os
Estados Unidos conseguira un-
ha unidade que trascende as sú-
as fronteiras e que o fai li-
derar non
só a políti-
ca senón o
modelo de
vida do
mundo
enteiro? Esa
é a pregunta
que tenta res-
ponder a ca-
talá Imma
Tubella en
Somiar Amèrica, un ensaio so-
bre o soño americano. Edita
Leonard Muntaner.♦

Contra nós
Nadie sabe lo que puede un
cuerpo. Variaciones de un
cuerpo y sus destinos é un pro-
xecto de estu-
do colectivo
coordinado
por
Natividad
Corral ao re-
dor do corpo
e as súas
tribulacións:
enfermidades,
danos reais ou
finxidos, cam-
bios
anatómicos e fisiolóxicos, a re-
lación entre corpo e mente, cor-
po e afecto… Edita Talasa.♦

Filosofía
para rillotes
Gonzalo Romero Izarra presen-
ta a súa nova monografía sobre
Ciencias da Educación. Hacia
una pedagogía del contexto. El
proyecto Filosofía para
Niños y Ni-
ñas en el
clima social
del aula é
un traballo
publicado
pola Univer-
sidade de Al-
calá de Hena-
res sobre as
posibilidades
de mudar os
padróns da educación para face-
la máis accesíbel, interesante e
produtiva, non desde un punto
mercantil senón social.♦

Carmem Patrium
Toxosoutos, en colaboración co
Concello de Pontevedra, vén de
editar Canto patrio
ou Ponteve-
dra, de Her-
menexildo
Amoedo
Carballo.
Xosé Couto
traduce os
poemas
latinos deste
autor de finais
do século
XVIII e percorre a biografía do
autor dos Carmem Patrium, ri-
ca en acontecementos.♦

María do Cebreiro e Chus Pato.

Mar de Lira
Francisco X. Fernández Naval

Un libro no que o mar se torna metáfora da
fundación das cousas, en afondamento nas

raíces da existencia e no segredo da
memoria. O mar como fonte da vida e

como recreación da estirpe e do destino.

A NOSA TERRA



Que é Constelación de Ío, li-
teratura ou reflexións dun
pai namorado?

Son fragmentos xenéricos,
nin teatro, nin poesía, nin narra-
tiva… pero ten de todo. Pretén-
dese sempre a reflexión, motivar
o lector, como mínimo procurar
que dea unha volta atrás no tem-
po, a cando a súa mente estaba
menos posuida polos conven-
cionalismos da lóxica adulta.
Cando máis libres fumos para
pensar foi cando cativos, des-
pois temos unha manchea de
condicionantes, de esterotipos
que nos fan actuar sen seguir a
máis pura lóxica. Síntome un
autor raro porque o libro foise
facendo de vagar, sen intención
premeditada. A orixe é cando o
meu cativo me pregunta: por
que naciches con barba? En re-
alidade, pensei, o mesmo que el
naceu para min, eu nacin para el. 

Non é unha idealización
pensar que a infancia é o no-
so mellor momento? 

En todo caso idealizacion
racional, nada de fantasiosa.

Que ten de xogo literario?
Eu concibino buscando a

participación do lector, desde o
principio quero que actúe. Se
queres ler a introdución tes que
mover o libro, porque hai un
texto en espiral. Como explico
ao comezo pensei en ilustralo
pero despois díxenme: que o
adulto soñe e sexa el o ilustra-
dor co maxín. Non penso que
Constelación de Ío poda lelo
un rapaz, en todo caso caso é
literautra infantil para que lean
adultos, porque busca crear
“conciencia” e reflexionar so-
bre os valores que ten a vida e
que de maiores abandoamos.

E cal sería a crítica que lle
faría ao seu libro aínda que na
introdución xa vai algo dito?

Alí dou pistas. O libro foise
facendo só e tomou forma ao fi-
nal. As pezas resultaron 66 e o
número gostoume. Había o pe-
rigo de caer no sentimentalismo
e diso procurei escapar. Parecía-
me que a algún relato podíalle
dar máis corpo, pero chegou un
momento en que parei. Tecnica-
mente considéroo un libro com-
plexo porque había que contex-
tualizar e descontextualizar
continuamente. Resultoume du-
ro, tanto que a algunha das pe-
zas máis pequenas tardei até dú-
as semanas en darlle co xeito.
Parte dos relatos inspiroumos o
meu fillo, outra parte é do que
observas e do que imaxinas. O
máis positivo é o achegamento
a esa mentalidade infantil.

É Constelacion de Ío unha
incursión ocasional na crea-
ción literaria?

Antes tiña feito cousas, un
pouco de todo, pero non vai ser
puntual. Xa teño máis remata-
das, pero o que é seguro é que
non teño intención ningunha de
facer carreira literaria. Todo es-
critor debe contribuír con algo
novo, aínda que só sexa do
ponto de vista temático, e sobre
todo na literatura galega, pero
son da idea de que un crítico
non debe escribir calquera cou-
sa, que debe ter algo singular.
En todo caso non comparto a
opinión do crítico como escri-
tor frustrado, a iso que podería

apoñerlle aquela outra idea de
que é escritor o que non non sa-
be facer un texto crítico. 

Cal é a súa visión do mo-
mento actual da crítica lite-
raria en Galiza?

Lendo onte o libro de con-
versas con Suso de Toro moti-
voume unha reflexión. Hai
quen é crítico co crítico pero
nós facemos o que podemos…
outra cousa sería se a crítica fo-
se o noso medio de vida. A pre-
paración que temos ten os seus
límites e no seu exercicio con-
sidero que a sensibilidade é
fundamental. O crítico debe

posuír un mundo de lecturas e
saber comunicar. Isto último
non é tan fácil. Podes como es-
critor ser un lector crítico pero
máis difícil é ter sensibilidade
e coñecementos á hora de in-
terpretar as obras.

E cal é a súa vara de medir?
Tería que falar de varias. Se-

gundo vas tendo máis experien-
cia e mundo lido, móveste por
aquí ou por alá. Na literatura ga-
lega, que é especialmente mili-
tante, con dificuldades á hora de
incorporar lectorado novo, pen-
so que fago sobre todas as cou-
sas divulgación, tanto máis que

a crítica que poda facer.
Hai quen di que en xeral a

crítica ten moita compracen-
cia cos autores, que se fai crí-
tica só do que gusta?

É unha postura moi lóxica.
Tampouco a crítica galega se
diferencia da internacional, é a
que se ve no Estado e é a críti-
ca que vexo dentro da lusofo-
nía. Nalgún momento penso
que sobresaimos. O que boto de
menos son estudos sobre a ac-
tualidade e os autores do mo-
mento. Nós estamos empezan-
do agora a ser unha literatura
normal. Morreu Franco e a ga-

lega seguiu sendo unha literatu-
ra intervida. Esperemos que
agora empece a ser libre. Ade-
mais, pasamos en trinta anos de
apenas unha ducia de noveda-
des por ano a un número que é
imposíbel de seguir con dedica-
ción. Antes podías ter unha idea
clara de cómo evoluía, agora é
moito máis difícil de seguir e o
lector non ten orientación. Des-
pois hai un paradoxo: o mo-
mento é apaixoante, porque
empezamos a ser libres pero a
lingua estase perdendo. A pre-
gunta é, até cando e como per-
durará a literatura galega nesas
condicions? A nivel de creacion
temos unha literatura que nos
pode enorgulecer, pero tampou-
co é que sexa ideal. Boto de
menos mirar máis o que se fai
no resto das literaturas. Sobre-
todo daquelas que non sexan de
ámbito anglosaxón. No século
XX foi unha literatura impor-
tante pero en boa parte de auto-
res influiu en dar narradores
neutros e de pouco interese e só
uns poucos moi bos.

E como distinguir crítica
e promoción?

Non o formularía así. Tal e
como estamos, vivindo a litera-
tura galega nun medio hostil, o
que temos que facer é arrimar
esforzos como maneira de so-
brevivir. Poderíamolo facer
doutro xeito pero sería máis di-
fícil, máis triste e máis compli-
cado para as persoas ter que so-
brevivir de forma illada. Á ho-
ra de escribir fágome a eterna
pregunta de como facer para
que o lector se sinta engancha-
do para mercar. Teño ensaiado
varias fórmulas e non sei cal é
a que mellor funciona. 

Síntese máis especializado
en narrativa?

A nosa literatura ten que so-
brevivir cos medios de comu-
nicación que temos e na socie-
dade que vivimos. Se os me-
dios son pouco receptivos a al-
gúns xéneros, por exemplo á
poesia, tamén é verdade que
hai plataformas coas que se sae
adiante moi meritoriamente,
como a Guía dos libros novos.
A todos nos gostaría que hou-
bese máis pero hai esforzos en-
comiábeis. Eu procurei atender
todo tipo de xéneros, e aínda
que me centro en narrativa ta-
mén me gosta tocar o teatro e a
poesía, sobretodo por non per-
der de vista a historia de am-
bas. Fágoo por divulgar. 

Ten autores favoritos?
En realidade son moi ecléc-

tico, hai algúns que me apaixo-
nan agora e toda a vida, e des-
pois foron deixando lugar a ou-
tros. Para min é difícil atopar
un libro ao que non se lle tire
algo positivo.

E bestas negras?
Bestas negras non teño, o

que si me pasa diante dalgunha
obra concreta é que sinto unha
especie de impotencia ao ver
como por alguns pequenos de-
talles se estraga unha grande
obra, e queda en normaliña.
Hoxe sucede algo que non ha-
bía hai trinta anos, hai autores
que se preocupan só de contar
unha historia pero a literatura
sempre foi algo máis e iso im-
plica preocuparse da forma.♦
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Xosé Manuel Eyré
‘Empezamos a ter unha literatura libre,

pero a lingua estase a perder’
XAN CARBALLA

Xosé Manuel Eyré (Chantada, 1960), crítico habitual nas páxinas de
A Nosa Terra, ven de editar o seu primeiro libro, A constelación de
Ío, un traballo de difícil clasificación, interxenérico, que segundo a
súa definición pode dicirse que é “literatura infantil para adultos”.

ANT



X.C.
Foi unha vida marcada polo
espanto de Franco. Para quen
se dedican a dicir mixiricadas
sobre a terríbel dureza é reco-
mendábel esta lectura, que
percorre a vida desta muller,
filla de labregos de Castro-
verde, que ía para mestra e
arrastrada polos turbillóns
da guerra, tivo que entrar na
guerrilla, foi tiroteada, tortu-
rada selvaxamente e pasou
máis de dez anos no carcere.
Nunca renunciou ás súas con-
viccións de defensora das mu-
lleres, do pobo e da liberdade.

“Leva a cultura ao pobo”, era o
lema co que Enriqueta Otero
percorría os lugares coa súa
asociación cultural “O Carri-
ño”. A súa imaxe era insólita
nos anos 70, cando a ditadura fi-
nara e se intentaba encarreirar
unha democratización que non
se fóra das mans dos turiferarios
do ditador. Como tantos outros,
Enriqueta Otero, para alá do nú-
cleo militante do Partido Comu-
nista, era pouco coñecida, e ha-
bía moi poucos sabedores da
súa traxectoria heroica, de quen
fora unha verdadeira besta ne-
gra, até que foi detida a tiros na
Agro do Rolo de Lugo.

Agora  a Fundación 10 de
Marzo publica unha biografía es-
crita por Ángel Rodríguez Ga-
llardo que explica esa traxectoria
de entrega, prologada emotiva-
mente por Xesús Alonso Monte-
ro, que se amosa doído por non
ter estado máis perto, “dóeme
hoxe pensar que non fun moi
aberto no meu trato con Enrique-
ta e quizais pouco agarimoso (...)
porque se interpuña unha rede de
noticias difusas que me impedía
ler axeitadamente a biografía e o
carácter daquela muller, en prin-
cipio, para moitos, un tanto estra-
ña, cun aquel de persoa rara”.

A rareza impuxéralla a vida,
e proviña da súa falta de conven-
cionalismo e a dificultade de en-
caixar, que ben definía o pintor
Fernández Granell, “naquel país
parecía unha funeraria”. E a rare-
za lémbranos tamén a Maruxa
Mallo, que quizais se parapetaba
na excentricidade para sobrevi-
vir. No caso de Enriqueta Otero
cunha vida que foi toda unha
epopea asombrosa, tinxidade de
sangue, tortura e sufrimento.

Como ben di Alonso Montero
a vida de Enriqueta pode ser unha
película cun primeiro final en Lu-
go, o 16 de febreiro de 1946, can-
do a policía e a garda civil entran,
de súpeto, no seu domicilio clan-
destino, e ela fuxe, ferida nun om-
breiro, para resisitir tres horas un
cerco, coa súa pistola Star na
man, e varias bombas de fume,
até que é capturada e sometida a
días e días de cruel tortura, que

culminan nun Consello de Guerra
e unha condea de trinta anos dos
que cumpre máis de dez.

A mestra benquerida

A investigación levou a Rodrí-
guez Gallardo a conseguir os es-
critos de Enriqueta, falar cos seus
familiares vivos, e recadar todo
tipo de testemuñas que lle permi-
ten reconstruír unha biografía
moi atractiva. Nacida en 1910, en
Castroverde, a vida de Enriqueta
Otero podería ser a dunha mestra
brillante, moi querida nas primei-
ras escolas rurais nas que exerce,
que marcha para Madrid en plena
efervescencia republicana para
mellorar profesionalmente, e xa
non pode escapar da dinámica
bélica que desperta en 1936.

Todos os fitos desa traxec-
toria están documentados polo
autor, que consegue meternos
nun tour de force, que vivimos
cabo de Enriqueta Otero e da
resistencia guerrilleira á que

axiña se incorpora como mili-
tante do Partido Comunista.

A necesidade de explicar es-
te movemento armado antifran-
quista, leva a Rodríguez Gallar-
do a dar comprida información
das múltiples liñas políticas que
atravesaban este movemento,
dividido moitas veces e sobreto-
do terribelmente perseguido e
moitas veces infiltrado polas
tropas franquistas. A caida de
Enriqueta Otero, e a ulterior
doutros membros do PC e da
guerrilla, pesou como unha lou-
sa de sospeita sobre Enriqueta
Otero. Rodríguez sitúa no tempo
as terribeis condicións da perse-
cución, e a impunidade coa que
se torturaba no franquismo: ma-
lleiras, mutilacións, electricida-
de e todo tipo de sevicias, eran
cometidas contra os que comba-
tían contra a Ditadura, unha
práctica de inhumanidade que se
prolongou até 1975.

Enriqueta saiu do cárcere
en 1960. Aínda que pediu o

reingreso na carreira de ensi-
nante non foi reposta até o 31
de outubro de 1974. Apenas
puido exercer en escolas rurais
e intentou poñer en marcha as
súas ideas de aulas culturais
para adultos. Mesmo fundou a
Asociación Cultural O Carri-
ño, da que se dá cumprida in-
formación. “A cultura será a
solución básica de todas as
problemáticas. A cultura é a ba-
se para a realziación dos ideais
e fermosos programas, que sen
cultura son irrealizábeis”, ase-
guraba no manifesto fundador.

Quizais fóra de tempo, qui-
zais derramada pola idade e o
castigo sufrido, Enriqueta Ote-
ro estivo á marxe, ou tivérona a
marxe, as circunstancias das
nunca ditadas por escrito leis
do olvido. Agora, dezaseis anos
despois da súa morte, alguén
poda saber máis do seu pasado
achegándose á vida da que ta-
mén poderíamos chamar, con
xustiza, A pasionaria galega.♦

Nº 1.200

Do 1 ao 7 de decembro do 2005

Ano XXVIII
Seguro Azar

Madrid
DAMIÁN VILLALAÍN

¿Que dicimos cando
dicimos Madrid?
Dende a óptica

nacionalista, a soa mención da
capital española equivale a evo-
car un poder remoto e arrogante,
acostumado a desprezar o que
ignora e que se nega a intentar
comprender o que despreza. Ou-
tra visión tamén periférica, aínda
que non necesariamente
nacionalista, identifica Madrid
cos veraneantes madrileños, esa
incómoda pero levadeira e mes-
mo afábel turbamulta de
estraños urbanitas que
confunden o río coa ría e as cen-
tolas cos cangrejos, que teñen fi-
llos que se chaman Borja e que
din “la ha pegao” para indicar
que o tal Borja lle zoscou á súa
irmá. Por outra parte, non é raro
nestas datas, na ponte da Consti-
tución ou no Nadal, atoparse
moitos galegos, incluídos
galegos nacionalistas, desfrutan-
do de Madrid, unha cidade na
que non é difícil sentirse ben se
un non ten que traballar alí.

Temos unha relación
ambigua e mesmo contraditoria
con Madrid e cos madrileños.
En días coma os de hoxe este
lugar podería parecernos un fer-
vedeiro de fachas obcecados
nun anticatalanismo resentido e
irracional, un pobo que encarna
a peor España posíbel, a intole-
rante, a uniformada, a envexosa.
Pero despois vemos El Guindi
aplaudir cabaleirosamente o
Barcelona de Ronaldinho e em-
pezamos a lembrar aquilo tan
decisivo de que entre o branco e
o negro hai sempre unha ampla
gama de grises. 

Observando este Madrid
crispado e dereitoso de hoxe, en-
cirrado por unha prensa que aquí
ben merece o epíteto de
“canallesca”, eu sorpréndome
pensando que é o mesmo
Madrid que en novembro de
1936 se converteu na primeira
cidade do mundo vítima de
bombardeos masivos, a cidade
que protagonizou o máis
admirábel episodio de
resistencia antifascista. Paseo
pola Casa de Campo e a Cidade
Universitaria, pola Ponte dos
Franceses, polos lugares da me-
moria heroica e da loita corpo a
corpo contra os lexionarios e os
moros mercenarios. Trato de re-
construír na Gran Vía as imaxes
da xente refuxiándose das bom-
bas de Franco nos grandes cines
art-decó e nos pasadizos do me-
tro. Creo descubrir no fuste des-
conchado dunha columna do Pa-
lacio de Correos a pegada aínda
visíbel dun pepinazo da artillería
fascista. Esta cidade sen Gober-
no, dirixida por un monllo de
militares leais e por uns poucos
rapaces esquerdistas, foi a capi-
tal da gloria que lle inspirou a
Pablo Neruda o poema máis
emocionante de “España en el
corazón”, o poema do pobo ma-
drileño que, case desarmado, be-
rraba “no pasarán”.

Pasaron tres anos despois, e
o Madrid popular e
estremecido da Guerra Civil
converteuse na cidade habitada
por un millón de cadáveres que
rexistrou Dámaso Alonso. Ma-
drid necesita tamén, como Ga-
licia, un Ano da Memoria.♦

Enriqueta Otero,
de mestra a guerrilleira
Letras Armadas,
unha biografía de Ángel Rodríguez Gallardo

CARLOS VARELA VEIGA



Do rock agrario ao rock revo-
lucionario transfronteirizo.
Tras a súa anunciada marcha
de Heredeiros da Crus, un dos
máximos expoñentes do rock
bravú feito nos últimos dez
anos, Tonhito de Poi vén de
presentar Mór, o primeiro tra-
ballo do seu novo proxecto
musical no que participan mú-
sicos de ambas beiras do Mi-
ño. Cun rock directo e descar-
gas de electrónica o grupo rei-
vindica “as raíces do pobo ga-
lego-portugués” e a loita
“contra os abusos de poder”. 

A banda de Poi preséntase
como a “avanzada dun mo-
mento que está  xurdir” e que
quere tender pontes entre Ga-
liza e Portugal desde diferen-
tes ámbitos e con distintas óp-
ticas. Neste sentido Tonhito de
Poi sinala o caso da iniciativa
da Ponte... nas ondas! para
declarar o patrimonio inmate-
rial galego-portugués como
obra mestra da Humanidade,
mais destaca que están a xur-
dir nesta liña “unha infinidade
de iniciativas”.  

O seu novo proxecto naceu
xa hai máis de tres anos, des-
pois de que nas costas ga-
legas afundira o Prestige. “De-
cidimos que non hai mellor
que cada un goberne a súa te-
rra, mira que ben lle vai aos
irlandeses”, comenta. “Non é
que queiramos a independen-
cia, explica, senón que non
queremos a dependencia do
estado español”.

Defínense como “unha
banda de piratas do século
XXI” que se revelan contra o
establecido empregando co-

mo armas o rock and roll e a
palabra. Tras un ano de tra-
ballo nos estudios Areamas-
ter de Vigo, presentan Mór,
un disco onde recollen os do-
ce “mandamentos” da ban-
da. Con ironía reivindican a
Prisciliano como “o home que

está na catedral de Santia-
go”, a creación dunha selec-
ción de fútbol galego-portu-
guesa “non para adormecer
conciencias”, critican a prosti-
tución da fala cando os pobos
están sometidos e mesmo lle
adican unha canción ao corvo

dun dos membros da forma-
ción e ao Prestige. “Do noso
país fixeron unha provincia e
da nosa cultura un folclore.
Nós reivindicamos a nosa cul-
tura, porque só un pobo cun-
ha cultura forte é forte”.

Aseguran non crer en fron-
teiras, “creadas normalmente
polos estados para satisfacer
intereses económicos, xeoes-
tratéxicos e militares”. “O que
tratamos e de integrar a to-
dos. Se buscas o que une, de-
saparece o que diferencia”.
Ao seu ver “entender o mundo
sen fronteiras e sen exércitos
non é utópico. Parecía máis di-
fícil que o mar aberto cheirase
a garaxe e conseguírono”.

Cuestións políticas, sociais,
lingüísticas... a filosofía da
banda e de Tonhito de Poi con-
dénsase nestes doce temas, un
repertorio que se escoitará
por primeira  vez en directo o
xoves 1 de decembro, na Sala
Capitol de Compostela. Sen
dúbida un espectáculo ao
máis estilo de Poi.

GZ-PT

A banda, que fusiona o rock,
“que inspira á rebelión”, a
electrónica, “que ten o punto

misticista”, e as gaitas e a
zanfona “que falan da terra”,
está composta por músicos ga-
legos e portugueses, moitos
deles cunha ampla traxectoria
ás súas costas. Anxo Matiel é
o produtor (xa o fora no pri-
meiro traballo de Heredeiros)
e un dos guitarristas da ban-
da. Acompáñano Topo de Ga-
ma, Anxo, Poni no baixo,
Claudio na batería, Pi tocando
o Hammond e Marco, con Ton-
hito como líder. Máis para es-
te disco quixeron arrouparse
do facer de músicos como Ser-
xio Castro, Anxo Lourenzo, co-
ñecido como o Jimi Hendrix da
gaita ou Anxo Pintos.

Adeus Heredeiros

Con este novo proxecto Tonhi-
to de Poi racha definitivamen-
te con Heredeiros e co xeito de
facer música que os converteu
en referentes dun sector do
público galego. Aínda que a
base segue a ser rock and roll,
non cabe buscar semellanzas
entre o grupo que falaba de
pirolas e sachos e este novo
proxecto galego-portugués.
Como explica Tonhito de Poi
“nunca faría unha cara B de
Heredeiros. A filosofía da chu-
rrascada existe pero eu son un
explorador de sabores. Gústa-
me probar, variar e darlle a
xente outros sons, outras mé-
tricas, outras mensaxes”. “As
comparacións non dan lugar
para facer cousas novas”
apunta e invita a xente a que
“non veña con prexuízos e
que goce, que no fondo é rock
and roll”.♦Nº 1.200 ● Do 1 ao 7 de decembro do 2005 ● Ano XXVIII

AA  BBAANNDDAA  DDEE  PPOOII,,
rock directo

para ‘espertar conciencias’

M. BARROS

A banda de Poi, o novo “exercito de homes libres” comandado por Tonhito de
Poi, vén de presentar a súa primeira arma musical, Mór, rock and roll directo
que quere provocar a “gran rebelión social para devolverlle a soberanía ao pobo”. 



Na pasada edición do Viñetas
desde o Atlántico Kike Ben-
lloch presentou o seu novo tra-
ballo Esa cousiña negra que le-
vas no peito, unha historieta
ambientada no século pasado
que lle fai chiscadelas as tecno-
loxías dun futuro automatizado,
con dous carteiros como prota-
gonistas, un paio e outro ciga-
no. Con esta edición de autor,
Kike Benlloch presentaba a pri-
meira pedra do que será o seu
próximo proxecto, un álbum
que está a desenvolver en cola-
boración co debuxante Manuel
Cráneo, co mesmo fío argu-
mental, que verá a luz fóra de
Galiza de cara ao ano que vén.
Aínda que non é habitual que
un autor empregue un guión se-
mellante para dúas obras dife-
rentes, Kike Benlloch optou por
esta vía para a súa historia que
xira ao redor da lealdade e a
traizón, dos valores imperiais
en contraposición cos valores
humanos. 

A iniciativa naceu hai case
dous anos, cando Kike Benlloch
paría en doce páxinas unha his-
toria diferente da que tiña acos-
tumado ao seu público. “Os per-
sonaxes e os contos ás veces te-

ñen unha calidade orgánica e ex-
ceden os teus planos iniciais,
medran sen que ti o podas reme-
diar”, explica. Poucos meses
máis tarde “descubrinme cun ex-
tenso guión, de cincuenta páxi-
nas, e cun excelente debuxante
como Manel Cráneo disposto a
convertelo en álbum de banda
deseñada”. Pero, mentres este ál-
bum vai tomando forma, Kike
Benlloch elaborou a xeito de
versión preliminar, como unha
sorte de story-board, esta peque-
na historia de corenta e oito pá-
xinas que xa está nas tendas.

O resultado é Esa cousiña
negra que levas no peito, unha
monografía, cun rexistro sintéti-
co e “por veces naïf”, que sae a
rúa cunha tiraxe de cen exempla-
res, baixo o selo de Polaqia e
cunha capa deseñada por Diego
Blanco. Nela dous empregados
da oficina de correos Damsmitt e
Rulmárus téñense que enfrontar
unha situación de liberdades re-
cortadas na que entran en contra-
dición os valores humanos coas
imposicións do imperio.

Se para este primeiro traballo
Kike Benlloch optou polo gale-
go, por unha tiraxe pequena e
pola edición en Galiza, é probá-

bel que o segundo vexa a luz fó-
ra do país. “Máis que algo fixado
é unha sospeita”, comenta.
“Aquí non hai moitas vías esta-
blecidas para que saía e o mate-
rial que ofrecemos tampouco se
adapta ao que se está a facer
aquí, é unha obra para adultos”.
“Polo menos podemos ter a fa-
chenda de que a primeira semen-
te xa agromou aquí antes de es-
pallarse”.

O novo álbum que se está a
elaborar nacerá cun concepto di-
ferente e con debuxos máis tra-
ballados e unha meticulosa e lo-
grada ambientación decimonóni-
ca, un rexistro no que se atopa
cómodo Manel Cráneo.

Debuxante e guionista, Kike
Benlloch é membro fundador e
coordinador do colectivo Polaqia
así como o produtor de cultu-
ragalega.org, o portal de internet
do Consello da Cultura Galega.
Ten participado en publicacións
como o traballo colectivo
Mmmmh! e dirixe a revista Bar-
sowia. Ademais, con Alberto
Vázquez realizou o álbum Freda
en 2002, que pronto captou a
atención de público e crítica e
que foi seleccionado pola Biblio-
teca de Libro Xuvenil de Alema-

ña para figurar no catálogo inter-
nacional White ravens 2004. 

O campo de probas Polaqia

Cando se lle pregunta a Kike
Benlloch polo papel que está a
xogar Polaqia, colectivo do que
foi fundador e que canaliza par-
te da edición de historietas a
través de álbums e da revista
Barsowia, responde que fan
“banda deseñada”. “Non asumi-
mos ningún rol de salvadores
da patria da banda deseñada,
simplemente lle damos saída a
autores que deste xeito poden
publicar”. Durante todo este
tempo, pódese dicir que Pola-
quia foi unha sorte de campo de
probas, na que os autores expe-
rimentaban con proxectos que
despois sairían fóra.

“Promovemos un labor de
autor que doutro xeito ficaría
inédito ante ausencias de solu-
cións editoriais válidas”. “O pro-
duto que ofrecemos non se dis-
tingue en termos de calidade ao
que lle ofrecen aos editores de
fóra”. “Despois, no mellor dos
casos, o vento xa se ocupaba de
levar a semente a terra fértil a
centos de quilómetros”.♦
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Damaris
fala galego
MARICA CAMPO

Anoto, para o difícil op-
timismo, o que me su-
cedeu o pasado

domingo en Lugo. Acudín á
farmacia dunha miña amiga
que, casualmente, estaba de
garda. Atopábase soa naquel
momento a auxiliar, unha ra-
paza de pel moi morena con
acento sudamericano. Eu non
souben, até que llo preguntei
máis tarde, que era
nicaraguana. Faleille, como
teño por costume, en galego.
A miña sorpresa foi o correc-
tísimo galego en que ela
tamén me atendeu. Díxome
que levaba seis anos en Gali-
za e que, ademais de telo
aprendido en primeiro da fa-
cultade, estaba agora mesmo
facendo un curso. 

O que lle resulta curioso
a ela é a pouca xente que en-
tra falando galego na
farmacia. Entende que o seu
acento e as súas
características físicas poden
disuadir aos galegofalantes
habituais; mais acontece o
mesmo co auxiliar, que é ga-
lego de nacemento e
nótaselle.

Unha, que pasa a vida in-
tentando convencer á xente
de aquí de que non podemos
deixar que a nosa lingua
desapareza, inevitabelmente
entra a facer comparacións.
Por exemplo, uns meus veci-
ños a quen atopei un día no
Corte Inglés. Por suposto que
no Val do Mao me falan en
galego, mais naquel
sacrosanto lugar, por máis
que eu non me apeei do que
me é propio, non
pronunciaron unha soa
palabra na nosa lingua. Outro
tanto me acontece co noventa
por cento das caixeiras e em-
pregadas dos comercios,
sobre todo se, como  a
nicaraguana, son novas.

No meu instituto hai un ra-
paz colombiano que, poucos
meses despois de chegar, fala-
ba galego sempre. Xa o seu ca-
so me levara a unha conclusión
que agora, con este novo feito,
ratifico. Eles, que non naceron
aquí, mais queren ser
aceptados, procuran aquilo que
nos diferencia e nos dá
denominación de orixe. Talvez,
sen esquecer o seu, queren ser
de aquí. Pola contra, os de
aquí, herdeiros do autoodio
queren ser de “aló”. O proble-
ma é que aquí é un país
concreto, Galiza, e “aló” debe
ser ese lugar abstracto onde re-
siden os que Castelao chamaba
pobres homes por naceren fóra
do mapa. 

A rapaza da botica
chámase Damaris e o seu aló
existe, Nicaragua; mais iso
non lle impide ser dona
tamén do aquí porque, para
empezar, ten a chave da casa,
a palabra.♦

M. BARROS

Cunha edición de autor Kike Benlloch vén de publicar Esa cousiña negra que levas no pei-
to, o seu novo traballo que ten a dous carteiros como protagonistas. A obra convértese na
primeira pedra dun proxecto gráfico en curso no que participa ademais Manuel Cráneo.

SÓ PARA COLECCIONISTAS
BENLLOC

H

A portada e unha páxina do cómic de Kike Benlloch.



O venres dous de decembro o
Salón Teatro de Compostela
acollerá a estrea do novo es-
pectáculo da compañía de tea-
tro A Factoría. Despois de mer-
gullarse nos mundos de Chejov,
achegando ao público galego a
súa propia adaptación de Tío
Vania, a compañía levanta o pa-
no coa nova montaxe Os homes
só contan até tres, artellada so-
bre o texto de Antón Lopo que
foi galardoado co Premio Álvaro
Cunqueiro de teatro na súa XIII
edición.

Dirixida por Cristina Domín-
guez, directora e cofundadora da
compañía xunto con Alfredo Ro-
dríguez, a obra narra a historia
de dúas irmás, Luísa e Helena,
que comparten apartamento
nunha cidade. Decidida e segura
de si mesma, Luísa é unha di-
rectora teatral de éxito, mentres
Helena pasa as horas no aparta-
mento ocupándose das labores
do fogar e, de cando en vez, es-
cribindo para ela. As súas vidas
están completamente organiza-
das até que aparece Nico, un ac-
tor novo e malabarista, que vai
desbaratar toda esa rutina. 

Nesta obra Antón Lopo, que
ten realizado traballos moi diver-
sos que van desde a escrita de
poemarios e traballos de tradu-
ción até performances e espec-
táculos de danza e música, refle-
xiona en clave teatral sobre o po-
der e as relacións que se esta-
blecen ao redor de quen o de-
tenta. Toda esta reflexión sintetí-
zase nunha trama que pon en
escena Mónica García, no papel
de Helena, Nuria Gullón, no de
Luísa, Toni Salgado, como Nico
e Alfredo Rodríguez como Eva-
risto, un garda xurado.

Aínda que esta non é a pri-
meira incursión do escritor no
eido do teatro, Os homes só
contan até tres preséntase co-
ma o seu paso máis decidido.
“O teatro sempre me interesou.
Esta representación non a vexo
como unha confirmación senón
como unha aporta máis no meu
traballo”. 

Para a montaxe, a compañía
contou coa colaboración de pro-
fesionais de diversos eidos artís-
ticos vinculados co discurso das
artes contemporáneas. O artista
plástico Xoán Anleo ocupouse
do espazo escénico e das crea-
cións audiovisuais, La Canalla,
de Vigo, encargouse do vestiario
e a realización audiovisual e a
luminotecnia correron a cargo

de Xuliana González e Paco de
Pink, respectivamente. “Salvo
algún caso, esta é a xente que
adoita colaborar con nós nas no-
sas propostas”, comenta a direc-
tora. “Pouco a pouco, queremos
crear un equipo para conseguir
a mellor calidade nos espectá-
culos”.

Música de Ugia Pedreira

“Se polo teu amor fora, por amor
eu morrería, pois tan certo como
a morte nos espera nas esqui-
nas. Morrer contigo é a vida.
Amor, bicarte cando miras. Amor,
se te ausentas martirizas”. Estes
versos, cos que Antón Lopo fai
cantaruxar a unha das protago-
nistas inspiraron a peza central

da banda sonora da obra, asina-
da por Ugía Pedreira e por Pedro
Pascual, ambos compoñentes
do grupo Marful. Ugia Pedreira
foi ademais a encargada de
compoñer o apartado musical da
obra, un espazo que combina a
electrónica co jazz e o pop. 

Para ambientar o texto, ao
seu ver “moi actual”, a autora
botou man da música electróni-
ca dos grupos Postal Service e
de Herbalice, das referencias
jazzísticas de Miles Davis e de
Eddie Daniels para as escenas
máis intimas e das pezas de
Pascal Comelade, tiradas do ál-
bum Psicotic Music Hall, para os
xogos amorosos que se desen-
volven entre os protagonistas ao
longo da trama. Esta é a cuarta
vez que a cantante traballa coa
Factoría. 

Teatro na rede

Nun momento no que proliferan
as páxinas persoais e as bitácoras
na rede, como novidade para este
novo espectáculo, a compañía pu-
xo en marcha o seu propio blog,
http://factoria.blogsome.com, no
que se recollen as impresións dos
actores antes da estrea e se lle
ofrece aos internautas a posibili-
dade de participar. “Pareceunos
un xeito interesante para dar a co-
ñecer a obra antes da representa-
ción” explica Cristina Domínguez.
“É unha ferramenta que se está a
empregar noutros eidos, por que
non nas artes escénicas?”.

A obra será representada no
Salón teatro compostelán até o
luns 5 de decembro. Para o novo
ano, a compañía ten previsto ac-
tuar no concello de Pontevedra e
na Sala NASA de Compostela.♦
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Baldo
Martínez 
‘O jazz non é un
estilo, é un xeito
de facer música’

A.N.T.
Publica case simultaneamen-
te Folklore Imaxinario, co
clarinetista e saxofonista ita-
liano Carlo Actis Dato, e Tu-
sitala, co seu quinteto. Ade-
mais está a rematar o que se-
rá o seu segundo traballo co
trío BAC e colaborou no últi-
mo disco de Amancio Prada.
Como compatibiliza todos os
proxectos?

De moi boa maneira por-
que son todos diferentes na
forma e no contido. Aínda
que o traballo co quinteto e o
desenvolvido con Carlo Ac-
tis van na liña de facer jazz
coa música de raíz como
punto de partida.

Como xorde o seu encon-
tro con Carlo Actis Dato?

Sempre me gustou con-
tactar con músicos que fixe-
sen traballos en sintonía co
meu proxecto. Inviteino a co-
laborar comigo e como o pri-
meiro concerto foi moi bo,
xurdiu a posibilidade de facer
unha xira e posteriormente a
gravación deste disco.

Porque titula Folklore
Imaxinario?

Ten que ver cun colecti-
vo francés de música, que
ante a chuvia de etiquetas
que nos veñen enriba, e por
desetiquetar o termo jazz,
tentan buscar novos termos.
O seu obxectivo era a busca
dun folklore imaxinario. Re-
coller estes termos pareceu-
nos interesante, porque toda
a música está baseada no
folklore e porque queremos
transmitir a sensación de ho-
rizonte aberto que se tira da
palabra “imaxinario”.

É compatíbel jazz e folk?
Perfectamente. A música

de raíz é un punto de partida
para facer jazz. O jazz non é
un estilo, é un xeito de facer
música.

A quen lle gustaría este
disco, aos afeccionados ao
folk ou ao jazz?

Quen guste da música
sen ningún tipo de etiqueta e
simplemente ten abertos os
ouvídos. Aos puristas seguro
que non.

Na mesma liña vai Tusi-
tala, un disco co seu quinte-
to, no que desta banda tro-
cou o saxo polo violín. Can-
do o presentará en Galiza?

Actuaremos en Ferrol o
13 de xaneiro e volveremos
tocar de cara á primavera.♦

Os homes
non saben

contar
MAR BARROS

A compañía de teatro A Factoría estrea
en Compostela a súa nova montaxe Os
homes só contan até tres, con texto de
Antón Lopo, merecedor do Premio Álva-
ro Cunqueiro da escrita teatral de 2005.
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Athos
MARGA ROMERO

Foi diante dunha tenda de de-
coración no Porto onde
Athos agardaba sentado e

seguía a conversa entre dúas mu-
lleres que rematou nunha frase:
Non existe medicina para a
soidade. Nós buscabamos unha
exposición de fotografías de Mi-
guel Muñiz nunha sala alternati-
va, Espaço Nu, que estaba fecha-
da. O domingo semellaba litúrxi-
co de máis. Ese café especial
que todo o mundo coñece na rúa
Santa Catarina tamén estaba
fechado. Dirixímonos á Rúa D.
Hugo e alí admiramos a Casa-
Museu de Guerra Junqueiro, un
edificio do século XVIII atribuí-
do a Nicolau Masoni, doado á
Câmara Municipal do Porto en
1940. Nas dependencias da fron-
te que tamén levan o nome do
escritor visitamos unha
exposición sobre “A pintura na-
rrativa etíope” e percorremos es-
cenas onde se narraba a lenda de
máis sona en todo o país: a da
unión do rei Salomón coa raíña
do sur de face morena Makeda,
máis coñecida como raíña de Sa-
bá. Desta unión naceu Menelik,
rei da liña xenealóxica de David.
Na lenda popular esta historia
mesturouse con outra na que un-
ha cobra aterrorizou o país
durante centos de anos e a súa
cólera só se podía calmar co sa-
crificio de seres humanos.
Agabos é o heroe que se ofrece
para combater á besta a cambio
de facerse rei e é o pai de Make-
da. Esta lenda impresionounos
pola mestura de tradicións e co-
mo metáfora desa Etiopía cristiá
de civilización africana cuxa for-
ma de arte preferida é a pintura
na que se ollan pegadas bizanti-
nas, xudías ou árabes. Posuídas
de lendas populares mesturadas
co poder relixioso,
abandonamos a exposición que
obriga a moitas reflexións, que
afondan no descoñecemento
que temos desa civilización e da
súa historia. Tiramos ribeira
abaixo para pasear polas beiras
do Douro e logo regresamos
cando á cidade lle comezan a
piscar os ollos, por diante da
mesma tenda de decoración, At-
hos movía o seu rabo e seguía á
súa ama, viúva desde había seis
anos que nos contou a mesma
historia da súa soidade fechada,
que só remediaba o paseo obri-
gado co seu can. Reparamos en-
tón na mesma tenda de decora-
ción e no escaparate lemos: “O
verde dos bambus mais altos é
azul/ ou então é o céu que pou-
sa nos seus ramos”  de Eugénio
de Andrade. Debaixo dos versos
engadiuse: (porque a maior ho-
menagem que se pode fazer a
um poeta é decorar-lhe um ver-
so). Agora que Athos segue
facendo que a súa dona abando-
ne a casa, que Etiopía segue es-
tando demasiado lonxe, quero
pensar nunha palabra tamén co-
mo homenaxe Anagnórise e
asegurar que foi María Victoria
Moreno quen nos ensinou todos
os seus significados, froito da
súa soidade diante do papel en
branco e do amor dunha lingua
que fixo súa.♦

Na tarde baixa de agosto, como
un capricho, decidimos ir coñe-
cer a igrexa de Pesqueiras e o seu
emprazamento na ribeira de
Chantada. Levamos varias tardes
paseando estas ribeiras do Miño
e sempre fica algo por coñecer.

Vindo do Saviñao hai un
Pesqueiras sinalizado que non é
o do noso obxectivo, senón un
lugar da parroquia de Santo Es-
tevo de Ribas de Miño. Por este
baixamos cara ao salto de Bele-
sar por entre viñedos que xa
madurecen e adegas ben prepa-
radas nas que se paparán boas
merendas. Da outra banda da
presa, xa en terras chantadinas,
subimos cara a Pesqueiras, pa-
samos o pazo do Piñeiro (adica-
do a turismo rural) e o lugar de
San Miguel sen ollar sinaliza-
ción ningunha da igrexa. Hai
uns paisanos de palique á som-
bra, mais, en vez de preguntar,
decidimos continuar. Seguimos
a estrada que nos vai levando e
cando nos descoidamos, diante
a imposibilidade de dar volta,
estamos xa en Sabadelle. Volta-
mos por Merlán, que é a do es-
critor e arquiveiro en Barcelona
Xosé Lois García (o Manuel
María sempre dicía Merlín por
meterse con el), e polo lugar de
Podente sen ver o castiñeiro
cantado polos poetas amigos do
Xosé Lois, entre eles polo de-
vandito Manuel, sempre pre-
sente na nosa memoria, e polo
tamén desaparecido Manuel
Amaral, quen nos enviara hai
anos dende o Amarante portu-
gués os seus cinco poemas
chantadinos para publicar na
Xanela. Outro día con máis va-
gar faremos unha paradiña para
ollar e abrazar (como lles di o

chantadino Anxo Moure aos ne-
nos que cómpre facer coas ár-
bores) este castiñeiro inspirador
das musas.

Volvemos pasar polo rueiro
de San Miguel e os veciños se-
guen á porta. Desta vez paramos
a preguntar polo camiño da igre-
xa. Os paisanos dubidan sobre a
rota conveniente até que de den-
tro sae un rapaz espilido e explí-
canos como chegar co coche.
Amosamos estrañeza por non
haber sinal ningún e dinnos que
xa a tiñan pedido varias veces ao
Concello e nada. O acceso non é
tan doado. Paramos o coche nun
cruzamento de pistas e tomamos
unha delas. Descendemos por
outra entre socalcos de viñedo e
ollamos o silencio verde do en-
coro ao fondo. Enfronte destaca
San Estevo de Ribas de Miño,
mais de Pesqueira nin rastro. Xa
case desesperamos de atopala
cando escoitamos dous homes
rozando na pista que vai por riba
da que nós colleramos. Limpan o
camiño, que boa falla lle fai.
Confírmannos que aquel é o en-
derezo correcto e que a uns tres-
centos metros xa batemos coa
igrexa. Nesta zona as viñas déi-
xanlle espazo ao monte. Case
chegamos a desconfiar de que
por alí se fose dar á igrexa can-
do, entre a espesura, albiscamos
un tellado. Alí debe ser, logo. A
impresión que dá a igrexa é a
dunha fábrica maciza e sobria,
perdida entre a mesta vexeta-
ción. O abandono vese acentua-
do pola herba alta do adro e as
sepulturas rompidas do pequeno
cemiterio.

Pesqueiras foi unha comuni-
dade monacal de beneditinas,
anexionada logo á compostelá

de San Paio de Antealtares. De
aquí sacarían boas rendas en vi-
ño e peixes das pesqueiras do
Miño. Da casa ou vivenda que
foi das monxas non fican restos.
Hai un rótulo explicativo no ex-
terior que se agradece, pois ho-
xe non traemos guía ou texto in-
formativo ningún. Mágoa non
poder ollala por dentro e com-
probar o estado (malo, supoñe-
mos) das pinturas murais. Con-
formámonos, que remedio!, co
exterior. O edificio seica é do
século XII, segunda metade, foi
declarado monumento nacional
no 1950 e restaurado no 1980,
xa sen culto. Circundámola,
ollando as portas e as xanelas,
as cabezas dun año e un lobo
que puideron servir de soporte
dun pórtico, os rexos contrafor-
tes, a ábside. Todo é románico,
agás a fachada que foi refeita. A
ornamentación é escasa. A im-
presión é de rusticidade e so-
briedade e até dun certo primiti-
vismo, acentuado polo contorno
soidoso e montesío.

Cando voltamos, apurando o
paso, que a noite bótase enriba,
os dous homes seguen a rozar no
camiño; mellor dito, un roza e o
outro fala. Non semellan ter pré-
sa. Dígollos que hai que ir reco-
llendo, por iniciar conversa. O
máis novo (o outro seica non é
da parroquia) di que el ainda fixo
a primeira comunión alí. Quizá
por iso sente mágoa do abando-
no. Lembra de cando traían os
enterros a pé polas corredoiros.
Os rueiros ficaban lonxe do ce-
miterio mais os vellos disque fa-
laban de casas que houbera nas
inmediacións da igrexa. Hoxe
non hai rastro delas. Falamos dos
roubos que leva sofrido a igrexa,

que foi saqueada en varias oca-
sións. Vese que os ladróns non
precisan de sinais para chegar. O
home di que compría facer algo
para frear o abandono. Mesmo
celebrar un día de romaría ao
ano, tan siquera, que algúns xa o
teñen falado.

De volta co coche, pasamos
por outra parte do rueiro a rente
da casa das Xacias, de turismo
rural (que ten unha interesante
páxina web, por certo) e ollamos
a igrexa nova, horrorosa cons-
trucción de cemento, causa do
abandono definitiva da Pesquei-
ras románica. O cemento ten
aquí a súa apoteose pois a uns
metros, da outra man, temos que
parar abraiados diante das escul-
turas que presiden a entrada dun-
ha casa e invaden o interior do
xardín. Un petrucio sentado (ao
mellor autorretrato do propio do-
no) e outras figuras, ate un carro
coas vacas e a familia completa,
case de tamaño natural. Todo en
cemento e cun aire naif quizá au-
téntico. Queremos fotografalas
mais xa non hai luz. Os viciños
debianlle ter estima, pois dedica-
ronlle no ano 1997 unha placa a
este señor Gumersindo Rivera.
Dígome a min mesmo que teño
que preguntarlle ao Pucheiro por
este seu pintoresco cuase viciño.
Quizá ao meu paisano don Juan
García Naveira, de telo coñeci-
do, gostarialle traelo a Betanzos
para que se lucira no Pasatempo,
onde tanto protagonismo tivo o
cemento.

Baixando, xa no salto, olla-
mos enfronte Santo Estevo coa
fachada iluminada e non pode-
mos evitar pensar na escuridade
e soidade en que viñemos de dei-
xar Santa María de Pesqueiras.♦

Polos Camiños da Terra                 Xesus torres Regueiro

Pesqueiras
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Madruga 
FRANCISCO CARBALLO

Madruga é o avó prota-
gonista da magna
novela A República

dos Soños, de Nélida Piñón.
Obra traducida a varias
linguas, editouna en galego
Galaxia no 2004. 936 páxinas
arredor dunha familia: avós,
Madruga e Eulalia, fillos,
Bento, Esperanza, Miguel,
Antonia e Tobías 

Nélida Piñón é unha
narradora brasileira; a
primeira muller que presidiu
a Academia das Letras do
Brasil. Descendente de gale-
gos, con longas estadías en
Cotobade, premiada co
“Príncipe de Asturias”,
dános n’A República dos So-
ños unha visión apaixonada
de Galiza e do Brasil. Dous
países deseñados ao longo
do século XX. 

Galiza vista por Nélida é
a Galiza de Cotobade: de eco-
nomía agrogandeira en mini-
fundio e de veciños de ida,
volta ou instalación definitiva
na emigración. Madruga emi-
gra con trece anos; triunfa;
crea un complexo industrial;
dálles profesións aos fillos;
mantén a dupla personalidade
de galego e de brasileiro.
Mais recibe dos fillos
desilusión. Bento é calculador
e bo xerente; Miguel, caótico;
Antonia, nula; Esperanza,
volcánica, falece nun
accidente; Tobías, ácrata. Un
conxunto que a nai acolle,
aguanta e o pai electriza,
repele e sofre. Breta é filla de
Esperanza; estuda; participa
en revoltas, foxe a París,
regresa e gaña por fin a
confianza de Madruga. É a
neta que fai un estudo longo
da difícil adaptación dos
crioulos enriquecidos, mais
non integrados na aristocracia
tradicional. 

Non é o caso do industrial
Madruga moi repetitivo na
emigración galega. Abunda
máis, entre os que gañan, os
que acceden á clase media,
con custos parecidos de inte-
gración difícil. E quedan os
desfavorecidos: uns regresan,
outros seguen con máis mise-
ria que a deixada no país de
orixe. 

Galiza sempre na memo-
ria; unha Galiza da que Néli-
da sabe a historia de
opresións do centralismo e
de falta de programas de de-
senvolvemento. E o Brasil
no tecido vital destes
emigrantes: un Brasil mesti-
zo, de contraste social, de
vitalidade sen freos. Os
dous, Galiza e Brasil mordi-
dos polas ditaduras e con de-
rrotas históricas. Valiosa,
discutíbel, apaixonada a Ga-
liza de Nélida, e o Brasil
sempre desnortado. Unha li-
teratura con recursos
múltiplos, que nos lembra ao
Guimarães Rosa de o Gran-
de sertão, a Marguerite
Yourcenar das análises
psicolóxicas, e que logra si-
tuarse na conxuntura actual
dos grandes narradores.♦

Epígrafe este con pouco gancho
para unha posmodernidade arro-
gante, desclasada, de mitos in-
ternáuticos e artificioso gla-
mour de bixutaría. O tema do
carro resulta folclore puro. Se-
mella que ninguén quere saber
nada dos vellos carros galegos.
Agás os anticuarios e decorado-
res centroeuropeos e nórdicos
que reclaman e reciben dende
Galiza tráilers cargados destes
artefactos de transporte, super-
viventes da prehistoria para
complementar os seus museos
históricos e as súas ansias orna-
mentais. Se acaso ollamos por
aquí, e con saudade, o noutrora
popular carro nun sofisticado
xardín “enxebre”, compañeiro
inseparábel do pote e do caba-
ceiro, trasladados da orixe, fóra
do seu, desemparados e á chu-
via, podrecendo. Restos de rai-
ceiras, nota nostálxica do estado
da cuestión. E non sendo para
menos, no Museo do Pobo Ga-
lego o carro é tema central, aín-
da sendo merecente da maior
amplitude cultural á que abriron
as pescudas de Xoaquín Loren-
zo, ideólogo e primeiro director
da institución de San Domingos
de Bonaval. Tamén o carro, ne-
cesariamente, está nalgúns dos
poucos museos etnográficos de
Galiza e da súa área, como o da
Fonsagrada, ou o de Pepe, el
Ferreiro na asturiana Grandas
de Salime. Neles, sempre some-
tido ás limitacións de espazo,
podemos ollar parcialmente al-
gunha tipoloxía, e máis esen-
cialmente algunha das múltiplas
variedades de rodas e comple-
mentos como as cangas e xugos,
por épocas, zonas, mañas e sa-
bedoría dos carpinteiros espe-
cializados nesta tradición de
atellar diferentes madeiras. No
cancro da súa agonía, vímolo
sometido ridiculamente polas
estradas de asfalto ao remendo
de latón, eixos de ferro e rea-
proveitadas rodas Michelín. 

Poucos queren saber do ca-
rro, complemento inseparábel
que foi da casa, do agro e dos
rueiros; enseña de poder agra-
rio, que no pasado furaba por
encostas, ríos e entraba nas pra-

zas e nas feiras das mesmas ci-
dades. De vagar substituído nas
tres últimas décadas, polos dife-
rentes tipos de tractores e má-
quinas, que non deixaron de
ocasionar accidentes, até coñe-
cerse e acondicioarse tecnica-
mente ao terreo... Poucos etnó-
grafos aproveitan a lección et-
noarqueolóxica que se puidese
sacar de cada un dos elementos,
funcións e folclore do carro. Pe-
se ao calote arqueólóxico da
“roda da ría Catoira” do Museo
de Ourense, polo 1969 –á que o
carbono 14 deu erroneamente
como da Idade do Bronce, sen-
do dos mesmísimo século XX–
o carro galego é tecnoloxía
herdada da Idade do Bronce.
Pola súa necesidade de ser,
perviviu e resistiu até agora
mesmo, máis de tres mil anos.
Co ruxir ou “cantar” singular
dos eixos pregoaba e marcaba a
presenza e poder da casa polas
vellas vereas e congostras. La-
brando no chan e en paralelo as
rodeiras, facendo camiño. Irmán
da dorna mariñeira, retrato da

“Galiza Santa” que cantaba Ra-
món Cabanillas, labrega, mini-
fundista, terceiromundista, da
tópica terra negada, asoballada,
xunguida como a vaca e o boi.
Poucos queren saber do carro,
dese pasado inmediato, de al-
dea, de loito, enrugas, lareira fu-
megante e chuviñar, do carretar
de esterco, toxos e feixes de
herba co neno empoleirado e a
aguillada... O carro e o hórreo, o
cruceiro, a gaita, non deixan de
ser símbolo de resistencia dun
pasado negado,onde se acolleu
o idioma e a tradición, sufrido-
ras de esperpentos, cando o que
habería que ridiculizar sería tan-
to endomingado servil do poder. 

E sempre que se fale da con-
temporaneidade galega, haberá
que remitirse á Xeración Nós e
a aquela semente do Seminario
de Estudos Galegos, a unha teo-
ría e a unha práctica de dignifi-
car canto significa a cultura dun
pobo tolerante que, dende as fis-
terras creou idioma, símbolos,
arte, abriu camiños de encontro
ao mundo. Vicente Risco, Cas-

telao, Florentino López Cuevi-
llas, Ramón Otero Pedrayo, e
entre eles o Xocas, Xaquín Lo-
renzo quen retomou camiños
dos devanceiros, leccións de
Manuel Murguía a Risco, para
abrir cientificamente  a etnogra-
fía, estudando e dando a coñe-
cer os alicerces para unha cultu-
ra esencialmente rural.. As for-
mas, as tipoloxías de rodas, de
eixos, de sistemas para xunguir,
as cangas e seus motivos simbó-
licos e decorativos... os nomes
das pezas, as cancións e refráns
sobre o carro están na obra de
Xocas. Ansia que se comple-
menta co guión dun sentimental
e valioso documental dirixido
nas terras de Lobeira e na pos-
guerra polo cineasta ourensán
Antonio Román, a película O
home e o carro, homenaxe ao
carro e ás súas xentes. Para sa-
ber de onde vimos, reclamamos
xustiza para o noso carro de va-
cas, devanceiro do automóbil,
nos museos, na casa, na memo-
ria. O progreso é equilibrio en-
tre a memoria e o porvir.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Os nosos derradeiros carros de vacas

Aras atopadas no Facho de Donón (Cangas) transportadas nun carro.

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



AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Co-
lectivo Camiños organiza
unha nova tempada de ro-
teiros abertos á partici-
pación de calquera persoa
interesada, por distintos lu-
gares de Galiza, achegán-
dose á historia, etnografía,
e patrimonio arquitectóni-
co, natural e cultural. A saí-
da é desde a Estación de
Autobuses, sobre as 11 da
mañá dos domingos para
voltar á tardiña, cun prezo
de 2 euros. O domingo 4 vi-
sitan a zona do Caurel.

Ademais este colectivo pon
en marcha xunto coa aso-
ciación de consumo cons-
ciente Millo Miúdo a activi-
dade A Horta, de achega-
mento a agricultura ecoló-
xica. Máis información no
telf. 649 759 734 (David),
no 616 819 003 (Conchi),
no local da asociación en
Félix Acevedo, 11 ou en
www.iespana.es/colectivo-
caminos.

■ 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.

PINA LUPIÁÑEZ
O pintor madrileño mostra
os seus lenzos na galería
Coarte (Paio Gómez 18) até
o 31 de decembro.

PAT ANDREA
O museo de arte contempo-
ránea Unión Fenosa pre-
senta esta mostra até finais
de xaneiro de 2006.

GLOBAL
A Fundación Luis Seoane
acolle as esculturas cerámi-
cas de Xabier Toubes até
marzo.

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

MARGARET
BOURKE WHITE
A Fundación Caixa Galicia
mostra as súas fotografías
sobre un amplo sarillo de
temas:a industria, os raña-
ceos, retratos de crianzas,
supervivintes dos campos
nazis, a Suláfrica do apart-
heid ou a India de Ghandi.
Un cento de imaxes dunha
das profesionais máis im-
portantes da fotografía. Até
o 8 de xaneiro.

DIÁSPORA
A Fundación L. Seoane al-
berga a mostra 10 Artistas
galegos no exilio latinoa-
mericano (1930-1970),
coproducida por esta fun-
dación 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 reconstruír unha
historiografía alternativa

ao discurso oficial acadé-
mico. Poderemos contem-
plar 72 obras, entre pintu-
ras, debuxos, fotografías e
esculturas, ademais de pro-
xeccións e bibliografía di-
versa de 10 artistas claves
como Ángel Botello, Cas-
telao, Manuel Colmeiro,
Eugenio Granell, Maru-
xa Mallo, Luís Seoane,
Arturo Souto, Xosé Suá-
rez 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 Va-
rela, até xaneiro de 2006. 

■ TEATRO

CENTRO
DRAMÁTICO GALEGO
Presenta o seu novo espec-
táculo Seis personaxes á
procura de autor, de Luigi
Pirandello, o vindeiro ven-
res 9 e sábado 10 no teatro
Rosalía de Castro.

FerrFerrolol
■ CINEMA

UN LUGAR
EN EL MUNDO
O martes 13 ás 20,30 h.
proxéctase esta fita no Ate-
neo Ferrolán.

■ EXPOSICIÓNS

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar intere-
santes esqueletos de dife-
rentes animais e unha am-
pla colección de pegadas e
de minerais, entre outros
elementos.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ALBERTO MORAGO
Expón as súas pinturas de
flores até o 12 de decembro
na galería Clérigos.

MANUEL EBRA
A sala Puerta 11 acolle as
súas pinturas.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

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

Manuel Moldes é profeta na súa
terra. Pontevedra acolle no seu
Pazo da Cultura ‘Tempos de pin-
tura’, unha exposición antolóxi-
ca do pintor que percorre os últi-
mos trinta anos da súa arte. Esta
mostra, que xa estivo no CGAC

de Compostela durante o 2003,
amplíase agora con dez novas
obras de gran formato. Arte con-
temporánea onde a figuración e
o abstracto conviven e se retroa-
limentan. Até o 10 de xaneiro do
2006.♦

TTempos de pinturaempos de pintura
O O TTrinquerinque
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☞ SERENITY. Tras a gue-
rra de independencia pla-

netaria, un grupo de perdedores
vagan polo espazo na súa nave e
acollen a unha fuxitiva perse-
guida polo imperio porque no
seu subconsciente agacha un te-
rríbel secreto. Western espacial
con mensaxe anti-imperialista.

☞ IRMÁS. Dúas irmás ar-
xentinas reencóntranse nos

Estados Unidos, despois de nove
anos. Alí lembrarán o golpe mili-
tar de 1975. Unha delas quere sa-
ber quen foi o responsábel da
morte do seu noivo. Sen ser unha
obra mestra, o cine arxentino de-
mostra outravolta o seu bo nivel.

☞ 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.

☞ 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.

☞ O EXORCISMO DE
EMILY ROSE. Basea-

da nun feito real. Unha avoga-
da atea acepta defender un sa-
cerdote acusado de neglixencia
ao deixar morrer unha suposta
posuída durante un exorcismo.
A Igrexa católica usou a pelí-
cula para defender a real exis-
tencia 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. Historia
de amor de dous anciáns,

os actores China Zorrilla e Ma-
nuel Aleixandre, que conseguen
aos 80 anos cumprir os seus ro-
mánticos soños de mocidade. Co-
media 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 alta, que
lle dá un traballo. Todo vai moi
ben até que se lía coa ex moza
do seu cuñado. Comedia de Wo-
ody Allen con algúns tópicos pa-
ra facerlle a rosca aos ingleses.

☞ FLORES ROTAS.
Empuxado por un amigo

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

☞ UNHA HISTORIA DE
VIOLENCIA. Tom Stall

(Viggo Mortensen) convértese
nun heroe ao frustrar o atraco ao
seu restaurante. Mais a fama
converterase nun pesadelo cando
un home misterioso chegará que-
rendo arranxar contas do pasado.
Dirixe David Cronemberg.♦

CarCarteleirateleira

Na edición deste ano po-
demos gozar de 36 expo-
sicións individuais e 21
colectivas en 15 cidades e
vilas de todo o País. En
OURENSE no Edificio Po-
litécnico de OURENSE
clausúrase este venres 2 a
mostra 30 Anos de defen-
sa do medio, 30 imaxes de
defensa do medio sobre o
traballo ecoloxista de
ADEGA; no C.C. da De-
putación podemos ollar
Barceló, de Jean-Marie
del Moral; na galería Ma-
risa Marimón até o vin-
deiro venres 9 Unha pelí-
cula de pel XI, de Mireya
Masó; na Casa da Xuven-
tude ...Escoita... de Eva
Domínguez até o martes
13, e O bosque que ve-
mos, a árbore que nos mi-
ra, de Rosa Villar até o sá-
bado 17; a galería Volter
acolle até o xoves 15 To-
das mis cosas y la ropa de
mi amigo Diego, de Xa-
vier Carrasco; e o Museo

Municipal até o venres 16
Álbum familiar de Caja
Madrid. Na Casa da Xu-
ventude de CHANTADA
poderemos ollar os traba-
llos do Concurso Foto-
gráfico até o venres 16.
No Museo Etnolóxico de
RIBADAVIA preséntase até
o xoves 15 A vendima, de
Victoria Peña-Rey. Na sa-
la Caixanova de VILA-
GARCÍA DE AROUSA temos
até o luns 12 Periferias,
de Xaquín Rosales. Para
coñecer o programa com-
pleto visitar www.outono-
fotografico.com.♦

Outono FotogrOutono Fotogr

O C.V.C. de Valadares de VIGO e
a asociación ORAL organizan o
IX Certame Internacional, que co-
meza este venres 2 ás 22 h. na sa-
la 7 Mares co Encontro de rapei-
ros, no que poderemos gozar do
estilo libre de David “O Jevi”,
Oxul + Fournier, e DJ Keisón
chegados desde Santiago, Gordo
de Redondela, e Sierra de Ponte-
caldelas, ademais dos convidados
especiais Ensaladilla so Insistent
desde Catalunya. O sábado 3 des-
de as 18 h. no C.C. Caixanova ce-
lébrase o Certame Internacional
de Regueifas, cos regueifeiros
Xuso e Antonio de Xornes (Ber-
gantiños), os murcianos da aso-
ciación troveira JTM El Repuntín:

Manuel Cárceles Caballero “El
patiñero”, Pedro López Martí-
nez “El Cardoso” e Juan Rios
Jiménez; os cantores ao desafío
lusitano-galegos Augusto “Cana-
rio” e Luis “O Caruncho”, e a
agrupación colombiana La Trova
del Sur, con Fran Peleteiro como
mestre de cerimonias e Pinto
d´Herbón e Benito Lobariñas de
presentadores. O domingo 4 ás 18
h. no C.V.C. de Valadares haberá
un encontro e taller de novos im-
provisadores, con Luis “Carun-
cho” e Benito Lobariñas, para o
que os interesados poden inscri-
birse 630 914 275 ou no 986 467
053. A entrada para todos os actos
é de balde.♦

ImprImprovisación Oral en ovisación Oral en VVersoerso

Costa, Calviño, Luís ‘O Caruncho’ e Pinto D’Herbón.

Fotografía
de Fran Herbello.

A Fundación
Barrié da
CORUÑA
mostra unha
moi
interesante
colección
sobre o
impresio-
nismo.
Á esquerda,
un cadro de
Claude
Monet.

A Fundación
Caixa
Galicia da
CORUÑA
mostra as
fotos de
Margaret
Bourke
White,
a quen
ollamos no
Proceso de
Lindbergh,
á esquerda.



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

XOSÉ VILAMOURE
Mostra a súa pintura, baixo
o título Casi feliz, na galería
Visol até o 12 de decembro

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

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIAS
Nesta mostra, que se pode
visitar no edificio Sarmien-
to do Museo de Pontevedra
até final de mes, documén-
tase a forma de plasmar o
mundo dos touros por parte
de Goya e Carnicero, dous
artistas coetáneos con
transcendencia, proxección
e visións moi dispares.

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

■ MÚSICA

CON VOZ PROPIA
A segunda edición deste ci-
clo presenta este xoves 1 á
andaluza Pasión Vega, que
presenta o seu terceiro traba-
llo Flaca de amor. As entra-
das pódense recoller antes
da celebración dos concertos
na billeteira do teatro Princi-
pal de 11 a 14 h. e de 17 a 19
h., no telf. 902 434 443, e en
www.caixagalicia.es ou no
Pazo da Cultura unha hora e
media antes do concerto.

■ TEATRO

VOLTA E DÁLLE
Vai representar a peza Jali-
sia ¡mi madriña! este ven-
res 2 ás 20,30 h. no Pazo da
Cultura, dentro do Outono
Teatro. As entradas poden
adquirirse na billeteira desde
unha hora antes da función
por 5 euros (por 3 para estu-
dantes, parados e xubilados).

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

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
No Auditorio Municipal es-
te xoves 3 a formación
compostelá dá un concerto.

■ TEATRO

GARCÍA
O Auditorio Municipal aco-
lle este domingo 4 a repre-
sentación desta obra polo
Teatro do Adro. O vindei-
ro domingo 11 poderemos
ollar a obra Embalaxes, da
compañía Malalúa.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA Y DALÍ
Podemos admirar esta mos-
tra no Museo do Gravado
en Artes.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

HISTORIA DE DÚAS
RECUPERACIÓNS
Nesta mostra poden apre-
ciarse os arranxos de San
Xulián de Samos realizados
en 1880 e 1951; até o 31 de
decembro no Mosteiro.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

LUZ E LUPE
Lupe Gómez presenta o
seu libro Luz e Lupe este
xoves 1 ás 20 h. na galería
Sargadelos contando con
participación de Luz Fan-
diño e Herminio Barrei-
ro, que fará a presentación.
Ademais actuarán Mini e
Mero.

L’ESTATUT
Conferencia coloquio a
carto de Àlex Masllorens i
Escubós, deputado do Par-
lamento de Catalunya e
membro da comisión re-
dactora do Estatut, que se-
rá presentado por Ramón
Fábregas, este xoves 1 ás
20 h. no edificio da galería
Sargadelos.

■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
Este xoves 1 proxéctase, en
versión orixinal e con en-
trada de balde, no centro
social O Pichel (Santa Cla-
ra 21, baixo) ás 22,30 h. a
triloxía A hora dos fornos
(1967), dos arxentinos Oc-
tavio Getino, Fernando
Solanas e Santiago Álva-
rez, da que poderemos ollar
en cada sesión unha das sú-
as partes, Neocolonialismo
e violencia, Acto para a li-
beración, e Violencia e li-
beración. O martes 6 pode-
remos ollar a fita finesa
Hamlet vai de negocios
(1987), de Aki Kaurismä-
ki, en versión orixinal con
subtítulos en galego.

SERES HUMANOS
Dentro do ciclo adicado ao
cinema mexicano, co gallo
da mostra de Frida Kahlo,
podemos ollar esta fita o
venres 2 na Fundación Cai-
xa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS 

CLAUDIA TERSTAPPEN
Lugares de culto chámase a
súa exposición que pode-
mos contemplar na Igrexa
da Universidade.

VII BIENAL DE
PINTURA ARAGUANEY
Até o 15 de decembro po-
demos contemplar as pintu-
ras desta bienal correspon-
dentes á edición do 2005 na
Fundación Araguaney.

ANTÍA MOURE
Ademais de José Bechara
e Pedro Gomes mostran as
súas obras na sala de arte A
Chocolataría. Máis infor-
mación en d5@achocolata-
ria.com.

BERNARDO TEJEDA
A súa instalación Cinco ca-
mas pódes contemplar na
galería Sargadelos até o 31
de decembro.

LEOPOLDO VARELA
Podemos ollar esta magní-
fica mostra na Casa da Pa-
rra até o 30 de decembro.

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

RETRATOS
EXEMPLARES
Exposición de Eduardo
Arroyo na Fundación T.
Ballester, até o 7 de xanei-
ro, dentro das actividades
conmemorativas do XVII
premio de Narrativa To-
rrente Ballester.

RUBÉN SANTIAGO
Presenta na galería DF a se-
gunda entrega de Statement
(Mexar fóra da taza): insta-
lación dun depósito de acei-
ro inoxidábel en horizontal
pendurado do teito e cheo
de orina do autor e auga que
quen acceda a www.ruben-
santiago.net poderá ir valei-
rando e contemplalo en
tempo real na súa pantalla.

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.

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.

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 des-
ta primeira gran retrospec-
tiva do pintor galego Xesús
Vázquez (Pentes, Ourense,
1946) nunha institución do
Estado. Cun estilo abstracto
xeométrico, sen deixar de
facer referencia a un espazo
que nos envolve, a mostra
está formada por unha es-

colma de cadros e deseños
desde primeiros dos oitenta
até hoxe. No CGAC até o
11 de decembro.

O ESTUDO E OS
AMIGOS DE GRANELL
A Fundación Granell aco-
lle esta mostra até final de
ano, na que se recrea o en-
torno de traballo do artista,
con obxectos persoais de
uso cotián, e obras agasa-
lladas por amigos surrealis-
tas como Wilfredo Lam,
Marcel Duchamp, Filip
West, Artur Cruceiro Sei-
xas, Mario Cesariny e Pe-
nelope e Franklin Rose-
mont, entre outros, ou ad-
quiridas por el mesmo, co-
mo 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

UN MUNDO DE VOCES
O ciclo Voces consoantes
presenta este xoves 1 o con-
certo do Elisabet Raspall
Grup, que se vai celebrar
ás 21 h. na Aula Sociocultu-
ral de Caixa Galicia, con
entrada de balde até com-
pletar aforo.

A BANDA DE POI
Nova formación de Tonhi-
to de Poi, ex Herdeiros da
Crus, que toca este xoves 1
na sala Capitol para presen-
tar o seu disco.

MÃO MORTA
& THE HOMENS
Despois de 21 anos, Mão
Morta é un referente indis-
pensábel do rock portu-
gués. Antes, para abrir bo-
ca, tocarán os galegos The
Homens. O venres 2 a par-
tir das 21,30 na Nasa.

PAN DE CAPAZO
O sábado 3 ás 22 h. podere-
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A representación desta obra de
José Sanchis Sinistierra, por
parte do Centro Dramático de
Aragón, en coprodución co CDG
e o Teatro Español, e baixo a di-
rección de David Amitin, podé-

mola presenciar o venres 2 e sá-
bado 3 de decembro no teatro Ro-
salía de Castro da CORUÑA. O
vindeiro venres 9 e sábado 10 po-
deremos ollala no Auditorio Mu-
nicipal de NARÓN.♦

Misiles MelódicosMisiles Melódicos

O ciclo da Fundación
Caixa Galicia, con en-
trada libre até completar
aforo, ofrécenos unha
interesante programa-
ción nas súas sedes das
distintas cidades. Do di-
rector Ridley Scott pro-

xéctase en VIGO este xo-
ves 1 ás 20 h. Gladiator;
e o vindeiro mércores 7
Los impostores. O luns
5 ás 20 h. teremos a fita
La naranja mecánica,
de Stanley Kubrick en
FERROL.♦

Cinema de Cinema de AutorAutor

Travesías. Galicia terra
de navegantes é unha ex-
posición que nos fala de
tres viaxes oceánicas vin-
culadas estreitamente
con Galiza e que se aden-
tra no mundo do mar,
dun xeito didáctico e
ameno, para mostrar a
evolución do coñece-
mento náutico ao longo
dos tempos. Un xeito de
coñecer algo máis polo
miudo as visións da Te-
rra, a cartografía, a cons-
trución 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 Fer-
nando Villaamil. Organi-
zada pola editorial Gala-

xia, 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 decembro) e
no CC Torrente Ballester
de FERROL (até o 2 de
decembro), dispondo as
tres sedes de puntos inte-
ractivos e proxecións AV,
ademais de poder entrar
en travesiasvirtual.com.
Ademais no Salón de Ac-
tos do Museo de PONTE-
VEDRA ten lugar un ciclo
de conferencias, ás 19,30
h, no que no que este xo-
ves 1 José Manuel Cas-
taño García abordará a
historia da Fragata Nu-
mancia, a primeira volta
ao mundo nun buque
acoirazado.♦

TTravesíasravesías

Claudia
Terstappen
expón na
Igrexa da

Universidade
en

SANTIAGO.

Leopoldo
Varela
expón
na Casa
da Parra de
SANTIAGO.

O grupo
de rock
portugués
Mão Morta
toca na
CORUÑA,
SANTIAGO e
VIGO.



mos escoitar na sala Nasa a
esta banda que mestura a
música medieval e o folk de
diferentes países como Ga-
liza, España, Alemaña,
Francia, Brasil, Hungría,
Bulgaria, ou Macedonia
cun directo, que foi definido
como punk-folk, co que non
se pode deixar de bailar.
Xunto a eles teremos a
MacFeck, banda con perso-
as de diferentes proceden-
cias que recrea o folk tradi-
cional cunha música de fes-
ta e ledicia contaxiosa. Por
outra banda o local da Nasa
acolle desde o xoves 8 ao
sábado 10 o espectáculo de
ópera Off, ao cargo da com-
pañía A última rata.

BANDA BASSOTI
A combativa banda italiana
regresa a Galiza para dar un
concerto este sábado 3 de
decembro na sala Capitol,
no que tamén poderemos
escoitar aos bascos Berri
Txarrak e á nova banda
galega Nao.

■ TEATRO

MATARILE
Representa desde este xo-
ves 1 e até o domingo 4 no
teatro Principal, Historia
Natural (eloxio do entu-
siasmo), un espectáculo de
gran formato que xunta tea-
tro, danza e música en di-
recto grazas a 6 actores, 2
bailaríns e un cuarteto de
vento, os textos de Ana Va-
llés, citas de Peter Handke
e composicións orixinais de
Benjamín Otero.

CLAROSCUROS
Desde o venres 2 ao domin-
go 4, Tantarantana repre-
senta a triloxía de J. San-
chís Sinisterra na sala Yago.
No mesmo lugar teremos
desde o vindeiro xoves 8 ao
domingo 11 a Galileo Tea-
tro coa peza O divertimen-
to do rei, de Víctor Hugo.
Consulta de horarios e ven-
da de entradas en www.sa-
layago.com.

HUERFANILLO DOS
Na sala Yago os máis cativos
poderán gozar co espectácu-
lo de títeres de luva Fiesta de
cumpleaños, dos italianos
Teatro de la Marignana,
este domingo 4 ás 12,30 h.

VVigoigo
■ ACTOS

O PRESTIGE,
A RAZÓN DA CIENCIA
O Museo do Mar ten un
completo programa de con-
ferencias sobre a evolución
dos efectos da traxedia do
Prestige. Este xoves 1 Fer-
nando González Laxe ofre-
cerá unha visión global sobre
o impacto do Prestige coa
charla Instrumentos e meca-
nismos institucionais ante
as catástrofes 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 sábado 3 ás 12 h. no mes-
mo lugar e no Salón de Ac-
tos do museo as crianzas,
que terán que estar acompa-

ñadas dun adulto, gozarán
da sesión de títeres Picasso
e o libro máxico e de diver-
tidos obradoiros.

■ CINEMA

RESFEST 05
O salón de actos do MAR-
CO acolle unha nova edi-
ción do festival de cinema
dixital, que comeza este xo-
ves 1 ás 20 h. que podere-
mos ver Shorts I, Retros-
pectiva Tractor e Resfest
Spain; o venres 2 os audio-
visuais Shorts II e Videos
that Rock; e o sábado 3 se-

rá o turno de Shorts III e
Cinema Electrónica. Máis
información en www.mar-
covigo.com.

■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ FREIXANES
Historias de Lúa chámalle
á mostra que, até o 5 de xa-
neiro, podemos contem-
plar na galería PM8 (Pablo
Morillo 8). 

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 05
As obras do prestixioso
premio de fotografía de na-
tureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, estarán expostas na sa-
la III do C.S. Caixanova até
o 15 de xaneiro.

SOLIDARIEDADE
Con esta mostra que pode-
mos ollar na Casa da Xu-

ventude até o venres 16 ce-
lébrase os dez anos de tra-
ballo na cidade da ong Soli-
darios para el desarrollo.

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.

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 inau-
gura a súa nova sede na ci-
dade (Policarpo Sanz 31)
con esta impresionante
mostra, de produción pro-
pia, que cobre máis de dous
séculos de desenvolvimen-
to industrial no noso país,
desde os precursores do s.

XVIII até as novas indus-
trias do s. XXI. Os centros
de ensino e outros colecti-
vos poden solicitar a parti-
cipación nos obradoiros di-
dácticos ou as visitas co-
mentadas para grupos no
telf. 986 110 220.

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-

XORNADAS SOBRE A INDUSTRIA
AUDIOVISUAL
Organizada por Novafactory na Fábri-
ca de Perillo, co patrocinio do Conce-
llo de OLEIROS, a Deputación da Coru-
ña e a Xunta, terá lugar este sábado 3.
A inscrición é gratuíta pero as prazas
son limitadas e hai que preinscribirse
en info@novafactory.org ou chamando
ao telf. 981 636 598. O seminario téc-
nico Novos formatos HD de baixo
custe: realidade e perspectiva (de 10 a
14 h. na sala 2) estará a cargo de Jor-
ge Carrasco, director da produtora
madrileña La Mecánica Audiovisual,
coñecedor das novas tecnoloxías au-
diovisuais e experto docente. O mono-
gráfico Marketing internacional de
obras audiovisuais (de 10 a 14 h. no
auditorio principal) estará a cargo de
Pedro Dávila, executivo de marketing
de Continental Producciones. A mesa-
foro-café (con entrada libre, de 17 a 18
h. no restaurante) A nova televisión di-
xital está a cargo de María José Arro-
jo, directora do mestrado de Medios de
Comunicación de La Voz de Galicia. A
outra mesa-foro-café (entrada libre, de
18,30 a 19,30 no restaurante) A curta-
metraxe estará a cargo de Manuel
González, profesor da U. de Vigo e es-
pecialista en audiovisuais.

EDUCACIÓN PARA O CONSUMO
O Instituto Galego de Consumo e a
Consellaría de Educación convocan un
concurso de carteis, dirixido ao alum-
nado de escolas de arte e bacharelatos
artísticos do país, que poderán presen-

tar traballos de técnica libre que leva-
rán impresa a lenda Educación para o
consumo, cunhas dimensións máximas
de 50 x 70 cm e que deben estar mon-
tados sobre unha base ríxida, prepara-
dos para a súa exposición. Presenta-
ranse, antes do 20 de decembro, nos
servizos centrais ou provinciais do Ins-
tituto Galego de Consumo, xunto co
modelo de solicitude correspondente, e
un certificado do centro onde o con-
cursante ou concursantes estuden, no
que consten os dados persoais, curso e
modalidade educativa que realizan.

IV PREMIO DE XORNALISMO
CIENTÍFICO GALICIA
INNOVACIÓN
Poderán participar os xornalistas dos
medios de comunicación galegos que
publicaran, ou publiquen, algún texto
xornalístico de carácter científico (es-
pecialmente sobre temas de investiga-
ción e desenvolvemento) entre o 1 de
abril de 2005 e o 31 de marzo de 2006.
Os traballos, publicados individual-
mente ou en equipo, poden pertencer a
calquera xénero xornalístico e publi-
cados en soporte escrito, audiovisual
ou electrónico e deben ser enviados,
xunto co formulario dispoñíbel debi-
damente cumprimentado, currículo,
fotocopia do DNI e un certificado da
empresa que acredite que traballa co-
mo xornalista nela, facendo constar a
data de publicación, antes do 31 de
marzo, á Dirección Xeral de Investi-
gación, Desenvolvemento e Innova-
ción da Consellaría de Innovación e

Industria en SANTIAGO de Composte-
la. O traballo gañador recibirá 5.000
euros e o segundo 2.300. Máis infor-
mación en www.dxid.org.

X PREMIO MANUEL IGLESIAS
O Concello de CELANOVA promove es-
te certame de investigación ao que se
poden presentar traballos de calquera
ámbito científico (Ciencias Sociais e
Naturais, Economía, Humanidades,
etc..) que versen sobre a vila ourensá e
a súa proxección, escritos en lingua ga-
lega, orixinais e inéditos, e dunha ex-
tensión mínima de 100 folios mecano-
grafados por unha soa cara e a duplo
espazo. Os traballos enviaranse, de
xeito anónimo con lema, baixo plica e
por triplicado, antes do 31 de xaneiro
de 2006, ao Concello de Celanova
(Praza Maior, 1 32800). Estabelecese
un único premio de 1.500 euros.

III PREMIO FRANCISCO
FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Con este certame Caixanova quere ani-
mar e impulsar o uso da lingua galega
nos medios de comunicación, ao tem-
po que recoñece a tradición literaria e
xornalística dos escritores que utiliza-
ron e utilizan a nosa lingua na prensa.
Este certame acollerá traballos xorna-
lísticos de todo xénero, publicados con
nome ou pseudónimo, en calquera me-
dio de comunicación impreso de Gali-
za ou fóra, entre o 1 de xaneiro e o 31
de decembro de 2005, e que estean es-
critos en lingua galega. Cada autor só
poderá participar cun traballo, do que

se deberán presentar orixinal e catro
fotocopias da páxina completa do xor-
nal ou revista que acollese a publica-
ción, de xeito que se poida identificar a
data correspondente á edición do tra-
ballo. En sobre á parte, e acompañan-
do o traballo a concurso, incluiranse os
dados persoais do autor, e remitirase
todo, antes do 10 de xaneiro de 2006, á
Área Sociocultural de Caixanova, rúa
Augusto González Besada 2, 36001 de
PONTEVEDRA, indicando no exterior
Para o Premio Francisco Fernández
del Riego. Ademais Caixanova tamén
promove o XXVII Premio de Xornalis-
mo Julio Camba, rexido polas mesmas
bases que o anterior, mais destinado a
traballos xornalísticos escritos en cas-
telán. Ambos certames teñen unha re-
tribución de 12.000 euros.

VI PREMIO NOVELA DE MULLER
Poderán participar neste concurso to-
das aquelas mulleres que o desexen, de
calquera nacionalidade ou cultura, que
presenten novelas orixinais e inéditas,
escritas en galego normativo, de tema
libre e cunha extensión mínima de 150
páxinas a duplo espazo e por unha soa
cara. Os traballos entregaranse con cin-
co copias en papel e unha en soporte in-
formático, con pseudónimo e baixo pli-
ca pechada na que figuren os dados
persoais da autora, na asociación Mu-
lleres Progresistas de VIGO (rPolicarpo
Sanz 12, 2º 36202), antes do 31 de xa-
neiro de 2006. A novela gañadora reci-
birá un premio de 1.500 euros. Máis in-
formación no teléfono 986 434 874.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Faise pública a ampliación do lí-
mite de crédito dispoñíbel do
Programa de mellora competitiva
da PEME. Promoción da mellora

competitiva. Subvención a fondo
perdido e do Programa de espe-
cialización laboral. Promoción
de mercados laborais especiali-
zados. Subvención a fondo perdi-
do para resolucións que se diten
no ano 2005.♦

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

O grupo
italiano
Banda

Bassoti,
á dereita,
xunto cos

bascos Berri
Txarrak e

os galegos
de Nao,
tocan no

Capitol de
SANTIAGO

este
sábado 3.

Savia,
o novo
proxecto de
Carlos
Escobedo
(Sober)
toca na
Fábrica de
Chocolate
de VIGO
este
venres 2.



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

ARE MORE
O festival de música pre-
senta este xoves 1 ás 20,30
h. a unha das voces máis be-
las do mundo, o tenor Ian
Bostridge que, xunto ao
pianista Graham Johnson,
levará á sala Fraga-Caixa
Galicia os sons da peza Die

Shöne Müllerin, de Shubert.
No mesmo lugar podere-
mos gozar, o sábado 3, do
concerto A experiencia ca-
merística nos séculos XIX
e XX ao cargo do Cuarteto
Quiroga e Víctor Rodrí-
guez ao piano. O concerto
Music for a while de clau-
sura do festival, que se vai
celebrar o mércores 7 ás 20
h. no Fraga-Caixa Galicia,
contará coa presenza da
máis prodixiosa intérprete
vocal do s. XII, a mezzoso-
prano Anne Sofie Von Ot-
ter, acompañada por Jory
Vinikour, coa clave, e Ja-
kob Lindberg co laúde. As
entradas poden adquirirse a
través da billeteira telefóni-
ca 902 434 443, en
www.caixagalicia.es, ou na
billeteira do teatro Fraga-
Caixa Galicia. Información
completa en www.festiva-
laremore.com.

SAVIA
É o novo proxecto de
Carlos Escobedo (Sober),
e La Fábrica de Chocola-
te (R. Abalde 22) acolle a
súa actuación este venres
2 ás 22,30. O sábado 3  ás
22,30 estará o veterano
grupo de rock portugués,
todo un referente no seu
país, Mão Morta. O do-
mingo 4 ás 21,30: Black
Alien, o rapper/raggaman
máis demandado do Bra-
sil, ten colaborado con ro-
queiros como Raimundos,
o bossanovista Carlos Ly-
ra ou grupos como Parala-
mas do Sucesso. E o luns
5 estarán os estadouniden-
ses The Posies, unha das
bandas de rock máis crea-
tivas, inxeniosas e influín-
tes das últimas dúas déca-
das: textos críticos coa so-
ciedade consumista, o pu-
ritanismo, a politica de G.
Bush... 

THE CITY LIGHTS
A banda australiana toca o
vindeiro venres 9 ás 00,30
h. na Iguana Club.

■ TEATRO

VIGO A ESCENA
Este circuíto presenta a
Máscara Producións o sá-
bado 3 ás 20 h. no Liceo
Marítimo de Bouzas coa
obra Discurso sobre o fillo
de puta; o domingo 4 ás 19
h. poderemos ollar Varia-
cións en escabeche, repre-
sentada por Sísifo Teatro
na A.V.V. Monte da Mina
de Castrelos; esta mesma
compañía representa O bi-
co da muller araña o vin-
deiro sábado 11 ás 12 h. no
CSCR de Beade; o mesmo
sábado 11 ás 17,30 h. tere-
mos na SCDR Nautilius de
Comesaña á compañía A
Loca-Motora.

PorPortoto
■ TEATRO

OS ENCANTOS
DE MEDEIA
Desde o sábado 3 e até o
venres 23 podemos contem-
plar no Teatro Nacional São
João esta segunda incursión
de João Paulo Seara Cardoso
no universo de António J. da
Silva, O Judeu, con esta obra
que dá continuidade ao pro-
xecto do Teatro de Mario-
netas do Porto, preocupado
en recuperar, non só, antigas
formas de teatro portugués
como autores de teatro para
marionetas. Desta volta te-
mos transformado un dos
máis célebres mitos tráxicos

nunha comedia para todos os
públicos. De mércores a sá-
bado ás 21,30, domingos ás
16 (horario portugués).

LisboaLisboa
■ EXPOSICIONS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GUBELKIAN
A súa galería de mostras
temporais acolle A luz de
Einstein 1905-2005, coa
que se pretende achegar os
visitantes os progresos cien-
tíficos da física nos últimos
100 anos; Sete artistas ao
10º mes, V edición desta
bienal que pretende dar a
coñecer a sete artistas emer-
xentes; Conhecer as artes

decorativas. Desenhos
franceses do s. XVIII; An-
toine Watteau (1684-1721)

(todas elas até o 15 de xa-
neiro). Máis información en
www.gubelkian.pt.♦

NATUREZA DIXIT@L
www.naturezadixital.com

Xornal dixital dedicado á natureza de Ga-
liza que inclúe na súa páxina electrónica
noticias e informacións sobre o estado do
medio ambiente e a súa defensa, artigos
de opinión, reportaxes, imaxes de espazos
naturais, foro bitácora e ligazóns.♦

AA RedeRede
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■ Mozo de 35 anos oferécese para
conserxaría, vixiancia ou peón da
construción en Vigo ou arredores.
Alberto, telf. 616 870 908.

■ Precisamos persoas responsá-
beis e activas para traballar 3 horas
diarias na zona da Barbanza e nos
arredores de Santiago. Telf. 981 822
786, 675 521 700.

■ 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.

■ 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. En-
viar currículo ao Apartado 7, 15,270
de Cee.

■ Realízanse peches e limpeza de
fincas e montes, repoboacións fo-
restais, xardinaría ou calquera outro
traballo. Orzamento sen compromiso.
Telf. 686 753 105 e 689 005 584.

■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional na Ribeira Sacra Lucen-
se (Piñeiro e Bolmente, Sober), Alú-
gase por días durante todo o ano. Re-
servas no 647 538 325 e en www.ca-
sasolveira.com.

■ Alúgase casa de campo comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño. Tres cuartos du-
plos con baño incorporado, calefac-
ción e terreo de 10.000 m. Fins de se-
mana ou tempadas. Telf. 686 753 105. 

■ Alúgase casa na Penalba (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribei-
ra Sacra, por semanas, quincenas ou
fins de semana. Totalmente equipada
e con garaxe. Máis información nos
telf. 986 376 022 ou 661 642 070.

■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experta en Sexoloxía e
Educación Sexual, en toda Galiza e
norte de Portugal. Máis información
nos telf. 654 489 082 / 629 867 824.

■ Escultora vende cruceiro de
2,6 m. en pedra do país, feito a
man con moito cariño, por 1.150
euros. Telf. 686 482 967.

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

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Na Praza de España, no corazón da cidade herculina, a ollos vista dos despachos munici-
pais de María Pita, o xeneral Millán Astray ten a súa estatua con placa cincelada en pe-
dra. O realismo é tal, que até a propia figura en bronce do manco lexionario mete medo.
Mantendo esta estatua, A Coruña unca poderá irmandarse con Nuremberg.♦

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

Xosé
Freixanes
expón na

galería PM8
de VIGO.

Os encantos
de Medeia,
unha
traxedia
virada en
comedia
polo
Teatro de
Marionetas
do PORTO.

O MARCO

de VIGO
programa

obradoiros e
títeres para
as crianzas
os fines de

semana.



Nº

Nº 1.200
Do 1 ao 7
de decembro
do 2005 Hai nada, Telefónica, en

plena racha de benefi-
cios, intentou prexu-

bilar a miles de empregados
con 48 anos. Non o conse-
guiu. Pero si con 50 e 52.
Outras grandes empresas, co-

mo os bancos, fixeron igual.
Esas pensións, bastante notá-
beis, pagounas e págaas o
erario público. Foi unha gran
estafa aos cidadáns. Agora,
de golpe, resulta que o Esta-
do pretende atrasar a idade

de xubilación aos 67 ou 70
anos. Así é como se planifica
e se fan as previsións. Menos
mal que a economía está en
mans de expertos e que non
deixan opinar ao pobo, sem-
pre tan ignorante.♦
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Nacionalismo 
económico
XOSÉ RAMÓN POUSA

Por moi nacionalistas
que sexamos, se non
somos capaces de xe-

rar unha clase empresarial
con confianza no país, se
mesmo non acertamos a va-
lorar o papel do empresaria-
do, mal nos vai ir na cons-
trución desta Galiza futura.
Un país faise con pobo, con
lingua, con cultura, pero ta-
mén, ás veces principal-
mente, con creación de ri-
queza, con estruturas pro-
dutivas que contribúan a
mellorar a calidade de vida
de todos. Veñen estas refle-
xións ao fío deste trauma
colectivo que padecemos.
Por moito que berrásemos o
contrario durante décadas,
confirmamos o que xa sa-
biamos todos: “Fenosa non
é nosa”, nin houbo galego
que a quixese, e iso que es-
taba en venda. 

Perdimos moitos trens
e non podemos seguir
agardando moito tempo
máis. Nos vindeiros anos,
para que un país poida
acadar maiores niveis de
calidade de vida ten que
elevar a súa capacidade de
xerar innovación.

A vantaxe é que, nestes
tempos, a clave do desen-
volvemento está máis per-
to da innovación. Cada vez
menos baseada nos obxec-
tos e cada vez máis nas
ideas, a colaboración e a
experiencia. Innovación
non é o mesmo que inven-
ción. O I+D é moi impor-
tante pero non é máis ca un
punto de partida. A innova-
ción é a aplicación da in-
vención á satisfacción das
necesidades do conxunto
da sociedade, consiste na
integración dos novos de-
senvolvementos e a súa
utilización para resolver
problemas.

Neste camiño, o Go-
berno galego debe ser un-
ha das claves para crear e
expandir a innovación. Un
dos papeis que ten que xo-
gar é a utilización das po-
líticas públicas para ani-
mar o investimento nas
máis modernas infraestru-
turas. Outra é a creación
de alianzas co sector pri-
vado, imprescindíbeis pa-
ra asegurar que esta inno-
vación se difunde a través
do conxunto da sociedade.

Para que haxa innova-
ción fai falla unha infraes-
trutura de tecnoloxía da in-
formación aberta para co-
nectar fácil e flexibelmente
as organizacións. No con-
xunto de Estado e durante
o ano pasado o gasto en
I+D subiu unha media do
9%, quedando no 1,07%
do PIB. No caso galego a
porcentaxe quedou no
0,86%, a metade que Na-
varra e tres veces menos
que a media europea. Te-
mos gobermo, tomemos
medidas, fagamos país.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Despois de ter un bar durante
dezaoito anos, cambiou de profe-
sión e comezou a deseñar uns
mobles personalizados que teñen
boa acollida no mercado porque
se adaptan ás necesidades da
clientela. Chámase Teo García.

Deseñador de mobles por libre,
pensaba que iso non existía.

Admito que é pouco habitual.
Fago un moble a medida con de-
seño personalizado a gusto do
cliente. Procuro un toque distinto
ao que hai no mercado pero den-
tro da vangarda, con liñas puras
para que non aburra co tempo.

Para iso falo cun carpinteiro.
Ou cunha firma de decorado-

res... Eu traballo con talleres,
mais non me ato a eles porque
emprego distintos materiais. Un
decorador ten que contactar con
varios profesionais no momento
de montar o moble, eu fago a
montaxe pola miña conta e o
cliente só negocia comigo, resul-
to máis cómodo.

Entón non só deseña mobles.
Deseño con ordenador e levo

o portátil a casa do cliente, pero
tamén teño un proceso de execu-
ción, aínda que a produción non
recaia sobre min. Ademais, no
meu caso, os carpinteiros non me
vernizan os mobles, iso faino un
especialista. Mesmo teño os ta-
lleres duplicados, non só por se
teñen exceso de traballo, senón
porque hai uns que fan unhas
cousas mellor que outros.

Non é mellor ir a Ikea?
E máis cómodo. Colles un

moble, móntalo...
Tamén resulta máis barato.
O meu cliente non é de Ikea

porque eses mobles, como cal-
quera industrializado, non se
adaptan ao espazo que o cliente
ten na casa. Ademais, nin teñen a

mesma calidade nin están perso-
nalizados.

Pero para encargarlle algo
a vostede hai que ser rico.

Non son precisamente caro.
Móvome nunha banda de prezos
moi accesíbel porque non teño un-
ha tenda nin unha estrutura indus-
trial que manter. Ademais, fago
bastantes pedidos, de modo que
os talleres non me cobran moito e
iso vai en beneficio da clientela.
Naturalmente, son máis caros que
os mobles industrializados pero
tamén están personalizados.

Por que mobles e non xoias,
por exemplo?

Esa é unha actividade que nin
domino nin controlo e o que me
apetece é facer moble, sempre me
gustou. De todos xeitos, parto da
artesanía, empecei con cartón pe-
dra, lousa e evoluín ao moble. O
importante é o factor creatividade.

Se cadra unha alternativa é
montar un bar.

Xa tiven un e xa fuxín del.
Despois de dezaoito anos cun
bar non quedan gañas. Quería un
traballo cun horario normal e fa-
cer algo creativo.

Parece difícil volver a em-
pezar aos corenta, pero vexo
que é posíbel.

Era un reto. Ademais, des-
pois do bar estiven de ano sabá-
tico e desconectei de todo. O pri-
meiro ano foi duro, pero os cho-
llos traen máis chollos, a miña
publicidade é o boca a boca e os
clientes comezan a repetir.

Non existe moito pesimis-
mo cando alguén queda para-
do e é maior?

No meu caso deixei o bar
porque quixen, deixei un estilo
de vida, pero non intentei traba-
llar por conta allea, senón pola
miña conta. Pero tampouco é fá-
cil, supuxo un esforzo. Tes que
ter presente que te podes afundir.

O que sucede en todo caso é
que a alternativa é montar al-
gún negocio, porque o de ato-
par traballo a esa idade...

É moi complicado atopar un
traballo diferente aos corenta. Os
periódicos piden xente nova, por
iso non hai outra alternativa que
ser autónomo. Se cadra hai tra-
ballo para unha persoa maior,
pero non o que agardabamos.

De todos xeitos, vostede ti-
ña algún resorte, na maioría
dos casos non é así.

O meu bar implicou coñecer
moito cliente potencial. Todos fo-
mos medrando. O meu cliente non
é de vinte e cinco anos, senón
aquel que xa comprou un moble
de Ikea e que agora quere algo se-
rio e personalizado. É unha persoa
de corenta, colocado economica-
mente, con posición media. Por
outro lado, eu tiña formación, aín-
da que autodidacta. Empecei xo-
gando e entrei no moble. Nos no-
venta montamos, entre tres socios,
unha fábrica de mobles con louza
que saíu en varios medios recoñe-
cidos, pero a empresa pechou tres
anos despois por mala xestión. Ti-
ñamos creatividade pero fallaba a
xestión. Todo iso deixou un pouso
que hoxe puiden aproveitar.♦

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

Teo García
‘Facer móbeis personalizados é máis creativo que ter un bar’

XAN CARBALLA


