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os últimos fondos que recibirá Galiza da UE, 257
millóns, é unha grave decisión. Destinar a unha
soa obra e a unha soa cidade unhas axudas que te-
rían que ir dirixidas a desenvolver outras infraes-
truturas, como a conexión do tren de alta veloci-
dade coa meseta ou no Eixo Atlántico, que bene-
ficiarían a toda a nación, representa unha grave
irresponsabilidade política. Sobre todo cando non
se debateu ese uso dese diñeiro público. O presi-
dente non só conculcou o pacto de goberno asi-
nado, senón que sequera informou os seus socios
nacionalistas. A decisión de Emilio Pérez Touri-
ño e José Luis Rodríguez Zapatero, pregándose
ás esixencias dos intereses do capital que repre-
senta Francisco Vázquez, pode ollarse en toda a
súa dimensión se temos en conta algúns datos re-
levantes. En primeiro lugar que nos catro anos
anteriores, a UE deulle a Galiza 448 millóns de
euros e que ese 60% do orzamento que vai dedi-
car ao porto exterior, será detraído da partida to-

tal que lle corresponde a Galiza. En segundo lu-
gar, que a obra vai ser, unicamente, unha terminal
petroleira que, para máis inri, non vai estar ope-
rativa todo o ano por mor das condicións climáti-
cas e que, mesmo, non se sabe se se poderá cons-
truír e canto vai costar finalmente. A isto hai que
engadirlle que, os máis críticos, consideran que a
obra o que agocha realmente é un “pelotazo ur-
banístico”. Sería a desculpa para recualificar os
peiraos do vello porto coruñés para construír vi-
vendas de luxo e rañaceos comerciais. Un pro-
xecto tamén arriscado desde o punto de vista eco-
nómico. Non chega, polo tanto, como fai o vice-
presidente Anxo Quintana, con demandar que o
goberno central invista eses millóns, que van ser
detraídos para Punta Langosteira, para outras
obras máis necesarias. É pertinente, antes ca na-
da, un importante debate social tanto sobre o des-
tino dos fondos da UE, como da necesidade na-
cional do peirao de Punta Langosteira.♦

O REI ARTUR
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O REI ARTUR.
Merlín, Lancelot, Escalibur, Artur...
Un mito que se converteu no símbolo
da procura do coñecemento.
Neste libro téntase deslindar
o que nel hai de realidade histórica e
o que ten de narrativa lendaria.
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Non contenta o ensino público nin as nacionalidades históricas
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O colexio público Xosefa Alon-
so, situado na parroquia viguesa
de Matamá, hai anos que mantén
un pulso gañador co colexio pri-
vado concertado Santa Vedruna,
que pertence ás Carmelitas. “Su-
poño que se nota o traballo de
varios anos que o colexio manti-
vo unha liña coherente; ademais,
rachouse a idea de que o colexio
relixioso era para as familias
acomodadas”, sinala Luís Viñas,
o director deste centro público.

A consecuencia do prestixio
e grazas á existencia de aulas da
Educación Infantil, o colexio
Xosefa Alonso rexistra moitas
máis novas matrículas que o seu
competidor da escola concerta-
da. “Infantil é a vía de entrada”,
indica Viñas. De feito, este ano
o número de alumnos deste trei-
to ascendeu a vinte e tres, men-
tres os novos estudantes de In-
fantil en Santa Vedruna non
chega ás dúas cifras.

Mais os últimos cambios in-
troducidos na Lei Orgánica da
Educación nos debates en comi-
sión no Congreso, poderían trun-
car un proceso de fortalecemento
da escola pública. “O proxecto
inicial defendía a escola pública
–di Luís Viñas–, pero, pola res-
posta da dereita, o Goberno cen-
tral cedeu ante a concertada”. No
caso do Xosefa Alonso podería
significar perder alumnado a fa-
vor da concertada e con iso o pa-
pel integrador do centro público
quedaría diluído. Se hoxe o Xose-
fa Alonso rexistra un equilibro en-
tre educación de calidade e meca-
nismo de garantía social, no futu-
ro podería quedar abocado a ser
un servizo social. “O concerto da
Educación Infantil a partir dos
tres anos na privada vainos pre-
xudicar”, sinala o director deste
colexio público do rural vigués.

“A mesma exposición de mo-
tivos da LOE indica que non se
trata dunha reforma educativa,
senón que fala de continuidade e
mesmo iguala a escola pública e
a privada concertada nunha rede
de servizo público, é un atreve-
mento con respecto ás leis ante-
riores”, denuncia o xurista e en-
sinante Henrique del Bosque.

LOXSE, LOCE e LOE

A LOE presentouse como unha
corrección á desviación privatiza-
dora da LOCE do PP, que fixera
boa a polémica LOXSE. A Lei
Orgánica Xeral do Sistema Edu-
cativa viñera a ser a gran proposta
reformadora do PSOE cando Feli-
pe González presidía o Goberno
central. Mais, aquela lei progresis-
ta representara unha regresión pa-
ra o sistema educativo porque non
fora dotada de medios para poñe-
la en funcionamento e implicou
un descrédito para a escola públi-
ca que aproveitou a dereita. A LO-
CE, Lei Orgánica de Calidade
Educativa, fora a resposta do PP
ao que Aznar cualificou como
“desastre da LOXSE”. A resposta
socialista de Zapatero parecía que
pretendía recuperar un punto de
vista modernizador no ensino. O
mesmo presidente dixera que ía
redactar unha lei orgánica avanza-
da pero con medios. Mais leva tra-
zas de converterse no contrario.

O artigo 84.3 do proxecto é
ilustrativo: “En ningún caso ha-
berá discriminación na admisión
de alumnos por razóns ideolóxi-

cas, relixiosas, morais, sociais ou
de nacemento”. Entre as razóns
para non discriminar non se cita
o xénero sexual. “É unha conce-
sión á privada en
xeral; na Consti-
tución sempre que
se fai referencia
ás discrimina-
cións, xunto a to-
das as que men-
ciona a lei, sem-
pre está a do sexo,
pero agora non”,
denuncia Henri-
que del Bosque,
que lembra que os
centros privados
van poder selec-
cionar nenos ou
nenas, mesmo se
están concertados.

A discrimina-
ción é un fenómeno frecuente na
escola concertada. A pública pade-
ce as consecuencias. Malia a LOE
consagrar unha rede de centros sen
distingos, de momento, á falta da
súa aprobación, no colexio público
Curros Enríquez de Monte Alto, na
Coruña, non poden evitar que os
numerosos centros concertados dos

arredores desvíen aos nenos ciga-
nos cara a el. “Non é que esteamos
en contra de integrar crianzas ciga-
nas no noso centro, pero a Conse-

llaría de Educa-
ción non debería
consentir que se
formen guetos”,
sinala Moncho
Mouriño, o direc-
tor do colexio. Os
mecanismos que
emprega a concer-
tada para evitar a
entrada dos ciga-
nos ou dos fillos
de familias  non
estruturadas nos
seus centros son
sutís, pero coñeci-
dos por todos. “Alí
teñen que pagar o
comedor, as activi-

dades extra escolares..., de modo
que se desvían á pública”.

A pública, o gueto

A consecuencia dunha política
que centraliza todos os colecti-
vos con problemas en determina-
dos centros públicos non só é a

creación de guetos que en nada
axudan aos alumnos a superar a
súa situación de marxinación.
Tamén acontece que os centros
se ven superados e os medios cos
que contan resultan insuficien-
tes. “Temos unha profesora de
apoio á etnia cigana, pero son
tantos nenos que non abonda con
unha persoa”, sinala Mouriño.

Unha situación semellante á
que se vive no Curros Enríquez
reprodúcese colexio público
Apóstolo Santiago, de Santiago.
“Ao noso redor, temos seis cole-
xios concertados, pero os ciganos
e os inmigrantes veñen aquí e
cando non se matriculan á primei-
ra, como cun neno que estaba no
colexio concertado Xuventude,
empezan a dicirlle que se ten pio-
llos, que se non ten hixiene..., to-
tal, que rematan mandándoo para
aquí”, denuncia Rosa Dávila, di-
rectora do Apóstolo Santiago.

Desgraciadamente, a LOE non
rematará con estas prácticas de
condenar ao gueto ao alumnado
con problemas. O proxecto inicial
da LOE recollía que se crearía un-
ha comisión de escolarización do
alumnado para repartir a matrícula
entre os centros dunha zona. Tras
as mobilizacións da Igrexa o do
PP, o PSOE introduciu unha serie
de cambios que suprimen estas co-
misións a menos que a demanda
supere a oferta. Aconsecuencia se-
rá que a escola concertada poderá
seleccionar o alumnado.

“Aquí fálase moito da libre
elección do centro, pero o que se
practica é a libre elección do
alumnado e iso relega á escola
pública a ser un servizo social;
se queren que sexa así, que o di-
gan, pero iso require máis me-
dios”, indica Luís Viñas, director
do Xosefa Alonso de Matamá.

Formación Profesional

Asituación agrávase nalgunhas ra-
mas do ensino como a Formación
Profesional, a parente pobre dun
sistema, o público, que cada vez
máis cumpre un papel subsidiario.
“Por que cando fan un centro de
Formación Profesional vai para o
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Xa se produciron protestas fronte á aprobación da LOE e os sindicatos anunciaron que o profesorado realizará máis. PACO VILABARROS

Tras os cambios, a lei apoia a privada máis que a LOCE

A LOE defrauda a escola pública
H. VIXANDE

A anunciada reforma educativa á que aludiu Zapatero na campaña electoral que lle deu a vitoria quedou en nada e en conse-
cuencia a Lei Orgánica da Educación apoia máis á escola privada que a Lei Orgánica de Calidade do Ensino, que aprobara o PP.

‘A Administración
non debería
consentir que se
formen guetos
na escola pública”,
director do Curros
Enríquez
en Monte Alto.



monte, mentres os institutos de ba-
charelato sitúanos no centro, moi
ben localizados?”, pregunta Xosé
Saiáns, director do Instituto de En-
sino Secundario Ricardo Mella do
barrio vigués de Teis.

A mala situación deste centro
e, sobre todo, a xeneralización das
subvencións á privada, deixou aos
centros públicos de Formación
Profesional nunha situación deli-
cada. “Incluso non nos permitían
abrir un novo grupo de alumnos
se xa había un dese ciclo formati-
vo, mentres á privada dábanlle
subvención mesmo para abrir se-
gundos grupos dun mesmo ciclo
formativo”, denuncia Saiáns.

O IES Ricardo Mella conta
con ciclos nas ramas electrónica,
sanitaria e administrativa e o es-
forzo económico da Administra-
ción para dotar de medios ao cen-
tro foi importante. Isto permitiu
que fose moi elevada a demanda
das empresas de titulados dos seus
ciclos superiores de electrónica
informática e administrativa e fi-
nanzas. Mais hoxe as tornas son
outras porque a privada faille
competencia desleal con fondos
públicos. E aquí tampouco a LOE
se presenta como a solución do
problema. “Sobre a FP case non di
nada”, sentencia Xosé Saiáns.

As subvencións á Formación
Profesional privada representa-
ron un fito desde hai cinco anos
e implicaron deixar moita can-
cha a este sector mentres se de-
satendían as necesidades da FP
pública, ao tempo que se permi-
tía que a concertada se comese
todo o mercado. A consecuencia

disto, o conxunto da escola pú-
blica hoxe rexistra unha matrícu-
la inferior que a privada en cida-
des como Vigo.

A pública, no rural

En xeral, a escola privada con-
certada refúxiase nas franxas de
mercado máis suculentas. Prefire
os centros das cidades, procura
as clases sociais que non requi-
ren apoios extraordinarios, esco-
lle as formacións
profesionais máis
demandadas e
nos últimos tem-
pos sempre con-
tou co apoio da
Administración.

O rural é te-
rreo da escola pú-
blica porque non
constitúe un mer-
cado apetecíbel,
dada a crecente
diminución do
alumnado nun
contexto de éxo-
do rural iniciado
hai máis de vinte
anos. Con todo,
nalgunhas vilas,
continúa a haber
algúns casos de
escolas privadas concertadas que
compiten coa pública.

Arzúa é un exemplo desta si-
tuación. O colexio público que
dirixe Xesús Rojo enfróntase ao
concertado da Nosa Señora dos
Remedios. Inicialmente, este úl-
timo era un centro privado de
orixe benéfico que suplía as ca-
rencias da pública, pero co tem-

po cambiou a orientación e hoxe
é o colexio que se nutre da pobo-
ación da vila, mentres o público
colle maioritariamente aos nenos
que veñen do rural.

“O que detectamos é que
cando hai un neno con necesida-
des educativas especiais, sempre
vén ao noso colexio porque te-
mos persoal para iso”, explica
Xesús Rojo. “Cando hai dous ir-
máns e un deles ten necesidades
educativas especiais, ese vén ao

noso centro, men-
tres que o outro
vai ao concertado
–engade–, e se un
neno da concerta-
da pasa a ter esas
necesidades espe-
ciais, entón é can-
do vén a nós”.

O caso deste
colexio público de
Arzúa ilustra có-
mo a escola públi-
ca ten que cargar
cos gastos de es-
colarización dos
colectivos máis
febles, mentres a
concertada non o
fai. A situación
agravarase coa
LOE, tal e como

está na redacción actual, que au-
menta o financiamento público
dos centros concertados en capí-
tulos como os gastos xerais, que
antes non estaban contemplados.
Os colexios concertados serán,
daquela, refuxio dos grupos so-
ciais mellor situados, que ade-
mais agora contarán con máis fi-
nanciamento.♦
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Vén da páxina anterior

As emendas introducidas polo
PSOE nos debates en comisión
no Congreso dos Deputados
“empeoran máis o proxecto da
LOE”, denunciou o secretario
xeral da CIG Ensino, Anxo
Louzao. Este dirixente sindical
sinalou que as modificacións
introducen un resgo máis cen-
tralista, privatizador e menos
democrático á LOE.

“Empeoran substancial-
mente o proxecto inicial, pre-
gáronse ás propostas do PP e é
unha lei centra-
lista, privatiza-
dora e reacciona-
ria”, resumiu An-
xo Louzao.

O proxecto
de lei que no seu
día presentou
Zapatero recollía
que “os contidos
básicos das ensi-
nanzas mínimas
non requirirán
máis do 55% do
horario escolar
para as Comuni-
dades autónomas
que teñen lingua
propia”, agora xa
sinala que “re-
quirirán o 55%”.
Con anteriorida-
de, a esixencia
duns contidos
mínimos xa es-
trangulaba as po-
sibilidades de fa-
cer textos acaí-
dos á realidade
de Galiza porque
eran tantos os
contidos míni-
mos que non ha-
bía horas para
especificidades.

O centralis-
mo denunciado por Louzao ta-
mén se expresa na supresión
da obrigatoriedade do Gober-
no central de consultar coas
Comunidades autónomas os
aspectos básicos aos que deben
someterse os concertos. Ade-
mais, os obxectivos de avalia-
ción non inclúen referencia aos
obxectivos das Comunidades
autónomas.

A privatización acelérase e
os concertos pasan de ser unha
posibilidade en mans da Admi-
nistración a constituír unha
obriga se o desexa o centro pri-
vado. Así, instáurase a fórmula
de que estes centros “poderán
acollerse ao réxime de concer-
tos”. Do mesmo modo, aumen-
tan o recursos económicos des-
tinados aos centros concerta-
dos tanto nos capítulos antes
xa contemplados como nou-
tros novos.

Dentro da privatización
destacan as facilidades coas
que os centros concertados po-
derán desfacerse do alumnado

que máis gastos lle xera por-
que se suprimen as comisións
de escolarización que ían re-
partir as matrículas entre os
centros dunha zona, ao tempo
que se eliminan as porcenta-
xes de prazas para o alumnado
de tardía incorporación, como
os inmigrantes, polo que estes
rematarán todos na pública,
coa conseguinte creación de
guetos.

O retroceso na democrati-
zación dos centros públicos é

outra das notas
d o m i n a n t e s
dentro dos cam-
bios introduci-
dos sobre o pro-
xecto inicial da
LOE. As direc-
cións ampliarán
as súas compe-
tencias, de mo-
do que tamén
poderán impo-
ñer medidas
disciplinarias e
participar na
avaliación do
p r o f e s o r a d o .
Ademais, o sis-
tema de elec-
ción dos direc-
tores consolida-
rá o mecanismo
incluído da LO-
CE, no que a
Administración
tiña un peso de-
cisivo. Por outra
banda, dentro
do recorte das
liberdades, in-
clúese unha me-
dida que benefi-
cia á escola pri-
vada concerta-
da, xa que se
obriga ao alum-

nado da concertada a respectar
o ideario do centro. Esta cir-
cunstancia é especialmente
grave se se ten en conta que en
moitos casos a escola concer-
tada é a única opción, sobre to-
do despois de que a Adminis-
tración permitise que ocupe to-
da a oferta dalgúns sectores
máis demandados.

Semellante balance preo-
cupa aos sindicatos e sobre to-
do á principal organización en-
tre os traballadores do ensino
no noso país, a CIG. O secreta-
rio xeral da federación de ensi-
no desta central, Anxo Louzao,
indicou que o día 15 convoca-
rán concentracións nas cidades
galegas. “Estamos ante unha
repetición do que foi a LOCE,
o debate previo da LOE foi un-
ha tomadura de pelo. Non se
cumpre nada do prometido na
campaña electoral socialista:
non houbo reforma nin cambio
en positivo nin moito menos
potenciación do ensino públi-
co”, declarou Louzao.♦

Máis centralista,
máis privatizadora e
menos democrática

‘Non houbo
reforma nin cambio
en positivo nin
moito menos
potenciación
do ensino público”,
Anxo Louzao,
secretario xeral
da CIG-Ensino

A escola pública perderá medios en favor dunha escola concertada que non ten necesidades.                                PACO VILABARROS

‘Fálase moito
da libre elección
do centro, pero a
concertada practica
a libre elección
do alumnado”,
Luís Viñas,
director do Xosefa
Alonso de Matamá.



Oproxecto da nova lei continúa sen asu-
mir, máis unha vez, o recoñecemento e
valoración do profesorado. Acéptase

que hoxe a función docente exixe maior esfor-
zo, máis dedicación e mellor formación, mais
as medidas propostas non van nesa dirección.
Continúa sen dárselle a importancia necesaria
tanto á formación inicial como á permanente
do profesorado. Só así se explica que a forma-
ción inicial siga sen ser a de licenciatura, inde-
pendentemente do nivel no que se vaia impar-
tir docencia, ou que a formación permanente
se teña que realizar fóra do horario lectivo. 

O profesorado de novo sufrirá as conse-
cuencias das modificacións que se van pro-
ducir (novos perfís; áreas novas que impartir;
redución de carga lectiva dalgunhas áreas co-
mo, por exemplo, Tecnoloxía; impartición de
materias afíns, etc.). Créanse novas categorí-
as mediante diferenzas retributivas que esta-
rán ligadas á avaliación do noso traballo ou a
outros factores subxectivos ao alcance duns
poucos, que suporán maior xerarquización e
burocratización innecesarias.

Resulta difícil lexislar a favor dunha maior
calidade do ensino se non se lexisla a prol do
recoñecemento e importancia social do traba-
llo docente. Cuestións como a estabilidade e o
acceso do profesorado interino; un novo siste-
ma retributivo que tenda a rematar coas dife-
renzas e leve consigo melloras salariais; a re-
dución horaria para o profesorado maior de 55
anos sen merma retributiva; a elaboración dun
cadro de enfermidades profesionais; o dereito
á negociación colectiva; ás eleccións sindicais
por centro de traballo e o recoñecemento da
función titorial extensivo a todo o profesorado
seguen sen ser atendidas. Unicamente se me-
llora a proposta inicial sobre a xubilación an-
ticipada debido a que o PSOE se viu obrigado
a transaccionar a proposta de lei presentada no
seu día –a instancias da CIG– polo BNG por-
que quedaba en minoría.

Todo o dito anteriormente non foi impedi-
mento para que os sindicatos –incluídos os
que asistiron á manifestación do día 12 en
Madrid en contra da LOE– agás a CIG, ELA
e STEs avalasen o proxecto da LOE coa sina-
tura dun acordo para o ensino público que se
desentende das reivindicacións máis sentidas
do profesorado; aborda diferentes temáticas
que procuran recortar o marco galego de ne-
gociación; condiciona a posibilidade de con-
seguir melloras na tramitación da lei; non re-
solve os problemas dos interinos e crea un no-
vo complemento retributivo coa pretensión de
que sexa percibido só por unha parte do pro-
fesorado. Así mesmo subscribiuse outro acor-
do para o ensino concertado que significará un
incremento das subvencións a estes centros.
Por certo, acordo negociado e asinado á mar-
xe da CIG, malia a nosa representatividade e
lexitimidade para participar na negociación.

É primordial democratizar a xestión esco-
lar e isto non é posíbel sen a participación da
comunidade escolar, fundamentalmente do
profesorado e do alumnado. O proxecto de lei,
en lugar de apostar por unha xestión verdadei-
ramente democrática e participativa nos cen-
tros públicos, opta por un sistema semellante
ao da LOCE, ao estabelecer o
concurso de méritos para selec-
cionar os directores, en lugar de
facilitar a participación de todos
os sectores implicados. A Comi-
sión de Educación no seu ditame
ao proxecto de lei amplía as com-
petencias das direccións: consti-
túese como o órgano de goberno
dos centros, outórgalles prerroga-
tivas sancionadoras e disciplina-
rias e dálle potestade para avaliar
o profesorado. Mentres, o claus-
tro de profesores permanece coas
súas competencias recortadas e
non se percibe como o órgano ne-
cesario para a participación e
compromiso do profesorado coa
dinamización do centro escolar. 

Se ben é certo que o proxec-
to de lei supón un avance nas
propostas pedagóxicas, na con-
cepción e función social da educación res-
pecto á LOCE, non é menos certo que á hora
de concretar medidas para mellorar a calida-
de do ensino e poñer remedio ao fracaso es-
colar, atopámonos con baleiros inxustifica-
dos ou con reproducións do que xa estaba re-
collido na LOXSE e que non actuaron de
maneira eficaz contra o fracaso escolar. Me-
didas como a oferta pública suficiente de
prazas no 1º ciclo de Infantil e a obrigatorie-
dade do 2º ciclo, a redución de alumnos por
aula, o reforzo da función titorial, a atención
personalizada, os desdobres das aulas, a do-
tación de servizos e actividades complemen-
tarias en todos os centros públicos, fanse im-
prescindíbeis. Precísase tamén profesorado
suficiente para ocuparse da diversidade, re-
forzar a Orientación escolar e dotar os cen-
tros doutros perfís profesionais. Sen lugar a
dúbidas, prever e avaliar as carencias para

poder actuar sobre elas desde os primeiros
días de escolarización é fundamental. 

Somos conscientes de que a marxinación
social, as desigualdades sociais ou a proce-
dencia cultural case sempre teñen que ver con
este fracaso. Se a isto lle engadimos a relación
causal que existe entre pouco invesimento en

educación con pouco rendemen-
to escolar, concluímos que a es-
cola ten que facer un sobreesfor-
zo para reducir o atraso escolar.
Hoxe, o ámbito familiar e a pro-
cedencia social marcan en gran
medida a formación e a aprendi-
zaxe dos escolares. Porén, a LOE
non garante nin asume medidas e
estratexias que eviten, na prácti-
ca, que o ensino continúe sendo
selectivo e clasista por diferentes
vías. Unha educación que non se-
xa capaz de actuar positivamente
contra as desigualdades, sexan
estas da índole que sexan, que
non favoreza a inclusión e a inte-
gración, está condenada ao fraca-
so como servizo público. 

Conscientes da importancia
que para o futuro inmediato ten a
aprobación desta lei, desde a

CIG-Ensino levamos desenvolvendo diferen-
tes accións ao longo de todo un ano: realiza-
mos numerosas asembleas nos centros, organi-
zamos debates e xornadas, mobilizámonos por
outra lei de Educación, elaboramos diferentes
propostas e alternativas que foron presentadas
e defendidas na Mesa Sectorial Docente non
universitaria do Estado, no Consello Escolar
do Estado e no Congreso dos Deputados, etc.
Nesta recta final da aprobación da lei mobili-
zarémonos de novo o día 15 de decembro,
redobrando os esforzos para dar a resposta
máis acaída para facer posíbel outra lei que se
fundamente en tres piares: a composición plu-
rinacional do Estado, a defensa inequívoca do
ensino público e atenda as reivindicacións
máis importantes do profesorado.♦

ANXO LOUZAO RODRÍGUEZ é secretario nacional
da CIG-Ensino.

N
º 

1.
20

1 
●

D
o 

8 
ao

 1
4 

de
 d

ec
em

br
o 

do
 2

00
5 

●
A

no
 X

X
V

III

‘A LOE
non garante nin
asume medidas

e estratexias
que eviten,
na práctica,
que o ensino

continúe sendo
selectivo e
clasista”

Cartas

O idioma galego
no parlamento europeu
Assisto divertido à polémica no
que diz respeito a quem puxo an-
tes a primeira “Pica en Flandres”
de falar galego no Parlamento Eu-
ropeu. As hemerotecas e os feitos
som evidentes e nom nos deixam
mentir. Por exemplo a crónica que
o nosso Poeta maior D. Manuel
Maria fixo no dia 7 de Agosto do
1993 no jornal El Correo Gallego.

No seu dia tivem que luitar
com as denúncias de “antiespan-
holismo” feitas polo PP e a sua
taimada gestom perante os tradu-
tores para que nom transmitis-
sem as minhas intervençons em
galego. E como somos galegos, e
nom nos entendemos, ainda pior
sempre foi o silêncio do Bloco
Nacionalista Galego (BNG), em-
penhado em difundir feitos que
nom som certos.

Mesmo assim, é reconfortante

ver que o galego pode ser usado
no Comité das Regions, (Como
idioma regional?). Ainda mais
importante foi na Assembleia Ge-
ral, onde nestes momentos esta-
mos orfos, pola desídia, há que
dizê-lo, dos eleitores, ou pola
nossa culpa de nom saber comu-
nicar a importância do voto.

Ainda temos muito caminho
por percorrer, e temos que fazê-lo
conscientes de que podemos e de-
vemos recuperar a dignidade e
utilidade do nosso idioma cosmo-
polita e universal, com o dever de
transmiti-lo, melhorado e reinte-
grado no seu tronco comum, aos
nossos filhos, para assim dar cum-
primento ao legado, que nos dei-
xarom patriarcas do nacionalismo
galego como Castelao “para pos-
sibilitar a reconstruçom da grande
unidade hispana ou ibérica”.♦

JOSÉ POSADA, EX DEPUTADO DO
PARLAMENTO EUROPEU

(OURENSE)

A verdade doe sempre
Hai uns días os medios de co-
municación despregaron ampla
información sobre o 30º cabo-
dano do ditador Francisco Fran-
co. Como se acostuma a dicir,
oxalá nunca nacera. É triste que
tantos anos despois algúns dos
que se engancharon á democra-
cia, teñan nostalxia, do persona-
xe e daquela época. Para mostra

dous exemplos: o alcalde de Be-
ade, en Ourense, do PP, honran-
do o ditador cunha misa, e á
porta da igrexa co brazo erguido
berrou “Arriba España!”. O ou-
tro é o alcalde da Coruña, man-
tendo nomes de rúas e símbolos
fascistas por toda a cidade, ar-
gumentando que forman parte
da historia e que hai que os res-
pectar. É penoso escoitar estas
cousas dun alcalde do PSOE,
oficialmente elixido por ese
partido. Non vou emitir ningun-
ha opinión sobre a entrevista
que se lle fixo ao respecto a Ma-
nuel Fraga, xa que formou parte
da ditadura activamente.

Algúns xornais fixeron unha
especie de enquisa entre algúns
rapaces da ESO, para ver se co-
ñecían ou sabían algo do dita-
dor. Os titulares, un tanto sar-
cásticos, como sacándolle ferro
ao asunto, eran que non tiñan
moita idea. Na miña opinión, os
rapaces contestan así porque

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

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

LOE: outra oportunidade
perdida (e II)

ANXO LOUZAO

O autor continúa indicando os motivos para se opoñer a unha lei
que non consegue un ensino democrático, igualitario e de calidade.

Unha muller de
noventa anos camiña
pola rúa e di: “Con este
frío os velliños imos
morrer”. Fala, con voz
de paxaro, de algo
natural, pero que,
nestes tempos
modernos, resulta
tabú.

No bar. O xornal di
que un home, despois
de 18 anos de prisión,
vai saír libre. Un
parroquiano comenta:
aí o tes: e sae de
rositas. Unha gran
distorsión, pois 18 anos
no cárcere non son
pouca cousa. Haberá
que volver aos tempos
da tortura e a fogueira
para que algúns
esteñan satisfeitos.

De rositas, pinganillo,
buen rollito. Será que o
español popular se
dulcifica, que está
aprendendo a usar os
diminutivos?

Ao adestrador do
Celta, Fernando
Vázquez, abóuxano os
tertulianos e seguidores.
Pero Vázquez sacou o
equipo de segunda e
van terceiros na liga. A
que se debe o odio?
Pois á extrema dereita
pepeira que nunca viu
con bos ollos un
adestrador que se
expresa en galego.
Levan máis de un ano a
poñerlle cambadelas.
Hai algún na bancada
que chifra desde o
minuto un ao noventa. É
a teoría popular da
pancarta levada aos
estadios: Ningunha
cousa vale se non
mandan os nosos.

Se un le o que trae a
prensa española sobre
os israelitas resulta que
todos os entrevistados
son pacifistas, críticos
co exército ou
xogadores de bolos con
amigos palestinos. Que
raro que o país máis

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



Sen campás, mais oíndo algúns dentro de
si o bater seco dos martelos na zafra,
amigos, compañeiros e camaradas des-

pediron canda a súa familia a Antón Otero Ba-
amonde o domingo 6 de novembro. Con tan
só 58 anos e cando as meniñas dos seus ollos
tiñan no primeiro neto a súa mellor regalía, es-
te profesor de Matemáticas emprendeu na Co-
ruña “o camiño que nunca se desanda”, como
dixo o noso poeta en ocasión histórica.

Foi Antón Otero un dos sindicalistas que
nos primeiros anos setenta se incorporaron á
actividade antifranquista e á galeguización do
ensino. Ao morrerlle o pai, Antón Otero con-
vértese no sostén económico da familia e co-
meza a impartir clases no Instituto Feminino de
Lugo no curso 1969-1970. Gaña a praza de
profesor agregado nas oposicións do verán de
1971 e obtén destino nun instituto de Xixón,
onde permanece un ano. A etapa de Asturias
permítelle coñecer a tradición obreira e antifas-
cista da República e da Guerra Civil ao relacio-
narse con membros do PCE. No curso 1972-73
logra traslado ao instituto coruñés da Agra do
Orzán e nel ocupa o cargo de xefe de estudos.

A incorporación de Antón Otero ao move-
mento sindical do ensino debeu de ter lugar
contra 1974 coas mobilizacións protagoniza-
das polos profesores non numerarios nese ano
e nos seguintes. Na Coruña, Antón Otero for-
ma parte das Comisións de Ensinantes, un mo-
vemento asembleario e clandestino que dá pu-
lo e canaliza esas reivindicacións. Obviamen-
te, supoñen un cuestionamento radical tanto da
filosofía como da execución práctica da Lei de
Educación franquista de Villar Palasí. 

Consecuencia directa das mobilizacións
dos profesores do ensino medio e de mestres de
mediados dos anos setenta será a creación do
SGTE, e Antón Otero está presente na funda-
ción deste sindicato unitario no mes de maio de
1978 na Facultade de Económicas de Santiago.
Por eses anos ingresa no Movemento Comu-
nista de Galicia, que acabaría quedando como
sector maioritario no SGTE a medida que des-
te sindicato se desagregan varios grupos. Ao re-
dor de 1976, optou sen fortuna á fronte da can-
didatura de esquerdas ao decanato do Colexio
de Doutores e Licenciados da Coruña. 

Ao acceder á praza de catedrático en 1982,
ten que desprazarse a Ourense, onde se rela-
ciona politicamente con David Cortón e de-
mais membros do MCG. Neses anos intensifi-
ca a amizade con Braulio Amaro Caamaño,
profesor de Matemáticas na Universidade La-
boral, de aí que participe activamente nas pro-
testas que orixinou no ensino de Galicia o epi-
sodio represivo da Consellería de Educación

do PP contra a dirección do Manuel Antonio
de Vigo en 1991. En Ourense Antón Otero to-
ma parte activa nas mobilizacións polo trans-
porte escolar para o ensino público e cando se
funde en Ourense a Asociación Amigos da
República en 1998, viaxará no mes de abril á
cidade das Burgas para participar no banquete
con que anualmente homenaxeaba esta aso-
ciación aos vellos republicanos. 

Tratando de achegarse ao seu domicilio fa-
miliar da Coruña, en 1985 consegue trasladar-
se a Pontedeume. C co Comité anti-OTAN da
comarca en 1985 e 1986. Chega ao instituto de
Monelos en 1987 e dous anos máis tarde xa
asume a dirección do centro, desde a que segue
mantendo a mesma actitude combativa contra
as autoridades educativas. Na súa condición de
director foi elixido membro do Consello de
Educación do Concello da Coruña, o que lle
daría oportunidade de espantarse ante o espa-
ñolismo das autoridades municipais herculinas.

En 1992 en Galicia non terá lugar a agru-
pación do Movemento Comunista e a Liga
Comunista Revolucionaria na Izquierda Al-
ternativa. Antón Otero está entre os membros
do MCG que non arrían as bandeiras e, tras
constituír o grupo Inzar, incorpóranse á fron-
te política do BNG e ao sindicato CIG.

Dúas cuestións claves na traxectoria profe-
sional seguida por Antón Otero, ademais da
reivindicación constante do laicismo escolar,
foron a galeguización do ensino e a innovación

educativa. Asistiu ás I Xornadas do Ensino de
Galicia, celebradas o 29 de agosto de 1976 nos
Milagros (Maceda) e participou nas folgas e
manifestacións de novembro de 1980 polo ex-
pediente a Xosefa Baamonde por impartir as
clases en galego no colexio de Dices-Rois.
Coa súa irmá Ana e David Buján elaborou, en-
tre 1994 e 1998, textos de Matemáticas en ga-
lego para os catro cursos de ESO en Baía Edi-
cións.

Preocupación constante deste profesor fo-
ron, así mesmo, os aspectos didácticos das Ma-
temáticas. Ao longo de anos foi elaborando co
seu cuñado diversos xogos matemáticos con pe-
zas de madeira que, xunto cos compañeiros de
Matemáticas do Instituto de Cambre, doou ao
Concello desta localidade coruñesa, logo dunha
exposición organizada tras a morte de David.

A derradeira das leccións que Antón Ote-
ro nos impartiu aos que tivemos a sorte de
tratalo foi, sen dúbida, a enorme fortaleza in-
terior e a vontade de vivir con que resistiu á
mesma enfermidade que en seis anos lle arre-
batara o seu cuñado David, a súa irmá Mari-
na e a súa curmá Maite Otero Sande. 

Aínda que Antón Otero, o Tonón dos
amigos e dos seus alumnos, se nos foi xa pa-
ra os eidos da sombra, estamos seguros de
que o seu exemplo seguirá a irradiar, coma el
en vida, a mesma luz vermella de estrela de
cinco puntas, a luz da estrela que brilla ao
lonxe, sempre ao lonxe.♦
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Xosé Lois

A Antón Otero, in memoriam
ANTÓN CAPELÁN

violento do mundo
esteña cheo de pombas
inocentes e que a
palabra terrorista se lle
aplique só aos demais
estados.

Beiras móstrase
autocrítico. Dispara
contra a dirección do
BNG, da que forma
parte, como membro do
consello nacional. Fai
ben. As organizacións
adoitan capar os
críticos e hai que ser
valentes para levantar a
voz. Só falta que
ademais de criticar o
BNG, a Quintana e a
Paco Rodríguez, critique
tamén algo o PSOE e o
PP. Pois se non, o que
era autocrítica
transfórmase en
confusión ou ruído
(como din os
comunicólogos).

A revista feminina
francesa Jalouse
(ciumenta) agasallou un
vibrador para o 2006 e
esgotouse nos quioscos.
Hai cinco anos sacara
unha portada con
homes espidos e co
sexo tapado cun raña-
raña. Todo iso ocorre
en Francia, aquí
estamos coa Cope
anunciando cada día o
inferno.

O nacionalismo
galego descubriu que en
Galiza nunca houbo
celtas (a diferenza de
Soria, por exemplo, onde
si os houbo a moreas);
que o galego nada ten
que ver co portugués:
dous países e dous
idiomas distintos, ou seña
que o galego ten tanto
que ver co portugués
como co español, o
catalán ou o rumanés.
Agora un libro sobre as
Alpujarras, escrito por un
galego e publicado en
Galiza, descobre que os
topónimos Poqueira,
Pampaneira e Capileira
nada teñen que ver con
Galiza. Probabelmente
todos estes estudos levan
razón. Pero, por favor,
hai alguén que se
encargue de investigar
outra cousa que non
señan desmitificacións e
defectos?♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

nos libros de estudo non se re-
flecte a verdade de quen foi, e
do que fixo, e ao mellor tam-
pouco hai moito interese en ex-
plicar nas escolas e nos institu-
tos as cousas correctamente. Di-
go isto porque neses mesmos dí-
as unha canle de televisión,
emitiu dezaoito anos, como se
aquilo fose unha película porno.
Este programa e outros simila-
res, deberían ser para todos os
públicos, deste xeito a mocida-
de sabería un pouco máis das
atrocidades, da fame e miseria,
das mortes, en definitiva, da re-
alidade que se viviu na ditadura.
Pasarán os anos e a verdade do-
erá sempre, pero só con esta, se
aprenderá a valorar a liberdade
e a democracia, algo polo que
temos que loitar todos os días,
para que ningún dictador non
nola roube outra vez.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Nacido en outubro de 1931, xoieiro de profesión e
responsábel dun histórico taller de xoieiría na
cidade auriense, que tivo a súa primeira sede na
rúa de Santo Domingo, profesión
esta herdada do seu pai, xoieiro
ambulante procedente das terras
de Nogueira de Ramuín. 

Desde os anos 60 estivo ven-
cellado a múltiples iniciativas
culturais e galeguistas da cidade
ourensá, como as misas en gale-
go na Capela do Santo Cristo da
Catedral, os cursos da
Agrupación Cultural Auriense
(formando parte de varias das
súas directivas), as festas da
Coral de Ruada ou, xa nos anos
90, nas actividades do Clube
Cultural Alexandre Bóveda.
Neses núcleos trabou relacións persoais e cultu-
rais con figuras como Otero Pedrayo, Ferro
Couselo, Carlos Guitián, Xosé Lino Monxardín,
os pintores Manuel Prego de Oliver e Antonio
Quesada, Anxo Martínez, Nemesio Barxa, etc.

Nese ambiente cultural e galeguista foron educa-
dos os seus fillos Fiz, Marcos, Óscar, Fátima,
Erín e María, os dous últimos de 15 e 12 anos res-

pectivamente.
Fiz Valcárcel Martínez  foi

tamén un dos primeiros militan-
tes ourensáns dos primeiros
anos 70 en Ourense da Unión do
Pobo Galego (UPG) e logo do
Bloque Nacionalista Galego
(BNG), militancia que mantivo
toda a súa vida. Foi durante
varias lexislaturas concelleiro
do BNG en Nogueira de
Ramuín, sendo alcalde Xosé L.
Baltar, e tamén corresponsal
nese concello de “La Región”,
enviando sempre as súas cróni-
cas en galego. Desde hai varios

anos residía na cidade da Coruña, colaborando
de novo coa vida cultural máis vencellada ao
galeguismo desa urbe.

Foi enterrado o pasado día 6 en Armariz
(Nogueira de Ramuín).♦

Fiz Valcárcel Martínez
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Os que levamos no xornalismo,
como mínimo, tantos anos como
ten de vida Xosé Luís Baltar no
primeiro plano da política, vivi-
mos sen sorpresa o seu novo mo-
delo de chapeu, insólita fusión
de boina e birrete, que moi ben
poderiamos chamar “boinete”.
Xa moito antes de que Alberto
Núñez Feixóo soñara con dedi-
carse a suceder a Manuel Fraga,
Baltar viaxou con Victorino Nú-
ñez como fiel servidor até que o
seu vello líder, que si soñaba con
herdar, decidiu emigrar a Com-
postela para presidir o parlamen-
to. E deixou a Baltar coidándolle
a finca, sobre a que tiña un do-
minio evidente. Sendo xa o seu
amigo Xosé Luís presidente,
houbo un tempo no que Feixóo
seguiu acudindo á deputación e
despachando con alcaldes como
se crese posíbel seguir mandan-
do en Ourense como se nada. O
resto da historia sabémola todos:
o pequeno Baltar tomou o poder
e rematou a relación co seu ami-
go marxinándoo das listas ouren-
sás. En Ourense foi visto como
unha traizón política e persoal
que nada tiña que ver con esa
sinxeleza de ben da que falan os
seus acólitos.

A traxectoria política do lí-
der conservador ourensán está

marcada por ese estilo, que con-
siste en dar unha imaxe de home
leal capaz de facer calquera
cousa por principios ou amiza-
de. Pero nada máis lonxe da re-
alidade, como vén de amosar
agora con Xosé Cuíña. Seguin-
do a liña de Fraga, Baltar move
as fichas co único fin de manter
o poder. Nos últimos anos, a súa
fame incrementouse extraordi-
nariamente porque quere que o
seu fillo e deputado autonómi-
co, Xosé Manuel, faga carreira e
mesmo sexa herdeiro do seu po-
der provincial. Contan algúns
íntimos que é cousa da nai do
rapaz, quen lle marcou a Baltar
o obxectivo de arranxar o futuro
do neno antes de se retirar da
política, cousa na que tivo pen-
sado seriamante nos últimos
tempos. As ameazas de escisión

de hai pouco máis de un ano, se-
cundadas por Cuíña, viñan mo-
tivadas en boa parte por unha
exclusión do poder ourensán
que deixaba á marxe o “neno”,
que quería ver como consellei-
ro. O de Lalín aproveitouse da
situación para facer ver que o
seu poder era sólido porque o
apoio de Baltar tamén o era.

En pouco tempo o panorama
do PP galego variou de xeito
inesperado e o líder provincial
decidíu apostar a cabalo gañador.
O respaldo de Madrid a Núñez
Feixóo e os previsíbeis move-
mentos de Pontevedra afastándo-
se de Cuíña, servíronlle para dar
un xiro radical. Non podemos es-
quecer que Baltar vetou a Alber-
to Núñez para encabezar a lista
ourensá nas recentes autonómi-
cas, o que o obrigou a abrir a

pontevedresa. Pero como xa sa-
bemos que a política fai estraños
compañeiros de cama, estamos a
ver xa o idilio de dous políticos
que están nos antípodas en todos
os ámbitos, tanto no político no
persoal. Se Feixóo é o elemento
máis representativo dos do birre-
te, ninguén leva mellor a boina
que Baltar, que mostra con orgu-
llo o seu aparentemente espontá-
neo aire de paleto.

O líder ourensán confiaba hai
poucos meses na súa influencia e
na de Cuíña nas bases rurais do
PP. Non imaxinou o descalabro
do seu amigo, pero debeu ver ne-
sa mutación algo que lle podía
acontecer a el en Ourense. De
feito, os apoios a Feixóo na elec-
ción de compromisarios ía ser
maior do previsto, así que para
non quedar en evidencia, vinte e

catro horas antes decidiu pactar
con Feixóo unha lista de consen-
so. Moitos alcaldes non esque-
cen que na crise do ano pasado,
na que se pensou verdadeira-
mente na escisión, cando Baltar
dicía en público que defendía os
intereses ourensáns e a marxina-
ción da provincia, apareceu na
residencia do presidente da Xun-
ta acompañado, case clandesti-
namente, de Xosé Cuíña, que na-
da tiña que ver con aquilo. Moi-
tos pensaron que o seu líder está-
bao a traizoar.

Haberá que ver agora se o
novo panorama do PPdeG leva o
presidente provincial a un ache-
gamento co seu inimigo natural
Manuel Cabezas. Se semella cer-
to que a campaña de La Región
contra o alcalde é cousa dos Ou-
teiriño, tamén o é que se o presi-
dente da deputación quixese, o
xornal poñería fin aos ataques.
Todos sabemos aquí que o pro-
pio Baltar e familia non sairían
ben parados dunha investigación
xornalística así, aínda que a Ca-
bezas pérdeo a ostentación, tan
lexítima como de mal gusto.

Pero desfrutemos agora deste
novo modelo de chapeu que leva-
rán todos os populares ourensáns
durante a tempada Fraga-Feixóo
e sucesivas: o “boinete”.♦

O ‘boinete’ de Baltar
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Baltar apostou a cabalo gañador. O seu apoio
a Núñez Feixóo é a peaxe para sobrevivir.

Ourense

Baltar (fillo)
non sabe
cantos tetos
ten unha vaca
A mediados dos oitenta, A No-
sa Terra fixo unha enquisa na
rúa preguntando cantos tetos ti-
ña unha vaca. O tema sería logo
un dos máis comentados da his-
toria do xornal. O pasado 25 de
novembro, La Voz de Galicia
facialle a mesma pregunta a
Xosé Manuel Baltar Blanco,

deputado do PP e fillo do presi-
dente da Deputación ourensá.
Baltar junior respondeu: “Hui...
cinco, penso que son cinco”.
Tras a entrevista, o interrogado,
sabedor do seu erro, enviou ao
periódico un correo coa respos-
ta correcta: as vacas teñen catro
tetos. Polo que se deduce deste
caso, o PP rural, que presume
de boina, comeza tamén a urba-
nizarse demasiado. Baltar fillo
mostrou, ademais, uns amplos
coñecementos en materia musi-
cal foránea (sabe de Hilary
Duff, U2, The Beatles, Red Hot
Chilli Peppers, etc.) e tamén en
cine norteamericano.♦

‘Galicia Hoxe’
pide máis
axudas
ao galego
Caetano Díaz, director de
Galicia Hoxe, ofreceu unha
conferencia para solicitar un-
ha axuda máis clara das insti-
tucións aos medios que em-
pregan o galego. Díaz sinalou
que “aínda é tempo de inver-
tir a tendencia e o contrato co
galego é un instrumento. Se
os datos do Mapa Sociolin-
güístico de Galiza seguen a
ser válidos: o 10,6% da pobo-
ación só fala castelán, o
20,8% usa máis o castelán, o
29,9% emprega máis o gale-
go e o 38,7% só se expresa en
galego, entón algo estamos a
facer mal, rematadamente
mal, cando no 2003, á volta
da esquina, a media do uso do
galego nos diarios do país es-
taba nun raquítico 6,86%, sen
achegarse sequera ao humilde
teito do dez por cento”.♦

O 93%
dos alumnos
de selectividade
fixo o exame
en catalán
El Mundo (7 de decembro) in-
forma sobre o uso das linguas
diferentes do castelán na uni-
versidade. O 93% dos alum-

nos de selectividade fixo o
exame en catalán o pasado
ano. Hai unha década esta
porcentaxe non superaba o
50%. Nestes momentos, dous
terzos das clases universita-
rias impártense en catalán e
en Girona o número acada o
89,6%. No outro lado da ba-
lanza está a Politécnica, co
59,4% de catalán. Expertos
como Joan Martì i Castell
opinan contodo que a situa-
ción do catalán nas aulas é
aínda precaria para tratarse
dunha lingua oficial. Tamén
considera que o incremento
do catalán non debe verse co-
mo un ataque ao español, nin
supón ningún freo real ao au-
xe do español no mundo. Ra-
món Cerdà, catedrático de
Lingüística, afirma que nin-
guén descoñece o español e
non por imperativos constitu-
cionais, senón por razóns
prácticas. Ser bilingüe non su-
pón, segundo el, ningún

esforzo nin, por descontado,
ningún mérito e menos aínda
un menosprezo cara a lingua
estatal. Pero, mentres que o
66,4% das clases en Cataluña
se dá en catalán, nas Illas Ba-
leares a docencia en catalán-
mallorquín redúcese ao 47% e
ao 11% en Valencia. En con-
creto, na universidade de Ali-
cante a docencia en catalán-
valenciano só chega ao 4%.
Por outra parte, no País Vasco,
o 68% dos alumnos emprega o
castelán. As cifras de euskera
ascenderon entre 1988 e 1998,
mais, a partir de aí, comezaron
a descender, pese aos esforzos
das institucións. No tocante ao
galego, só o 20% dos estudan-
tes o emprega nas aulas, de
feito non existen ningunha ca-
rreira que poida cursarse de
forma completa en galego. No
que respecta ás clases imparti-
das en galego, a porcentaxe
acada o 33,2%, fronte ao
66,8% de castelán.♦



A. EIRÉ
Os aparatos provinciais gaña-
ron as primarias do PP que sitú-
an a Alberto Núñez Feixoo con
todas as bazas para ser o novo
presidente do PPdeG en substi-
tución de Manuel Fraga. Reti-
rados Xosé Cuíña e Henrique
López Veiga por falta de apoios,
queda por desvelar a incógnita
sobre un posíbel pacto de Xosé
Manuel Barreiro con Feixóo.

O aparato do PP ten a sucesión
de Manuel Fraga como quería. O
proceso está encarrilado a gusto
de case todos. De Madrid, que
apostaba por Alberto Núñez Fei-
xóo; de Fraga, que pretendía que
finalmente se enfrontasen os
seus dous ex vicepresidentes; e
dos baróns provinciais e locais,
auténticos vencedores do proce-
so, que conservan todo o seu po-
der de interlocución e presión.

Feixóo ten todos os avais na
man para gañar. Contou co apoio
maioritario das provincias da
Coruña e Pontevedra e, conse-
guido este, Xosé Luís Baltar
vendeu, coma sempre, Ourense
ao mellor postor: quen gaña.

Pero non foi unha vitoria tan
esmagante como semella indicar
o primeiro reconto de compromi-
sarios. Na Coruña e en Ponteve-
dra, se ollamos o número de votos
reais, Feixóo non superou o apio
do 60% da militancia. O modo de
elección que primaba exlusiva-
mente a lista máis votada e a divi-
sión na outra tendencia entre Cuí-
ña e Xosé Manuel Barreiro propi-
ciaron a súa ampla vitoria.

Pero non se pode dicir que fo-
se unha vitoria unicamente perso-
al. Débelle o triunfo ao apoio do
aparato provincial que, finalmen-
te, foi quen decantou o resultado.
Algo semellante pasou en Lugo e
en Ourense onde tamén gañaron
os responsábeis provinciais: Ba-
rreiro e Baltar. E se albiscamos
aínda un pouco máis fondo, nas
votacións locais e nas listas, po-
deremos comprobar tamén que os
caciques locais manteñen aínda
case todo o seu poder.

A vitoria de Feixóo, así con-
seguida, convértese á vez no seu
primeiro e gran reto. Necesita
antes ca nada cohesionar un par-
tido, apuntalar a súa unidade, do-
minado polos baróns provinciais
e polas familias tradicionais que
mangonearon historicamente a
política a nivel local. Logo pode-
rá acometer a tarefa de renovar o
discurso político.

Difícil proceso

“Haberá decepcións, aos amigos
non se lles pode dar todo os que
eles deron”. Estas palabras de
Feixóo ilustran axeitadamente a
súa percepción do complicado
que lle vai ser o proceso de uni-
ficación partidaria e de formar

equipo. Sabe que este foi o gran
problema da dereita galega, xa
desde AP e UCD, contra a que
chocaron Xosé Luís Barreiro e o
mesmo Fraga, perdendo nuns ca-
sos os ouropeis do poder e, nou-
tro a súa imaxe de todopoderoso.

O primeiro problema que vai
ter que resolver Feixóo e como
incorporar a Xosé Luís Baltar,
que se pasou as súas fileiras coa
súa lexión de alcaldes ourensáns
e con toda a impedimenta. Como
bo xeneral mercenario, a primei-
ra preocupación é manter unidas
as súas tropas. Para logralo nece-
sita dúas cousas: poder persoal e
botín para pagarlles tanto en
soldada como en prebendas.
“Ourense sempre gaña”, foi a súa
frase logo de anunciar o acordo.

Pero o Estado Maior que ro-
dea a Feixoo non
esquece que Bal-
tar era até hai
poucos días o seu
grande inimigo, o
que lle disputaba
os favores de Ro-
ma. Foi Baltar
quen vetou a Fei-
xóo na candida-
tura ás autonómi-
cas de Ourense.
E foi Baltar quen
levantou os seus
alcaldes e depu-
tados para situar
a Cuíña como su-
cesor de Fraga
coa desculpa de que Feixóo, des-
de a súa consellaría, marxinaba a
Ourense nas obras. Foi Baltar
quen, ademais, sempre acusou a
Feixóo de ser un refén de Maria-
no Raxoi.

Alguén cre que todo mudou
ao darse conta Baltar que Feixóo
nacera case na súa veciñanza,
nos Peares? Estarán dispostos
Xosé Manuel Romai, Xoán Jun-
cal e Rafael Louzán a hipotecar
as súas posturas políticas para

que Baltar pase o Miño e sitúe un
destacamento da súa garda pre-
toriana no campamento de Fei-
xóo en Compostela?

Saben que Baltar, nin como
mercenario é de fiar. Senón que
llo pregunten a Cuíña. Un Cuíña
que, á luz dos feitos, máis que
contar co apoio de Ourense, foi
utilizado por Baltar. Mesmo é o
“gobernador” ourensán quen
anuncia a retirada de quen leva 16
anos arelando suceder a Fraga.

O futuro de Cuíña

Unha mutis do seu amigo que o
propio Baltar propicia ao retirarlle
o apoio dos seus compromisarios
que lle permitirían comparecer
como candidato no congreso e,
mesmo, é o que pensaba o políti-

co de Lalín, darlle
a volta aos resulta-
dos porque o voto
é secreto.

Baltar, pactan-
do hai seis meses
con Baltar, deixou
a Cuíña sen nin-
gunha capacidade
de manobra políti-
ca, por que tam-
pouco ten os
apoios necesarios,
nin sequera para
negociar.

Cal será o seu
futuro aínda non o
debe de saber el,

coma home dubitativo que se vis-
te de arroutado. Leva 16 anos du-
bidando en como dar a batalla
por suceder a Fraga deixando pa-
sar o seu tempo e crendo na pala-
bra do ex presidente e de Baltar.

Finalmente Cuíña foi derrota-
do no seu propio campo (nas ba-
ses) e cos armas que el escolleu
(congreso extraordinario). Pouco
importa que aínda lle quede Fran-
cisco Cacharro, berrando só no
deserto lugués que o político de

Lalín “aínda ten futuro no PP”.
Nin no PP nin fóra del porque
tampouco ten apoios para montar
un novo partido co que viña ama-
gando, coma se fose o lobo. Can-
do se deu conta, foi el quen que-
dou sen ovellas. Agardará aínda
que se produza unha desfeita do
PP nas municipais? Pensa que é
posíbel recoller os descontentos?
Todo o máis, Cuíña poderá dicir
que o candidato gañador tivo que
asumir o seu discurso político. É
o que lles está a vender Baltar a
algúns dos seus alcaldes.

O pacto con Barreiro

Pero a grande incógnita neste
proceso sucesorio é se, finalmen-
te, existirá unha lista de integra-
ción antes do congreso cun só
candidato, Feixóo, na que parti-
cipen todas as correntes. De mo-
mento, malia as presións, Barrei-
ro non pensa retirarse e está a re-
coller o apoio dos compromisa-
rios. Todo vai depender do nú-
mero que logre acadar e da súa
capacidade de aguantar as pre-
sións do aparato partidario.

Pero os sinais indican que
Barreiro vai ter que claudicar e
deixarlle o camiño expedito a
Feixóo. En dous días, Cacharro,
pasou de criticar o proceso e de
pedirlle a Barreiro que non pac-
tase con Feixóo a admitir que o
pacto era a mellor saída.

No PP lugués consideran que
este trasacordo se debe a que Bal-
tar xogou as cartas sen pensar nos
compañeiros. Cacharro pretende-
ría subirse ao carro negociador
dos ourensáns. Baltar prometería-
lles apoio tanto a el como a Cuíña.
Pero Barreiro nin se fía totalmen-
te de Cacharro, que quixo ter os
seus compromisarios propios en
Lugo capital para poder negociar
persoalmente, e menos de Baltar.

Barreiro mesmo podería que-
dar fóra da nova dirección sen
dar a batalla para non hipotecar o
seu futuro. Foi o que fixo cando
renunciou a ser alcalde de Lugo
e preparar a cátedra para non ser
refén permanente de Cacharro.

Deste xeito quedaría furtado
o debate ideolóxico no proceso
congresual do PP. Semella im-
portarlles pouco, pero se Feixóo
resulta elixido deberá de deter-
minar primeiramente cal é a súa
relación con Madrid. Vai ser un
novo Josep Piqué? Asumirá as
directrices de Raxoi?

Fontes próximas a Feixóo co-
méntannos que todo vai depender
da política que poida facer Raxoi
en Madrid. “Se Mariano é capaz
de desfacerse no próximo congre-
so de José María Aznar, Ángel
Acebes e Eduardo Zaplana non te-
rá problemas con Alberte, senón
haberá enfrontamentos. Non te
fies do que din por aí de Alberto,
aínda non hai moito tempo que
votaba a Camilo Nogueira”.♦
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Latexos

Complexos de
inferioridade
X.L. FRANCO GRANDE

Oproblema –creado en
boa parte polos políti-
cos pero que agocha

na sociedade española– do re-
bumbio que se vén armando
co proxecto de Estatut de Ca-
talunya non é senón un caso
de complexo de inferioridade
daquela sociedade. Un
complexo, ademais, violento,
e que non custa moito tirar do
tobo, ás veces non moi fondo,
en que moitas irracionalidades
da nosa sociedade turran por
saír á luz. E cando chega a
ocasión, fanse patentes.

A sociedade catalá, xa o
temos dito, é moito máis euro-
pea, máis ilustrada, máis
desenvolvida. Isto non gusta
recoñecelo. E se ademais lle
engadimos algunhas outras
circunstancias –por exemplo,
que un maior poder lles
permitiría aos cataláns gober-
narse moito mellor e, por tan-
to, desenvolverse moito
máis–, entón uns e outros
alporízanse e ármase un cisco
que pouco ou nada ten que ver
coas “esencias hispánicas” da
dereita e de certa esquerda.

Ademais, se cren que po-
de darse a posibilidade
–como no caso de Gas Natu-
ral– de que as prebendas do
poderoso centralismo econó-
mico corran riscos non
previstos, o boureo medra,
amplifícase e o alporizamen-
to instálase nas mentes de al-
gúns como grave atentado á
patria común. Camilo
Nogueira escribiu un moi
interesante artigo sobre este
centralismo económico, que
pode que supere hoxe o do
réxime anterior. Axudaría
moito que seguise ilustrándo-
nos sobre ese tema.

Eses e outros complexos
de inferioridade tenden a
enxertarse no máis grave, na
eiva colectiva que pon este pa-
ís en lardo vivo, aquilo do que
tanto se doía Ortega y Gasset,
ou sexa a incapacidade de Es-
paña para soster o seu
imperio, incapacidade á que
cómpre sumar a tan demostra-
da unha e outra vez para orga-
nizar o seu territorio, para
recoñecer a súa pluralidade
nacional, para botar man dun-
ha normal ferramenta política
que o resolva. Prefire negar
esa realidade, esquecela, mira-
la de esguello. Por iso, cada
día se lle complica máis.

E á hora de ceder compe-
tencias non pasa nada cando
se lle ceden a Bruxelas –de
onde sae a lexislación que
máis nos afecta–, pero algúns
berran como cans adoecidos
se as reclama a periferia. Os
complexos de inferioridade
ás veces anulan as persoas; e,
polo que se vai vendo, tamén
poden ser un tangaraño para
os pobos –sobre todo cando
estes non se moven por ideas
senón pola propaganda.♦

Descartados Cuíña e López Veiga,
queda a incógnita do pacto con Barreiro

Os aparatos provinciais sitúan
a Feixóo como sucesor de Fraga

Alberte Núñez Feixóo.                                                                                    AGN

Cacharro pasou
de criticar o proceso
e de pedirlle
a Barreiro que non
pactase con Feixóo
a admitir que
o pacto era
a mellor saída.
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Xestos
XOSÉ MANUEL SARILLE

Amediados dos oitenta
o deseño entrou con
ímpeto en Galiza. Era

lóxico porque apesar dos pa-
póns que sempre magnifican
estas cousas, e dos persegui-
dores de toda novidade, o de-
seño cumpre unha función
positiva, ordena os obxectos
no espazo, convérteos en
agradábeis e fai máis eficien-
te a información. 

Por aqueles anos facíanlle
unha entrevista a Pepe Barro,
importante profesional do
asunto, e preguntábanlle cal
sería o logotipo que antes
cambiaría de entre todos os
existentes en Galiza. Barro
respondía sen meditalo nin un
segundo que o da Xunta de
Galiza, que era e é un chirim-
bolo patético, indigno dun
almacén de patacas montado
con pouco coidado. Xa daque-
la avergoñaba a calquera.

Desde logo que a franxi-
ña azul que forma a bandei-
ra coincidindo co X de Xun-
ta non é o principal
problema do país, e non fai
falta que ninguén o
argumente aproveitando esta
tribuna, pero si que serve
para exemplificar a falta de
xestos e de sinais de vida
deste novo goberno.

Esperabamos algunha
transformación fácil e
inmediata, simbólica talvez,
pero indicativa de que aquí e
agora está sucedendo algo
distinto. Non se trataba de re-
tirar as tropas do Iraq, é que
non se trataba sequera de re-
tirar o Luar da televisión,
porque calquera pode
comprender que teña unha
audiencia alta e que as retira-
das son fáciles e gañar espec-
tadores moi difícil. Tratábase
soamente do Supermartes,
que non o ve ninguén, que o
clausurasen sen agardar a de-
cembro que é cando ao pare-
cer lle remata o contrato. E
que sacasen de aí, con
contrato ou sen el, con tropas
ou sen elas, ese insulto dos
Tonechos e que lle desen á
televisión un sentido
positivo, aínda do xeito máis
laxo, sen progresismos nin
galeguismos, nin aventuras.
E diso non hai nada de nada. 

Estamos como estabamos
e un pensa que esta falta de
ton, que se pode estender a
outros campos, non se
corresponde coa política de
ningún goberno de centro, e
que os votantes merecemos
outra cousa. E non me digan
que son asuntos menores,
porque diso nada. Hai vida
máis alá do Padornelo, de
Fisterra e de Tui e sabemos
que se poden facer as cousas
doutro xeito sen sobresaltar a
ninguén. Despois de tantos
anos de formigas non se
poden malgastar medios tan
poderosos como a TVG. Un
servizo público debe ter outra
función que a de magnificar
a ignorancia a cada hora. ♦

De onde xorde a súa preocu-
pación por Galicia?

Dende mozo considereime un-
ha persoa moi racional e polo tan-
to preocupada polo meu país.
Lembro que daquelas era bo xoga-
dor de fútbol e seguía ao Celta
porque considera-
ba que representa-
ba mellor que nin-
gún outro equipo
o sentimento ga-
lego. Cando che-
guei ao Instituto
en Santiago, por-
que eu nacín en
Cee, comecei a facer dese senti-
mento galeguista que tiña un ins-
trumento de actuación social, co-
mezando pola fala, nun momento
moi complicado, por certo. 

Cando entra en contacto
coas principais figuras do ga-
leguismo?

Coa entrada na universidade e
co posterior traballo en Santiago.
Pola miña idade, pertenzo a unha
xeración de enlace entre dous
mundos: o dos vellos galeguistas
que van morrendo e o daqueles
que deciden impulsar o galeguis-
mo dende outra estratexia polos
condicionantes da dictadura. Por
exemplo, tiven moita amizade
con Vicente Risco, Otero Pedra-
yo, Carlos Maside, Laxeiro, To-
rres, Pesquera, etc. De feito, polos
anos cincuenta son dos poucos
que publico a cotío sobre Galicia
na prensa, descubrindo ademais

moitas cousas que daquelas esta-
ban agochadas, xa que pertencín á
chamada xeración de La Noche.
Vivín o paso dunha etapa de sen-
timentalismo a unha máis racio-
nal, na que nos decatamos de que
todo o que lle acontecía a Galicia

tiña unha explica-
ción científica e
un transfondo po-
lítico e cultural.

Non era
complicado es-
cribir sobre Ga-
licia durante o
franquismo?

De pequeno na Costa da
Morte aprendín que se hai un
naufraxio tes que intentar flotar,
aínda que non saibas nadar. Non
sei se o símil é correcto, pero re-
fírome a que nunha época de
censura hai que aprender a escri-
bir e falar en clave. A xeración
de La Noche se non escribise en
clave non podería subsistir, aín-
da que tivemos problemas. A no-
sa linguaxe era intelixíbel para
aqueles aos que querías chegar e
á vez os censores non se decata-
ban ou facían que non entendían.

Compatibilizou o traballo
de xornalista co de profesor.
Como comeza a dar clase na
universidade?

Eu presentei a tese doutoral en
1959, baixo o título Comunidade e
sociedade nas ideoloxías políticas
do século XIX español. Hai un ca-
pítulo que se denomina Galeguis-

mo. Vou describindo como xermo-
la e se vai desenvolvendo o gale-
guismo durante o século XIX, co-
mezando polo provincialismo, pa-
sando por Alfredo Brañas, o fede-
ralismo etc. Unha vez que chego á
ditadura de Primo de Rivera tiven
que poñerlle fin á evolución do ga-
leguismo porque os meus profeso-
res me dixeron que seguir máis pa-
ra adiante xa era xornalismo. Tiña
pensado chegar até o 1936 pero
sufrín a censura. Logo da tese co-
mecei a dar clase de Dereito Polí-
tico na Universidade de Santiago.
Antes xa dera uns cursos sobre os
partidos políticos. Ao ano seguinte
quixen explicar as formas políticas
pero xa non foi posíbel.

Logo marcha para Madrid
e Porto Rico.

Estiven até o ano 1977 dando
clase en Santiago, logo un pouco
de tempo en Madrid, porque alí
hai clase de Ciencia Política e
aquí non, e ofrécenme marchar a
Porto Rico, a unha universidade
de moito prestixio. Estiven en
Porto Rico até o ano 1983, aínda
que viña todos os anos porque ti-
ña varios meses de vacacións ao
ano. Alí fun presidente dunha
asociación cultural galega (Comi-
té de Cultura Galega) de moita
proxección internacional e chega-
mos a facer grandes traballos. 

Co inicio da
Autonomía de-
cide regresar a
Galicia.

Un amigo
comentoume que
había un concur-
so público para
ser letrado do
Parlamento gale-
go. Mandei a documentación por-
que levaba toda vida traballando
sobre o autogoberno en Galicia
con libros sobre o Estatuto de
1936 ou do sistema electoral ga-

lego. Déronme a praza e decidín
volver, aínda perdendo cartos,
porque a miña aspiración era po-
der traballar pola nosa terra.

Vostede que estudou os
dous procesos de autonomía,
que opinión ten sobre ambos?

Eu traballara moito sobre o
Estatuto de 1936 e participei indi-
rectamente no de 1983. Non vou
ocultar que levei unha decepción
ao principio, porque non había
cultura política suficiente en Gali-
cia. Non hai máis que ver que non
había nin unha soa investigación
sociolóxica ou política sobre Gali-
cia ou sobre as leis que a deberían
servir. Penso que esa improvisa-
ción fixo que contáramos cun Es-
tatuto como o actual e non con ou-
tro máis ambicioso. Así, atopámo-
nos con que por exemplo hai unha
folga de mestres que non queren
entrar no proceso autonómico,
aínda cobrando máis, porque con-
sideran que depender do Goberno
galego era un desprestixio. Iso do-
eume moito e penso que algún día
moitos colectivos terán que dar
explicacións, porque todo hai que
contalo. Aínda hoxe penso que os
políticos deberían tomarse o seu
traballo con máis seriedade. Pen-
so que todas as leis que se fan de-
berían ter unha investigación de-
trás, porque hai moitos que o úni-

co que fan é recor-
tar un periódico
ou agardar a que
saia unha noticia
para facer unha
normativa.

Pensou en
entrar en políti-
ca daquelas?

Antes de nada
teño que dicir que eu fun toda a
vida militante do galeguismo e
polo tanto nunca fun independen-
te. Teño a capacidade para tratar a
todo o mundo por igual, pero ob-

Baldomero Cores
‘O actual Estatuto peca de improvisación’

RUBÉN VALVERDE
Baldomero Cores Trasmonte é un histórico do galeguismo. Pro-
fesor de Dereito Político, de Socioloxía, Ciencia Política e Estru-
tura Política de Galicia, entre outras materias, ten publicados
máis de 50 libros e traballos sobre diferentes aspectos da nosa te-
rra. Foi letrado do Parlamento galego e colaborou con diferen-
tes xornais durante o franquismo. Agora que vai comezar o de-
bate sobre a reforma do Estatuto, nesta entrevista resúmense
dous días de conversa co inspirador de leis tan importantes co-
mo a de Normalización Lingüísitca ou a de Valedor do Pobo.

Nos seus estudos incidiu moito
na etapa do Provincialismo.
Por que considera tan impor-
tante este período?

O provincialismo ten unha
base romántica pero á súa vez é
heroica xa que obedece a un mo-
vemento que non se corresponde
coa típica loita do século XIX en-
tre progresistas e moderados, se-
nón que o protagonizaron perso-
as que tiñan unha visión política
de Galicia. A derrota dos provin-
cialistas foi unha frustración, pe-
ro a onda que deixaron foi moi
longa e recollérona persoas como
Brañas ou Murguía. Na miña opi-
nión, Antolín Faraldo, a gran fi-
gura do provincialismo, tamén é
un das persoas insignes do gale-
guismo, xa que el foi o primeiro
en poñer en práctica, é certo que
so durante uns días, un Goberno
galego. Teñen un programa está-
bel e con moitas miras de futuro,

malia esfarelarse ao pouco.
Tamén incide moito na épo-

ca da Segunda República. Que
é o que considera máis impor-
tante desa etapa?

O máis interesante é ver co-
mo van confluín-
do diferentes mo-
vementos asocia-
tivos e políticos
na procura dun
autogoberno para
Galicia. O Estatu-
to non é que naza
duns grupos con
exclusión de ou-
tros, senón que
xorde dunha von-
tade do pobo. Fi-
xen un libro so-
bre como diferentes membros da
sociedade civil van artellando a
configuración do autogoberno a
partir dunha documentación moi
exhaustiva que me cedeu Henri-

que Raxoi, que é tío do líder do
PP e fillo do redactor do Estatu-
to de 1936, Henrique Raxoi Le-
loup. Obviamente había moita
oposición por parte da dereita es-
pañola, dunha parte dos radicais

e de gran parte da
esquerda. Pero
aínda así, o mo-
vemento cívico
xerado en Galicia
conseguiu sacar
adiante o Estatu-
to, o cal aumenta
o seu mérito. A
mostra de que o
movemento so-
cial que impulsou
o Estatuto estaba
ben artellado é

que a Ánxel Casal paseárono
preto de Arzúa e a Alexandre
Bóveda fusilárono despois dun
xuízo sen garantías.

Cando se discute un novo

Estatuto que opcións propuxe-
ron os galeguistas?

Unha das opcións que discu-
tíamos era revivir o Estatuto de
1932-1936, xa que era moito
máis concreto que o que se apro-
bou con posterioridade. O que
pasa é que tivo moitas reticen-
cias por parte do PSOE e UCD,
como logo se viu. O Estatuto de
1936 estaba moito mellor artella-
do no sentido de que se definían
mellor as cousas e polo tanto pa-
saban a formar parte do dereito
positivo. Por exemplo, a parte da
lingua estaba perfectamente rela-
tada e competencialmente era
moi ambiciosa. No actual optou-
se por unha lexislación delegada
de maneira que todo o que se
enuncia queda suxeito a unha
normativa posterior. De tal xeito
que aínda que o Estatuto actual
recoñeza competencias lingüísti-
cas, estas quedan suxeitas a unha

‘O Estatuto de 1936 outorgaba maior autogoberno que o actual’

‘A Unión Europea
acabou coa
soberanía nacional
que recolle
a Constitución”

‘Ofrecéronme ser
secretario xeral do
Partido Galeguista”

‘En Madrid
decidiron que
eu non fose
Valedor do Pobo”
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viamente entre unha opción feita
en Galicia e outra que non sexa
galeguista non hai moito que es-
coller. Se todo isto que penso non
estivera escrito nos meus libros
podería agocharme, pero visto o
que levo feito durante toda a miña
vida non teño moito que esconder.
Dito isto teño que dicir que me
ofreceron ser secretario xeral do
Partido Galeguista, pero coincidiu
coa miña marcha a Porto Rico e
non asumín o cargo. Logo, cando
volvín de Porto Rico pensei na
idea de ser o Valedor do Pobo. En
primeiro lugar porque tiña moi
traballado o tema da participación
cidadá e en segundo lugar porque
fun quen elaborei a lei e puxen de
acordo aos partidos para sacala
adiante. Non vía lóxico que hou-
bese un Defensor del Pueblo en
España e aquí non tivésemos un
Valedor. Había un acordo entre as
forzas políticas para nomearme.
De feito un día que entrei por Fon-
seca (sede do antigo Parlamento),
lembro que Anxo Guerreiro dixo
en alto, “aí está o Valedor do po-
bo”. Logo todo iso frustrouse e
nomearon a outra persoa por ra-
zóns nas que no quero entrar.

Polo menos dea unha cla-
ves para entender porqué non
foi o primeiro Valedor.

Non quero afondar, pero podo
dicir que aínda que a nivel indivi-
dual todos os deputados apoiasen
o meu nomeamento, no plano dos
partidos a cousa podería ter sido
distinta. Lembro que na primeira
visita do daquelas Defensor del
Pueblo, José María Gil Robles, a
Galicia, uns periodistas preguntá-
ronlle polo nomeamento do Vale-
dor do Pobo e el sen ter falado con
ninguén de aquí dixo que iso de
Galicia xa o tiñan resolto en Ma-
drid. Non vou contar nada máis,
pero quen queira entender que en-
tenda, porque é sintomático de co-
mo funcionan as cousas aquí. De
todos os xeitos a miña labor no
Parlamento foi igualmente intere-
sante, porque ao non existir maio-
rías, puiden sacar adiante leis en
beneficio de Galicia e da galegui-
dade. Logo coa maioría absoluta o
papel do letrado desapareceu por-
que comezou a facerse o que que-
ría o partido do poder.♦

lei posterior. Esa lei coñézoa ben
porque a redactei eu mesmo. Pu-
xen de acordo a todos os grupos
para que a apoiasen. A lei inicial
recollía o dereito e deber de co-
ñecer o galego. O que pasa é que
logo o delegado do Goberno, Do-
mingo García-Sabell, do que se
dicía que era un galeguista histó-
rico, aínda que eu penso que mo-
vido por presións externas, de-
nunciou a nosa lei no Tribunal
Constitucional. Aínda que eu
procurei defendela, sabía que
perderíamos porque o Estatuto
mesmo non amparaba a lei poste-
rior. Por iso penso que no Estatu-
to que se faga hai que conseguir
que as cousas se definan clara-
mente para que sexan de aplica-
ción directa, para que non depen-
dan dunha vontade política poste-
rior e polo tanto non deturpen o
sentido dun concepto.

Que outros problemas ve no
actual Estatuto?

Existe un problema inherente
ao dereito público español, que é
que todos os conceptos son vistos

con gran carga emocional, pero
que na realidade xurídica non
serven para nada. Por exemplo,
no Estatuto actual fálase de poder
galego, mentres que no de 1936
aludíase a poder rexional. Obvia-
mente pode parecer máis avanza-
do o actual. Pero mentres que no
de 1936 o poder rexional se con-
cretaba en distintos aspectos. No
de agora, poder galego non se
concreta en ningún aspecto e po-
lo tanto non é un elemento de
emanación de dereito e polo tan-
to é inservíbel. 

Un dos elementos que está
levantando polémica é a defini-
ción de Galicia como nación na

posíbel reforma do Estatuto.
Non se poden comparar con-

ceptos hoxe cos que se usaban no
século pasado. O que hoxe pode
defender o termo nación, podía
falar de rexión antes de 1936,
porque daquelas rexionalismo
significaba oposición ao poder
central, o cal era aínda máis peri-
goso se cabe. Outro exemplo se-
ría o de soberanía nacional, que
agora deféndese na Constitución
como algo intocábel, non hai que
esquecer que se usou por non es-
coller o termo soberanía popular,
que zumegaba máis a outro tipo
de ideoloxías políticas. Por
exemplo en 1918 presentouse un

proxecto de mancomunidade pa-
ra Galicia, que presentou Manuel
García Prieto, no que falaba de
soberanía interior, que tamén foi
usado por Ramón Cabanillas. Tal
e como está hoxe o conflito se-
mántico este concepto hoxe sería
impensábel. Outro exemplo é que
nación foi usado hai séculos na
Universidade de Salamanca para
distribuír aos estudantes por lu-
gares de procedencia, e unha de-
sas nación estaba formada polos
estudantes galegos, que estaban
agrupados todos xuntos. Por últi-
mo, a eses que defenden a sobe-
ranía nacional da Constitución,
hai que lembrarlles que esa, co-

mo tal, non existe, xa que as le-
xislación europea está por riba no
ordenamento xurídico e son fonte
de dereito para o Estado español
a través de directivas e outras leis
que mandan logo adaptar. Polo
tanto falar de soberanía como
elemento nacional é moi relativo.
Cos problemas semánticos hai
que ter coidado, quitarlle o máxi-
mo de carga sentimental e facer
que sirvan para algo. Se só fala-
mos de semántica eu preferiría
que se falara de Constitución Ga-
lega e non de Estatuto, xa que na
miña opinión debería incorporar
lexislación referente aos dereitos
dos cidadáns galegos.♦

PACO VILABARROS



“Cabreo universal”. Así defini-
ron varios dos asistentes ao Co-
mité Nacional do PSdeG-PSOE
a situación no partido. E así se
pronunciaron na reunión a maio-
ría dos máis de medio cento de
cadros políticos que tomaron a
palabra.

Desde a conformación do
Goberno bipartito víñase falando
dese clima de “descontento”
existente no PSdeG-PSOE. Pero
esta semana puxéronlle voces e
argumentaron as causas. Xa non
é de persoeiros descontentos co
seu rol político por quedaren á
marxe das tarefas de goberno,
como se estaba dando a entender.

No Comité Nacional desa-
probaron a xestión da Executiva
Nacional e o informe presenta-
do polo secretario xeral, Emilio
Pérez Touriño. A cuestión prin-
cipal deste enfado da militancia,
segundo se transmitiu no máxi-
mo órgano socialista entre con-
gresos, é que Touriño está a
prescindir do partido.

Este ir por libre do presiden-
te da Xunta visualizaríase, se-
gundo varias intervencións, na
conformación do Goberno e o
reparto de responsabilidades, no

que non participaría a estrutura
partidaria.

Criticouse, xa que logo, so-
bre todo, o xeito de elixir os car-
gos do novo executivo. Pero ta-
mén os perfís escollidos. Mos-
trouse o descontento ante a proli-
feración de independentes. Non
polo feito de selo, senón por que
non semellan ser as persoas axei-
tadas para ocupar tales cargos.

Así, segundo puido saber A
Nosa Terra, varias intervencións
falaron de que se estaba a dar un-
ha mensaxe moi negativa do par-
tido ao procurar xente fóra por-
que, sen mostrarse absolutamen-
te contrarios á inclusión de inde-
pendentes, aclararon que estes
deberían ser de recoñecido pres-
tixio e sobre todo ter un claro
perfil político. O que non ocorre.

Esta falta de perfil político
dalgúns conselleiros e directores
xerais daríalle vantaxe ao BNG
na Xunta, porque o socio dos so-
cialistas optaría por uns cargos
onde destaca precisamente a súa
formación política e o entronque
coa organización.

Touriño, que cualificou as re-
lacións co BNG de boas, pediu-
lle ao partido unidade e prome-

teu unha maior fluidez nas rela-
cións coa organización.

O caso Vigo

Nesta mesma reunión, Miguel
Barros, quixo lanzar de novo o
debate sobre a moción de censu-
ra en Vigo. Por se era un atranco
para presentala, Barros puxo en
mans do partido a súa “prelatu-

ra” na lista electoral para ser o
candidato. Así o vai facer tamén
no grupo municipal e no comar-
ca viguesa da que é o secretario
comarcal.

Abriranse así as portas para
desbancar do goberno ao PP?
Todo semella indicar que non.
Entre os socialistas viguesas tan-
to se fala dun “pacto tácito co
PP”, como do medo a que un al-

calde socialista vigués crebe a
estrutura interna de poder. Nesta
crítica coinciden os partidarios
de Barros e de Carlos González
Príncipe. Tamén coinciden en
criticar a Abel Caballero por
pensar que logo de tres anos
apoiando a Corina Porro o
PSOE, con el de candidato, vai
ser quen de gañar a alcaldía por
maioría absoluta.♦
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Acúsano de desprestixiar o partido coa inclusión de independentes no Goberno

O Comité Nacional censura o labor de Touriño

A.E.
“Novo Estatuto si”, novo Esta-
tuto de nación si”. Con esta du-
pla mensaxe nun só eslogan ce-
lebrará o BNG o 17 de decem-
bro unha convención nacional
en Compostela na que presenta-
rá en sociedade a súa proposta
de texto articulado do novo Es-
tatuto de nación para Galiza. 

Sábado, 17 de decembro. 18
horas. Pazo de Congresos de
Compostela. Lugar e hora sina-
lados polo BNG para dar a co-
ñecer a súa proposta para a re-
forma do Estatuto. Dúas son as
características que se anuncian:
“un novo Estatuto”. Quere dicir
que non a organización na-
cionalista non aposta unicamen-
te por unha reforma. “De nación
para Galiza”, define o proxecto
do BNG, pois o termo nación
non é un adxectivo, senón o cer-
ne substancial do proxecto.

O acto será o preludio de to-
da unha campaña de divulga-
ción e discusión entre a socieda-
de galega desta aposta nuclear
na que se vai embarcar a organi-
zación nacionalista nos próxi-
mos meses.

Esta presentación en socie-
dade do proxecto do Estatuto
redactado polo BNG terá lugar
días antes de que lles sexa en-
tregado tanto a PSOE como a
PP e, tamén, antes de que se
constitúa o relatorio parlamen-
tario que deberá de redactar a
proposición de novo Estatuto.

O BNG pretende, polo tan-
to, que a chegada aos outros
grupos políticos vaia avalada
polo apoio dunha importante
representación social. Pretende
así que o día 17 estean presen-
tes en Compostela non só unha
importante representación dos
militantes nacionalistas, senón
tamén destacadas representa-
cións de todos os ámbitos, des-
de o empresarial, ao cultural,
deportivo, asociativo ou social
en xeral.

O acto, que contará ao inter-
vención de Tereixa Paz, vice-
presidenta do Parlamento, Car-
los Aymerich, voceiro parla-
mentar e coordinador do novo
Estatuto, e Anxo Quintana, vi-
cepresidente e voceiro nacional
do BNG, será o preludio dunha
intensa campaña que os na-

cionalistas pretenden celebrar
por toda a xeografía galega para
explicar socialmente o seu pro-
xecto. A campaña contará con
actos públicos, con encontros
temáticos nos que se explicarán
os distintos aspectos do Estatu-
to e con reunións sectoriais.

O arranque de todo será un
audiovisual no que se explicará
a loita do nacionalismo polo au-
togoberno e a liberación na-
cional. Polo tanto, o Estatuto de
nación para Galiza, preséntase
como un paso máis.

Asemblea xeral de Galeusca

Paralelamente, a esta campaña
do BNG e a discusión en relato-
rio do Estatuto de Galiza, vai ter
lugar unha campaña política a
nivel estatal para propiciar a re-
formulación do Estado. O eixo
desta campaña será Galeusca.

Nas últimas semanas houbo
dúas xuntanzas na que os seus
membros (PNV, CiU e BNG)
acordaron incentivar a coordi-
nación entre estas forzas políti-
cas, para afortalar a Galeusca
como “interlocutor político a ni-

vel estatal”. Tratarán de conse-
guir que a reformulación do Es-
tado non se quede nos catro te-
mas que propón o PSOE, senón
que teña un calado máis fondo
de reforma constitucional.

Neste senso, Galeusca se-
mella avanzar un chanzo reivin-
dicativo, pois até o de agora,
contentábase con “outra lectura
da constitución”. A esta dinámi-
ca non semella ser allea a nova
dinámica de CiU, auténtico freo

nos últimos anos deste acordo.
Para dotar este acordo dun-

ha nova dinámica, Galeusca ce-
lebrará unha asemblea xeral a
fins de xaneiro en Madrid. Nela
estarán presentes as executivas
das tres organización que a in-
tegran, os deputados europeos,
os congresistas e senadores, os
integrantes dos gobernos auto-
nómicos e unha ampla repre-
sentación dos cargos munici-
pais e provinciais.

Desta reunión deberá facer-
se pública unha declaración po-
lítica sobre un novo Estado.
Proposta que lle farán chegar
en entrevistas aos distintos gru-
pos parlamentarios do congre-
so. Tamén irá dirixida ás outras
forzas nacionalistas, as balea-
res e valencianas.

Ao mesmo tempo a propos-
ta de Galeusca quere ser difun-
dida e debatida por todo o Esta-
do. Para iso pretenden crear un-
ha especie de fundación ou aso-
ciación, de tipo permanente que
opere en todo o ámbito do Esta-
do. Unha idea que levan anos
xermolando e que aínda non de-
ron posto en práctica.♦

Galeusca celebrará unha asemblea xeral para impulsar o cambio constitucional

O BNG presentará en sociedade
o texto articulado do novo Estatuto

A.E.
O Comité Nacional do PSdeG-PSOE púxolle voces e razóns ao
descontento existente no partido con Emilio Pérez Touriño. Non
se trata de persoas enfadadas por quedar á marxe dos postos de
goberno, senón dunha actuación á marxe dos organismos que es-
tá a desprestixiar o partido, afirmaron varios dos descontentos.

Dolores Villarino, Emilio P. Touriño e Ricardo Varela na Convención Nacional do PSdeG o 3 de decembro.                               AGN

Carlos Aymerich.



H.V.
A Consellaría de Política Terri-
torial vén de iniciar os expedien-
tes para a suspensión da vixen-
cia do Plan Xeral de Ordenación
Urbana de Tui e das Normas
Subsidiarias de Planeamento de
Sada. As graves irregularida-
des e incumprimentos en mate-
ria urbanística no caso de Tui e
a marbellización, no de Sada,
motivan a decisión da Xunta.

Desde a pasada semana, co inicio
do proceso de suspensión do pla-
neamento dos dous concellos,
nin o goberno municipal de Tui
nin o de Sada poden conceder li-
cenzas de construción nin parce-
ración de terreos. Tui tampouco
ten permitida a edificación e Sa-
da a demolición. Nos dous casos,
a Xunta deberá aprobar no prazo
de tres meses un ordenamento ur-
banístico provisional, ao tempo
que suspenda definitivamente o
planeamento nos dous concellos.

A primeira das decisións da
Consellaría de Política Territorial
publicouse no Diario Oficial de
Galiza o venres dous de decembro
e implicou o inicio dos trámites pa-
ra a suspensión do actual Plan Xe-
ral de Ordenación Urbana de Tui.
Tres días despois, o cinco de de-
cembro, o DOG publicaba o inicio
do expediente para a suspensión
das Normas Subsidiarias de Plane-
amento Municipal de Sada. A xus-
tificación de ningunha das medidas
causou sorpresa xa que nos dous
municipios houbera numerosas de-
nuncias e polémicas sobre a aplica-
ción do planeamento vixente.

En concreto en Tui, había
anos que este mesmo medio de
comunicación denunciara os da-
nos irreparábeis no patrimonio
arquitectónico, histórico e arque-
olóxico derivados de violentar a
área declarada Ben de Interese

Cultural do seu Conxunto Histó-
rico. As denuncias de irregulari-
dades chegaron a involucrar ao
antigo conselleiro de Política
Agroalimentaria, Xoán Miguel
Diz Guedes, e ao actual alcalde
de Tui, Antonio Fernández Ro-
cha (PP). Este último chegou a
ser condenado a unha inhabilita-
ción de oito anos por dar unha li-
cenza de forma irregular, aínda
que está pendente do recurso.

Segundo indicou a Consella-
ría de Política Territorial, tomou
a decisión de suspender o Plan
Xeral de Tui motivada “polas ac-
tuacións en materia urbanística
que vén autorizando o Concello
de Tui, e que non se axustan á
normativa definitiva aprobada no
seu día pola Xunta”. Política Te-
rritorial engade que “está a pro-
ducirse un elevado incremento
do volume edificábel, das alturas

das edificacións e da densidade
de vivendas en solo urbano, xun-
to cunha diminución e fracciona-
mento das zonas verdes e dos es-
pazos públicos”. Ademais, indica
a Consellaría, “está a implantarse
un modelo urbanístico que non se
corresponde co planificado nin
co desexábel para Tui, e que está
a afectar gravemente ao seu Con-
xunto Histórico Artístico”.

Segundo a Xunta, “a norma-
tiva urbanística que está a apli-
car o Concello de Tui e, mesmo,
o texto que publicou no Boletín
Oficial da Provincia (24/01/95),
non coinciden cos documentos
aprobados pola Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Ponte-
vedra (7/10/94), polo que se es-
tá desenvolvendo un ordena-
mento urbanístico diferente do
que aprobou con carácter defini-
tivo a Xunta”.

Caso de Sada

A Consellaría indicou que a deci-
sión de iniciar o expediente de pa-
ralización das Normas Subsidiarias
de Sada “vén motivada polas ac-
tuacións en materia urbanística que
vén autorizando o Concello de Sa-
da, e que quebrantan o modelo de
asentamento da poboación e non se
axustan ao establecido polas vi-
xentes Normas Subsidiarias”.

A descrición das consecuen-
cias da política urbanística de Sada
que fai a Consellaría lévana a indi-
car que se desnaturalizan os asen-
tamentos rurais e o seu contorno,
“con aparición de bloques de edi-
ficación de tipoloxía urbana entre
as edificacións de tipoloxía unifa-
miliar”, que se “está a incrementar
de forma acelerada a densidade
dos núcleos rurais, moi por riba do
límite máximo de 25 vivendas por

hectárea”, que se “está a producir
a transformación urbanística dos
núcleos rurais en suburbaniza-
cións sen as infraestruturas, zonas
verdes e dotacións públicas nece-
sarias”, así como outras actuacións
que “xeran grave inseguridade xu-
rídica”, como “arbitrariedade na
aplicación das normas”.

A decisión da Consellaría de
Política Territorial que dirixe
María Xosé Caride (PSOE) pro-
vocou unha resposta airada por
parte do alcalde de Sada, Ramón
Rodríguez Ares, tránsfuga do PP
despois de chegar ao posto tras
unha moción de censura co
apoio dun tránsfuga socialista.

Rodríguez Ares admitiu que se
estaba procedendo a unha transfor-
mación de Sada, pero non explicou
por que non modificou o planea-
mento para que os proxectos que
promove podan axustarse a el. Ta-
mén dixo que se trataba dunha
“vendetta política” e sobre todo
cargou contra a oposición munici-
pal encabezada polo BNG. A reac-
ción de Ares incluíu chamar “trai-
dores” e “lacaios”, entre outros in-
sultos, aos concelleiros nacionalis-
tas. Os ataques aos edís da oposi-
ción realizáronse a través dun pan-
fleto titulado “Sada non paga trai-
dores” e asinado polo Partido De-
mócrata Sada Popular do alcalde e
a través da Radio Municipal.

A magnitude das irregulari-
dades detectadas pola Consella-
ría de Política Territorial tanto
en Tui como en Sada é tal que
chama a atención que o anterior
Goberno non tomase unha deci-
sión similar. O departamento
que dirixe María Xosé Caride
precisou duns meses para tomar
unha decisión que tivo que fun-
damentar moi ben para evitar
consecuencias negativas, pero o
anterior Goberno do PP tivo
anos para acordar esta medida.♦
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Por graves irregularidades e pola marbellización

A Xunta suspende os plans urbanísticos
de Tui e Sada

A.N.T.
A Federación Galega de Muni-
cipios e Provincias, presidida
por Xosé Crespo, alcalde de
Lalín e un dos homes fortes do
PP, recoñeceu a existencia de
“razóns de peso” para a supre-
sión de obras rurais que decre-
tou a Xunta.

Logo dunha reunión da di-
rectiva da FEGAMP co conse-
lleiro do Medio Rural, Alfredo
Suárez Canal “quedaron claras
as razóns de peso para esta deci-
sión, pois había obras que era
discutíbel que as asumise Me-
dio Rural”, en palabras de Hen-
rique Fernández, alcalde popu-
lar da Pontenova e vicepresi-
dente executivo da FEGAMP.

Xosé Crespo mostrouse con-
vencido de que a consellaría in-
cluirá en futuros planos “case to-
das as obras agora suspendidas”,
reclamándolle ao conselleiro
“que sexa o antes posíbel por
que seguen sendo necesarias”.

Suárez Canal, pola súa ban-
da, comprometeuse a incluír no
novo plano que está redactando
a consellaría as obras agora sus-
pendidas por non poderse reali-
zar no prazo preceptivo, “sem-
pre e cando se axusten aos crite-
rios de desenvolvemento rural”.

Aposta de país

Para Suárez Canal a supresión
desas obras é “unha aposta de

país e un exercicio pedagóxico,
acusando o PP do atraso do ru-
ral e de “racismo por razón de
cor política” ao discriminar os
concellos que non eran da súa
ideoloxía.

Estas afirmación realizou-
nas nunha convención convoca-
da polo BNG para explicarlles
aos seus cadros a decisión de
suspender estas obras.

Nesta reunión tamén interveu
Anxo Quintana, vicepresidente
da Xunta e voceiro nacional do
BNG. Quintana afirmou que a
supresión destas obras responde
á vontade do BNG de “rematar
coa política caciquil”, demos-
trándolle á cidadanía que “deter-
minadas prácticas remataron”.

Contestándolle ao PP, que
ten afirmado que non se nota o
cambio de Goberno, Quintana
díxolles: “aí teñen dúas cuncas
de cambio”.

Quintana ratificou o com-
promiso do BNG co rural afir-
mando que hai que tomar deci-
sións difíciles pero que non lle
vai tremer o pulso para transfor-
mar esas zonas nun elemento
“estratéxico” para Galiza.

Semella así que, logo deste
fin de semana, a polémica po-
la supresión das obras do rural
queda aparcada. Agora come-
zan as negociacións cos alcal-
des para confeccionar un novo
Plano de Desenvolvemento
Rural.♦

Quintana considera que é o ‘final da política caciquil’

A FEGAMP apoia a supresión das obras no rural

Anxo Quintana, vicepresidente da Xunta.

O alcalde de Sada usou a Radio Municipal para atacar os concelleiros do BNG porque lles atribúe a responsabilidade da medida.
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Hai un par de semanas falaba-
mos nestas mesmas páxinas da
inminente apertura do teatro Jo-
fre. Todo apuntaba a que os actos
se desenvolverían o pasado 30
de novembro, pero non puido
ser. Cando xa estaban enviadas
as invitacións á recepción insti-
tucional, cando os cidadáns xa
contaban con ver os resultados
da rehabilitación, saíu á luz un
problema. O recinto carecía da
licenza precisa para acoller un
acto público.

Sen comentarios. A obra
non estaba aínda oficialmente
recepcionada. O Concello fixo
responsábel ao Ministerio de
Vivenda. O Ministerio de Vi-
venda ao Concello... Nestes ca-
sos, pouco importa quen levase
a culpa ás súas costas. As con-
secuencias xa estaban aí. Non
se soubo até o último momento
se os actos previstos chegarían
ou non a desenvolverse. Dende
o goberno municipal procu-
raron conseguir por todos os
medios unha acta de ocupación
provisional que permitise a súa
celebración. Segundo dixeron,
o Ministerio non quixo escoita-
los a tempo. Unha mágoa. Pero
máis mágoa é que semellante
tramitación non estivese previs-
ta con antelación.

O día 29, a xunta municipal
de voceiros acordou a suspen-
sión dos actos previstos. Que-
daban no aire incógnitas como
o prazo no que se resolverían os
trámites que impedían a reinau-

guración do teatro, ou o que
ocorrería coa programación de
eventos –xa contratados– para o
mes de decembro. Quedaba
ademais a sensación de que os
responsábeis municipais poden
facer o que lles pete e xogar co-

as ilusións dos cidadáns sen
consecuencia ningunha. A solu-
ción nestes casos semella doa-
da. Mire para outro lado e bus-
que alguén a quen botarlle as
culpas...

Unha vez cancelada a rei-

nauguración, dende o grupo
municipal do BNG solicitouse
que o alcalde, Xoán Juncal, e o
concelleiro de Cultura asumi-
sen a súa parte de culpa nesta
calamidade. Os nacionalistas
dixeron en rolda de prensa o

que moitos pensabamos xa: que
a comisión de goberno confor-
mada por PP e IF cometeu unha
grande irresponsabilidade ao fi-
xar unha data de apertura cando
había impedimentos legais para
levala adiante.

Semella agora que eses mes-
mos impedimentos legais teñen
unha solución próxima. O Minis-
terio de Vivenda vén de informar
o Concello de que o teatro pode-
rá abrir as súas portas o vindeiro
12 de decembro, data na que es-
tará xa asinada a recepción defi-
nitiva das obras. A ver se desta,
porque nunca se sabe o que pode
pasar mañá.♦

A ver se desta...
MARTINA F. BAÑOBRE

Unha irresponsabilidade do goberno municipal adiou a ilusionan-
te inauguración do teatro Jofre. Abrirá por fin o 12 de decembro?

Ferrol

O Miño de A. Pociña
LOIS DIÉGUEZ

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

O Miño da nosa irmá Marisa é o dos caneiros, o
das casopas que abeiran as bocas onde se axei-
taban as redes para pillar as anguías. Todos os
veráns, cando as augas baixan e mesmo desapa-
recen, imos ver e sentir as ruínas do vello Porto-
marín, os cimentos da nostalxia que se espalla,
como o fume,  polas súas ribeiras. E nós, agora,
contámoslle á nosa irmá, aos amigos, a historia
das cores das augas que Andrés Pociña relata ne-
sa fermosa novela que chamou “Nas transparen-
cias do Miño”. Profunda historia dun mociño
que esperta á vida cando Portomarín marcaba o
ritmo dos seres e das cousas, das casas popula-
res e dos pazos, da conversa viciñal e da rique-
za. E cando desde a ponte tratamos de definir as
rúas que o encoro anegou selvaxemente, a quen
vemos é a Miro a falar cos cangrexos, e ao mes-
tre don Aurelio tratando de definir a personali-

dade daquel, o amor do mociño, entre a néboa
atractiva que dan as conclusións non acabadas
ou postas a disposición do lector para que el re-
mate de as construír. Para nós é o máis acerta-
do da novela. Mais non só iso: detrás das per-
sonaxes que arrastran a nosa atención aboia a
historia do río e da vila nuns tempos que as no-
vas xeracións descoñecen. A narración non ten
reparo en entrar, mesmo,  na etnografía, nas
formas de vida que definían os que polo día
eran labregos e se convertían pola noite en pes-
cadores, pescadores avezados  dun Miño novo
e vivo que xa non é. Se fósemos mestres reco-
mendaríamos a novela aos nosos alumnos, aos
mozos de Portomarín en primeiro lugar. Mais
como non o somos andamos a falar dela cos
amigos e os coñecidos. Pociña debe estar moi
contento con esta obra. Madia leva.♦

CARA ADIANTE OU CARA ATRÁS ROI CAGIAO

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



Vai frío en Lalín. Son as nove e
media e Rafael Iglesias rematou
de ordenar por parroquias e aldeas
o correo que ten que repartir du-
rante a xornada. Mete os feixes
nunha saca e lévaos ao seu coche,
un Toyota diésel de menos dun
ano que xa ten unha chea de quiló-
metros enriba. Cada día Rafael ten
que abranguer unha área de máis
de 75 quilómetros (máis da distan-
cia que hai entre Santiago e Coru-
ña) facendo máis de 180 paradas.
Tócalle repartir en tres concellos
–Lalín, Dozón e Rodeiro-, atrave-
sando unha única
vía principal e me-
téndose por pistas
polas que semella
que hai moito que
o tempo se parou.

Rafael leva 18
anos no servizo de
Correos. Entrou
por oposicións,
aínda que asegura
que no rural “hai
moitos que comezaron facendo
substitucións e traballando por
quendas e logo acabaron quedan-
do”. Estivo destinado en Navarra,
en Marín e Lalín. No 2003 pediu
o traslado para o rural “para estar
en contacto coa xente e coa natu-
reza. Arrepíntome de ter tomado
esa decisión vendo que Correos
non actualizou a indemnización
por ter que usar o noso coche. Pá-
gannos 19 céntimos por quilóme-
tro percorrido, o cal no meu caso
supón uns 300 euros cada mes. De
aí teño que pagar o préstamo ban-
cario do coche, a parte proporcio-
nal do seguro a todo risco que es-
tamos obrigados a contratar xa
que así nolo manda a empresa, o
gasóleo, as rodas e as revisións”,
explica Rafael.

Segundo os carteiros, o diñei-
ro que reciben non lle cobre os

gastos porque á suba do petróleo,
hai que engadirlle que no rural ga-
lego as estradas e pistas polas que
teñen que transitar están en malas
condicións e os coches sofren
moito, especialmente no tocante
ás suspensións e a dirección. Ta-
mén o freo de man reséntese con
tanta parada. A zona na que lle to-
ca repartir a Rafael adícase funda-
mentalmente á gandeiría. O trán-
sito de tractores e de animais é
continuo, moitas veces por luga-
res por onde non entra nin un san-
to de procesión.

A Rafael co-
ñéceo moita xente
porque é conce-
lleiro do BNG en
Lalín e sae moito
en TeleDeza, que
é moi vista en toda
a comarca. “Hoxe
teño que pararme
moito nas casas
porque hai que re-
partir cartas certi-

ficadas da Xunta. Procuro sempre
atopar a todo o mundo porque se-
nón para os paisanos é unha mo-
lestia ter que desprazarse até a ofi-
cina”, explica Rafael. De feito uns
veciños ao vernos dentro do coche
pensan que somos inspectores e
dinnos que “Rafael fai moi ben o
seu traballo todos os días”.

O traxecto é lento, interminá-
bel, como unha rúa sen esquinas.
O coche só circula en terceira e
cuarta nun pequeno traxecto que
percorremos pola estrada de Mon-
forte. O resto do tempo imos en
segunda, primeira e marcha atrás,
aínda que a agulla do depósito de
combustíbel nesas marchas cortas
baixa en quinta. Rafael ten domi-
nado o percorrido e, ás veces, dá a
impresión de que podería compe-
tir no vindeiro Rallie do Cocido,
polo milimetradas que fai as vira-

das. Aos camiños con fochas e en-
lamados, ás veces hai que enga-
dirlle cans que cruzan, pólas tira-
das, neve e, sobre todo, vacas que
van no mesmo sentido ou o que é
peor, no contrario.

“Antes tiña un Opel Corsa de
18 anos, pero non daba para máis

e acabei mercando este que é dié-
sel, pero que me custou 18.000
euros. Aos poucos meses de mer-
calo botáronseme unhas vacas en-
riba e a reparación custoume 600
euros. Pouco despois choquei
contra un veciño que saía dun ca-
miño moi estreito e gastei 1.000

euros na reparación”, explica Ra-
fael. Mentres estabamos facendo
o reparto tropezamos con varios
rabaños. Para evitar danos no ve-
hículo houbo que agardar a que
chegasen ao seu destino e levar o
coche a ralentí nas baixadas e en
primeira nas costas arriba.♦

Nº 1.201 ● Do 8 ao 14 de decembro do 2005 ● Ano XXVIII

Piden a mellora das condicións para lle facer fronte ao aumento dos gastos

75 quilómetros cun carteiro rural de Lalín

A dispersión do hábitat leva a que
2.500 dos 9.000 carteiros rurais
do Estado estean en Galicia, o
que supón un 28%. O número de
quilómetros percorridos tamén é
maior na nosa comunidade que
no interior. “Eu aquí atópome un-
ha casa cada case en todas partes.
En Castela, por exemplo, un car-
teiro do rural pode chegar a un
núcleo, aparcar o coche e facer o
reparto a pé”, explica Rafael.

O acordo asinado por Correos
na etapa na que Alberte Núñez
Feixóo era o director, incluía unha
actualización das retribucións pa-
ra os carteiros en caso de que os
carburantes ou outros dos elemen-
tos indemnizados tivesen unha su-
ba. O gasóleo incrementou no úl-
timo ano o seu prezo nun 40%,

pero o pagamento segue sendo o
mesmo. A CIG foi a primeira en
iniciar as mobilizacións, cun pe-
che de varios días na central de
Correos situada en Santiago.
“Quero agradecerlle ao secretario
xeral da CIG-Correos, Xosé Blan-
co, as súas reivindicacións para
mellorar as condicións do noso
colectivo”, explica Rafael Igle-
sias. Entre as reivindicacións dos
carteiros tamén figuran a conce-
sión de créditos brandos para a ad-
quisición de vehículos, a creación
dun seguro da empresa que cubra
a todo o persoal e tamén os acor-
dos coas empresas de automóbiles
para conseguir descontos á hora
de adquirir un vehículo, igual que
ocorre con colectivos como o dos
taxistas ou o das autoescolas.♦

O 28% dos carteiros rurais
do Estado

Hai dous perigos máis para o
carteiro rural. O primeiro son
os cans. Por todas as aldeas
hainos ceibos. Ás veces in-
crepan dende a distancia, ou-
tras fan o amago de botarse a
un. Quen non se salva é o co-
che. “Sóbense nas portas e tí-
venlle que cambiar o embele-
cedor dos dous lados porque
ao final do día acaban rabu-
ñados”. 

Rafael chegou a un acordo
tácito cos cans polo cal eles
non molestan en exceso e a
cambio o carteiro préstalle as
rodas para que mexen nelas.

“Ás veces isto ten perigo por-
que hai un Rotwailer gardián
dunha granxa que identifica o
cheiro como unha ousadía e
trábame as rodas. Xa tiven que
cambialas. Díxenlle ao dono
que ou poñía a caixa de correo
fóra ou quedaba sen cartas”.
Polo que poida pasar, o cartei-
ro leva unha vara no coche pa-
ra espantar as vacas, os cans e
todos os bechos que se cruzan
no camiño.

O segundo dos perigos ao
que se ten que enfrontar un
carteiro do rural son as mulle-
res ciumentas. Algúns veciños

manteñen relacións fóra do
matrimonio con prostitutas su-
damericanas. Coñécense casos
de carteiros aos que lle piden
o favor de que lles entreguen
as facturas do móbil ou da tar-
xeta de crédito en man, para
que non o saiban as súas espo-
sas. “O carteiro sabe todo o
que pasa en cada aldea. Inclu-
so ás veces chámanme rapaces
para preguntarme a que hora
vou deixar o correo porque
non queren que os seus pais
reciban o típico parte de faltas
de asistencia do instituto”,
conta Rafael.♦

‘Que a miña muller
non vexa as facturas do móbil’

‘Botáronseme
unhas vacas
ao coche e a
reparación custoume
600 euros”

RUBÉN VALVERDE
Son carteiros do rural. Traballan seis días á semana en radios
que ás veces poden chegar aos 200 quilómetros por xornada. Te-
ñen que usar o seu vehículo porque Correos só dispón de parque
móbil propio para os que fan o reparto nas vilas e nas cidades. Os
carteiros do rural quéixanse de que os cartos que lles da a em-
presa como contrapartida non cubre os custes, especialmente
coa forte suba dos carburantes. Así é a súa xornada de traballo.

O coche serve, tamén, como mesa para asinar os certificados baixo a chuvia. Abaixo, Rafael Iglesias arredando as vacas do veículo.

PACO VILABARROS
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Vigo,
capital Galicia 
MIGUEL BARROS

O verme do localismo poder acabar de acarouchar o pro-
xecto de Galicia como nación, que é tanto como aceptar
que o ámbito da preocupación local impida a consolida-
ción da toma de conciencia definitiva da nosa comunida-
de como feito político autoconsciente e compartido. As
cidades de Galicia poden ser garantía perenne de conti-
nuidade da nosa comunidade como país, pero tamén po-
den desmembrar a identidade total atomizándoa en tantas
expresións particularistas como espazos urbanos densifi-
cados temos. 

Cómpre ter en conta que unha cidade esperta fortes
sentimentos de identidade e de pertenza, e tales senti-
mentos callan en términos de solidariedade emocional
coas iniciativas despregadas polas institucións corporati-
vas na defensa dos seus lexítimos intereses. Por estas ra-
zóns –sentimentos de identidade e solidariedade emocio-
nal– temos que secuenciar con decisión as prioridades
políticas das nosas actuacións públicas. 

En primeiro lugar resulta indispensábel concordar
que nas lexítimas disputas de intereses o debate interno
non pode estar por enriba do proxecto común e tal deci-
sión política quere significar que Galicia é o ideal matri-

cial que nos xungue e que a el nos debemos. Ningunha
cidade pode ser viábel abstraída de toda cultura, orfa de
marco espiritual, levitando na razón única da súa propia
supervivencia, e isto, porque non existen proxectos hu-
manos sen destino, sen horizonte. Nesta hipótese ningun-
ha cidade galega se pode xustificar sen Galicia, porque o
seu destino é consubstancial co seu ser galego. A segun-
da realidade non é posíbel sen a primeira. 

En segundo lugar, os sentimentos fortes non se poden
radicar en propósitos cativos, de tal xeito que a emoción
que en nós suscita o hábitat inmediato non se pode con-
verter no ideal capaz de movernos cara a unha acción pa-
sional grande, porque se tal cousa ocorrese a limitación
deste horizonte vital sería capaz de aniquilar a nosa ca-
pacidade para entender o mundo que habitamos por que-
dar fechados na gaiola do in-
mediato. 

Parecidas reflexións ocu-
paron o pensamento político
galego dende a súa propia to-
ma de conciencia. O provin-
cialismo xa tropezaba no cer-
cado da contradición cando
andaba na procura “dunha
central xeradora de enerxía”
para mover o país. Por unha
banda, o mundo rural conser-
vaba a lingua e identidade pero carecía da forza precisa
para a acción política eficaz e, por outro lado, xa Antolín
Faraldo propoñía a construción dunha grande aglomera-
ción urbana que puidese xerar riqueza e traballo e con-
verterse así mesmo en elemento motriz identitario e rei-
vindicativo do interese xeral de Galicia como pobo. 

E. Luís André, Antón Villar Ponte e, en tempos re-

centes, Baldomero Cores, Fernández Albalat e, non hai
moito, Xosé Luís Barreiro, engadiron, coas súas preocu-
pacións pola función política da cidade e os problemas
do proceso urbanizador de Galicia, as súas propostas de
cara a presentar solucións deste déficit político estrutural
que ten a nosa comunidade. 

Faraldo promovía a necesidade de romper o illamen-
to social que mantiña o país fóra dos influxos civilizato-
rios e postulaba a creación dunha gran cidade émula de
Lisboa. Luís André miraba para Vigo como o gran motor
que o galeguismo económico e cultural precisaba. Villar
Ponte atribuía a modestia dos resultados da loita gale-
guista a carencia da gran cidade con poder de interlocu-
ción e capaz de facerse ouvir e respectar. 

Mais recentemente, Baldomero Cores introducía nos
seus escritos sobre socioloxía
galega a conveniencia das
áreas metropolitanas en torno
ás cidades de Vigo e A Coru-
ña, e o arquitecto Fernández
Albalat chegaba a deseñar a
“cidade das rías” como mo-
delo propio da nación galega.
A última chamada de aten-
ción sobre a urxente necesi-
dade dunha nova política de
ordenación do territorio fací-

aa Xosé Luís Barreiro no seu último libro. 
Fronte á tentación das cidades estado tense que le-

vantar a ambición da unidade política porque Galicia vén
ser cinco cidades xunguidas politicamente nunha Comu-
nidade Autónoma e integradas socialmente polo idioma.
En resumo unha pentápole. Por iso pensamos dende aquí
que Galicia ten que ser a idea capital de Vigo.♦

‘Ningunha cidade pode ser viábel
abstraída de toda cultura,
orfa de marco espiritual”

H.V.
O xulgado do penal número un
de Ourense absolveu ao xefe
da policía de Celanova dun de-
lito de extorsión pero admitiu
probado que lle puxo a pistola
na sen a un veciño para amea-
zalo, por iso a oposición muni-
cipal esixe a destitución dunha
persoa que, ademais, é irmán
do alcalde do Partido Popular.

O BNG e o PSOE de Celanova
lembran que hai alarma social en
Celanova ao comprobarse que o
xefe da policía local, Fernando
Mouriño, lle puxo unha pistola
na cabeza a un veciño de setenta
e sete anos en setembro de 2003
para forzarlle a venderlle unha
finca. A vítima dixo no xuízo que
lle quería obrigar a asinar un pa-
pel en branco para facerse coas
súas propiedades. A oposición re-
clamou nun pleno extraordinario
da corporación municipal cele-
brado o cinco de decembro a des-
titución do irmán do alcalde, pe-
ro o goberno local non atendeu
este requirimento. O BNG e o
PSOE pediron ademais medidas
cautelares inmediatas, entre as

que están a “incoación dos proce-
dentes expedientes disciplinario
ou informativo mentres non se
aclara súa responsabilidade pe-
nal”. Ademais, a oposición de-
nunciou que o alcalde se negou a
investigar os feitos e dixo que
houbo “unha actitude encubrido-
ra” por parte deste último.

A acción que levou a cabo

Fernando Mouriño significou ser
imputado por un presunto delito
de extorsión e a ser xulgado en
Ourense a mediados do mes de
novembro. A sentenza publicou-
se a fin de novembro e resultou
absolutoria porque a xuíza esti-
mou que na súa conduta non se
atopou “rastro algún de negocio
xurídico”, unha vantaxe patrimo-

nial nin prexuízo económico para
a vítima, circunstancias que de-
ben darse no caso deste delito.

En concreto, os feitos datan
do 15 de setembro de 2003, can-
do Mouriño e un veciño subs-
cribiran un contrato privado de
compravenda polo que Xosé
Dorado lle vendía ao xefe da
policía local unha finca por se-
tenta e cinco mil pesetas. Días
despois, o comprador lle puxo a
pistola na sen ao vendedor para
que asinase un papel en branco.

Caso non resolto

Malia a sentenza absolutoria, o
caso non quedou resolto comple-
tamente porque a xuíza suxeriu á
acusación que demandase a Fer-
nando Mouriño por ameazas ou
coaccións, xa que considera que o
xefe da policía local obrigou ao
veciño “baixo violencia a facer al-
go en contra da súa vontade”. O
propio acusador particular sinalou
que ve unha vía directa para acu-
dir aos tribunais, mentres o fiscal
aínda non anunciou que fará. Pola
súa banda, o avogado de Mouriño
dixo que en principio non recorre-

rá, o que implica que está de acor-
do co que di o fallo xudicial, que
se ben absolve, tamén sinala que
puido haber un delito.

Tal e como están as cousas, o
BNG local considerou “gravísi-
mo” que un policía local ameace
a un veciño e que ademais isto es-
tea probado, polo que lle recla-
mou ao alcalde, Antonio Mouriño
(PP), que destitúa ao seu irmán,
xa que “non pode esconderse,
eludindo a responsabilidade” de
cesalo. O portavoz local do BNG,
Afonso Grande, que ademais é
xurista, dixo que “vista a senten-
za agora a xuíza absolveuno por
cuestións formais, pero ela mes-
ma declara probado que lle puxo
a pistola” na sen ao veciño.

Durante o xuízo, o fiscal so-
licitara unha pena de tres anos
de cárcere por un presunto deli-
to de extorsión, mentres que a
acusación particular pedía polo
mesmo suposto delito cinco
anos de cárcere e inhabilitación
absoluta  para o emprego de
cargo público, así como unha
indemnización de sesenta mil
euros para o veciño ao que lle
puxo a pistola na sen.♦

O xulgado considera probado que lle puxo a un veciño unha pistola na cabeza

A oposición de Celanova
esixe a destitución do xefe da policía local

A vítima, Xosé Dorado.                                                               PERFECTO CONDE



H. VIXANDE
Este potente tradutor creouse
no marco dun programa cha-
mado OpenTrad, no que parti-
cipa o Seminario de Lingüística
Informática que dirixe Xavier
Gómez Guinovart. O tradutor
automático traduce textos, fi-
cheiros e páxinas electrónicas.

OpenTrad é un proxecto que botou
a andar hai un ano e que foi finan-
ciado con 600.000 euros por parte
do Ministerio de Industria. O ob-
xectivo é dotar dun tradutor auto-
mático ás linguas do Estado espa-
ñol e no proxecto participan distin-
tas empresas e universidades. Trá-
tase dunha iniciativa para contar
cun tradutor de castelán a catalán e
á inversa, un tradutor de galego a
castelán e á inversa e un de caste-
lán a vasco. No caso galego, parti-
cipa o Seminario de Lingüística
Informática da Universidade de
Vigo. “Cos cartos que nos tocaron,
puidemos contratar a catro persoas
para participar no traballo”, indi-
cou Xavier Gómez Guinovart.

Este tradutor está feito en có-
digo aberto e responde á filosofía
de crear ferramentas informáticas
gratuítas para os usuarios particu-
lares. Trátase dun programa que
se pode modificar porque é posí-
bel acceder ao código de progra-
mación que permite operar ao tra-
dutor. De todos xeitos, aínda que
se modifique, non se pode vender,
hai que cedelo gratuitamente.

“Gratuíto non é, está pagado
cos cartos dos contribuíntes, o

que non se pode é vender, pero si
utilizar como ferramenta para re-
alizar traducións, por exemplo”,
indicou Guinovart. Este tradutor
é o mellor de cantos se elabora-
ron até agora e as probas realiza-
das por este medio de comunica-
ción descobren que comete moi
poucos erros tanto do galego a
castelán como de castelán a gale-
go. Ademais, está adaptado aos
últimos cambios da normativa.

“Se contamos con outra sub-
vención, e hai aspectos que indi-
can que Industria vai dala de no-
vo, poderemos facer un tradutor
de galego a inglés e viceversa”,
dixo Guinovart, que adiantou que
co mesmo número de persoas
que as empregadas no tradutor
galego castelán poderían concluír
ese traballo no prazo dun ano. 

En xeral, os tradutores funcio-
nan con moita eficacia cando se tra-
ta de linguas próximas, como os
idiomas derivados do latín. Con to-
do, non sempre acontece así coas

linguas que non son tan próximas,
como acontecería co caso do inglés
e do galego. De momento, non hai
ningún tradutor informático de ca-
rácter automático entre estes dous
idiomas, pero si entre español e in-
glés. Ademais, os que existen, re-
xistran deficiencias importantes.
Xavier Guinovart sinalou que un
traballo rigoroso podería salvar a

maior parte dos problemas que xur-
dirían na elaboración dun tradutor
automático de galego a inglés. No
caso de saír adiante, o galego gaña-
ría unha nova ferramenta.

Longa experiencia

O Seminario de Lingüística In-
formática que dirixe Xavier Gui-

novart ten moita experiencia nas
ferramentas informáticas de so-
porte para a lingua galega. “O
noso obxectivo é dotar ao idioma
destes instrumentos e que o seu
acceso sexa gratuíto”, sinalou es-
te investigador e profesor.

Entre as iniciativas máis im-
portantes recentes do equipo que
dirixe Guinovart está o dicionario
galego inglés con máis entradas
que existe. Máis mesmo que o que
publicou Xerais.  Este texto conta
na actualidade con 6.104 entradas
extraídas dun corpus de obras lite-
rarias traducidas ao galego, que se
toman como exemplo e que guían
a escolla dos termos e a definición
das súas correspondencias entre o
galego e o inglés. Este corpus, o
Corpus Lingüístico da Universi-
dade de Vigo, é unha completa ba-
se de datos con textos literarios en
lingua inglesa que foron traduci-
dos ao noso idioma.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

É obra do Seminario de Lingüística Informática

A Universidade de Vigo crea un tradutor
automático de galego a castelán e á inversa

O tradutor galego xa está colgado
na rede (http://sli.uvigo.es/tradu-
tor) e no mesmo pódense traducir
textos, ficheiros informáticos e
páxinas electrónicas. A primeira
das posibilidades permite tradu-
cir de galego a castelán ou á in-
versa calquera texto que se escri-
ba ou pegue nunha fiestra habili-
tada ao efecto. É importante indi-
car a dirección da tradución para
que funcione.

A segunda opción é a tradu-
ción de ficheiros informáticos.
Neste caso hai que indicar a di-
rección da tradución e se se trata
de texto unicamente ou se o do-
cumento está en formato HTML
ou RTF. Este detalle é importan-
te. O programa non traduce do-
cumentos do programa Word,
polo que é necesario gardalos
baixo o formato RTF, que é un
formato de intercambio que leen
a maioría dos procesadores de
texto. Despois, compre examinar
o disco duro do ordenador e se-
leccionar o ficheiro a traducir.
Despois de pulsar dúas veces o
botón “traducir”, pasarán 30 se-
gundos e se recibirá o arquivo
traducido, que haberá que gardar
no disco duro do ordenador.

A terceira das posibilidades é
navegar pola web traducindo as
páxinas que se visiten, sempre
que sexan en galego ou castelán.
Empregando este sistema, pode-
mos facer que a páxina de A Nosa
Terra (www.anosaterra.com) apa-
reza en castelán ou que o diario
arxentino Páxina 12 (www.pagi-
na12.com.ar) apareza en galego.
Para conseguilo hai que sinalar a
dirección da tradución e o ende-
rezo da páxina que queremos
traducir.

Existe tamén a posibilidade
de baixar o programa desde a re-
de e instalalo no ordenador. Para
iso hai que ir a “Descargas”, en-
trar nunha nova páxina, escoller
o botón verde que pon “Downlo-
ad apartium” e, na páxina que se
abre, ir a un cadro que se chama
“Lates files releases” e escoller a
versión “apertium-es-gl”. Esta
descarga só é útil se se ten o sis-
tema operativo Linux, pero se
unha persoa que dispón de Win-
dows ten coñecementos de infor-
mática, pode compilar o progra-
ma para Windows. Os autores in-
dicaron que proximamente habe-
rá unha versión para Windows
cun programa auto executábel.♦

Tres posibilidades
para empregar o tradutor

A Nosa Terra agora en español e Página 12 en galego.



Actualmente vivimos inmersos nunha reali-
dade excesivamente controvertida, cun ma-
pa socio-ideolóxico complexo e diverso pe-
se ao estigma da estruturación mimética das
“dúas Españas” da guerra civil e a súa non
menos cruel posguerra. Tería pouco rigor e
moita menor realidade afirmar que esa con-
traposición antitética de dous bandos: o da
legalidade constitucional e democrática da
II República e o do golpe de estado e pos-
terior alzamiento militar nacional-católico
de tintes fascistoides, morreu no esquece-
mento ou foi obxecto da tan cacarexada
consigna da aministía na transición á demo-
cracia actual. As lembranzas, as ideas, a
dor, o sangue e até a carraxe non entenden
de amnistía nin de amnesia. 

Pasaron 30 anos pero cecais sexa pou-
co tempo para a conciliación ou reconci-
liación. A reconciliación obriga necesaria-
mente ao perdón, e aínda non se lle pediu
perdón á sociedade por un levantamento
militar antidemocrático, polos mortos en
defensa da legalidade republicana, nin por
40 anos de desquite que non cesaron nin
nos últimos días dun agónico caudillo de
corazón de xeo, que até no leito de morte
se propuxo rematar o seu “divino manda-
to” (caudillo pola graza de deus, Franco
dixit) como o comezou: cunha guerra. A
primeira foi unha guerra contra a cidada-
nía do Estado español e a súa legalidade
constitucional; e esa última e frustrada se-
ría contra o reino de Marrocos no conten-
cioso colonial do Sáhara (desde onde pro-
moveu o “alzamiento”) cando Hassan II
mobilizaba 350.000 civís marroquís na
coñecida “marcha verde”. Non lle tremeu
o pulso ao ditador pe-
se ao seu parkinson na
sinatura das últimas
sentenzas de morte no
ocaso do seu réxime. 

Para reconciliarse é
imprescindíbel perdo-
ar; para perdoar é nece-
saria a oficialidade da
desculpa e a restitución
da verdade histórica e
das memorias daqueles
que pereceron de-
fendendo a vontade de-
mocrática dos seus
concidadáns nas elec-
cións municipais de
1931 que provocaron o
exilio do avó do noso
actual monarca constitucional. Reconci-
liación sen perdón soa a unha ampliación da
humillación xenocida que padeceron os
“perdedores” da guerra durante toda a Dita-
dura do Generalísimo. 

Para as feridas sociais que provoca un-
ha historia fastiada e dolorosa, precísase da
auga osixenada da memoria, o perdón e a
dignificación dos “perdedores”. En Galiza
comézase agora a romperse o secular silen-
cio, e armadas unicamente coa verdade his-
tórica son moitas as voces que reclaman a
necesaria denuncia dun réxime de medo,
ilegal e xenocida e da restitución da digni-
dade das súas vítimas. 

Non hai peor inxustiza que igualar a
vítima e o verdugo. Non hai perdón máis
inxusto que o que se regala sen razón, sen
desculpa e sen propósito de emenda. 

O conflito social existe, nunha especie
de longa resaca dun proceso, o da transi-
ción, que foi abertamente mellorábel pese
aos éxitos que colleitou e que todos goza-
mos. Pedíase democracia, liberdade e que se
terminasen as mortes e o terror da opresión,
e a cambio renunciouse temporalmente á
memoria para facer tabula rasa co pasado.
Mais os pobos non esquecen a súa historia;

as viúvas non esquecen os seus mortos; os
que foron presos políticos non esquecen a
persecución, a privación da liberdade nin a
tortura que só tiñan por razón pensar libre-
mente desde a diferenza. Foron xenerosos,

eu diría que demasia-
do. Participaron da
transición case en prác-
tico silencio, deixando
que o cambio dun réxi-
me militar autoritario,
fascista e totalitario
(amparado e bendicido
pola Igrexa Católica,
salvo na actuación de
Pablo VI, a finais de
1975, e membro das
Nacións Unidas pese
aos esforzos do gober-
no da República no
exilio), cara a unha de-
mocracia con monar-
quía imposta fose rela-
tivamente tranquilo. 

Á marxe de que as etiquetas poden ser
máis ou menos rigorosas no conceptual, o
certo é que se seguen existindo rojos e fas-
cistas, hoxe cecais vestidos de nacionalismo
progresista, de esquerda transformadora, de
social-democracia (abrazada ao liberalismo,
á terceira vía ou ás portadas de Vogue) ou de
neoliberalismo falsamente centrista. Cando
un partido como o PP, con 10.000.000 de vo-
tos, nun estado de perto de 45 millóns, non
foi capaz de condenar o réxime fascista de
Franco e manifestar a súa nula lexitimidade,
á vez que priva os perdedores do recoñece-
mento da súa memoria sistematicamente (só
é necesario consultar o diario de sesións do
Congreso dos Deputados) mentres o seu fun-
dador edulcora e mitifica a figura do Ditador,
dificilmente ambas as dimensións antitéticas
desaparecerán. Pero como ben dicía un exi-
liado político da guerra civil estes días na
prensa galega “hoxe podemos berrarnos, pe-
ro nunca co odio de entón”. 

O que si que é certo é que deberiamos
deixar de tirarnos os trastos da guerra á ca-
beza nunha metralla dialéctica que sobrevi-
viu 40 anos de ditadura e outros 30 de tran-
sición e democracia. A memoria dos pobos
non entende de calendarios. Pero para iso é

necesario facer hoxe coa traquilidade que
nos dá unha democracia mellorábel pero
consolidada unha revisión da nosa historia
que supere a falsa amnesia, que restitúa a
memoria dos perdedores e que provoque,
previo perdón oficial, a reconciliación para
unha convivencia pacífica entre ambas as
percepcións, como un sinal inequívoco de
normalidade democrática. 

As cousas subiron de ton. Pero non foi a
sociedade a que o elevou, senón os exabrup-
tos dunha dereitona que non asumiu a súa
democrática derrota electoral e que crispa o
ambiente procurando a permanente inestabi-
lidade das institucións da nosa democracia;
dereitona auspiciada por un goberno novato,
torpe e disperso sustentado por unha forza
como o PSOE na que conviven signos tan
dispares como José Bono ou Pasqual Mara-
gall, como José Luis Rodríguez Zapatero e
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ou como Al-
fonso Guerra e Patxi López. É a hora de pe-
dir respecto institucional e democrático, non
ao goberno, senón á cidadanía que, apoián-
doo ou non, está representada por el. 

A memoria é sen dúbida o soporte fun-
damental da nosa identidade persoal, como
cidadáns, e colectiva como pobos. Esa me-
moria no nome da xustiza é a que promoven
organizacións como a viguesa Comisión po-
la Memoria do 36 ou sobre a que se ergue o

monumento a outros mártires, menos con-
temporáneos, que loitaron contra o feudalis-
mo e os seus foros agrarios en Sobredo. Sa-
bendo que o ideograma da historia se debu-
xa en forma de espiral, faise imprescindíbel
o coñecemento do pasado sobre o que asen-
tamos o noso presente e con cuxas ensinan-
zas deberemos proxectar o noso futuro. Esa
lección xa se aprendeu nunha Alemaña que
celebraba o 60º aniversario da derrota do na-
zismo; cecais nisto, para variar, o Estado Es-
pañol tamén estea á cola de Europa. 

Con “alcaldadas” como a sucedida fai
poucos días nun acto de violación da sede do
parlamento por parte dos representantes mu-
nicipais do PP, anoxados pola acertada pe-
chadura por parte do bipartito da billa do ca-
ciqueo e as redes clientelares coa cancela-
ción de proxectos imposíbeis, non rematará
a tensión. Con algaradas contra a lexitimida-
de do parlament e a súa proposta de novo
Estatut en nome da sacralizada unidade da
patria única, nunha emulación daquelas con-
centracións de despropósito na madrileña
praza de Oriente, tampouco. Como di Anxo
Quintana, toca aplicar o que en Madrid cha-
maron talante. É a hora do sentidiño.♦

XABIER PÉREZ IGREXAS foi secretario xeral dos
Comités Abertos de Estudantes e membro da

Dirección Nacional de Galiza Nova. 

Nº 1.201 ● Do 8 ao 14 de decembro do 2005 ● Ano XXVIII

NO 30º CABODANO DO PASAMENTO DE FRANCO

Memoria e sentidiño
XABIER PÉREZ IGREXAS

‘Para reconciliarse
é imprescindíbel perdoar;
para perdoar é necesaria

a oficialidade da desculpa
e a restitución da verdade
histórica e das memorias
daqueles que pereceron
defendendo a vontade

democrática”

Arriba, Celebrando a entrada das tropas rebeldes en Madrid (abril de 1939), de Alfonso Sánchez Portela. Abaixo, Tropas republicanas fuxindo cara a Francia (marzo
do 1939), de Robert Capa.



“Quen mal anda, mal acaba”. Se
lle aplicamos este refrán ao de-
nominado Porto Exterior da Co-
ruña moito nos tememos que se
“converta no pésimo exemplo de
xestión orzamentaria que repre-
senta a cidade da Cultura”, se-
gundo se afirma no editorial do
xornal La Opinión de A Coruña.

Se o complexo do Monte
Gaiás foi concibido como unha
especie de monumento de Manuel
Fraga para recordar a súa colosal
obra de autoafirmación galega, o
porto de Punta Langosteira é a
“culminación da carreira política”
de Francisco Vázquez, segundo
definición persoal e intransferíbel.

Coa Cidade da Cultura non se
sabe que facer e até hai quen opi-
na que o mellor é rematala e logo
deixala como resto arqueolóxico.
De momento xa se triplicou o or-
zamento previsto. Será tamén ese
o fin do Porto Exterior?

Primeiramente, como ocorre
coa denominada Cidade da Cultura,
habería que definir que é e para que
serve ese proxecto que se pretende
levantar en Punta Langosteira.

“Non será un superporto, nin
un porto refuxio, nin porto de
contedores, nin punto intermedio
para o comercio entre os Estados
Unidos e Europa, como se nos
vén vendendo, senón un porto
para servizo case exclusivo da
refinaría Repsol”, escribe Xosé
Manuel Ponte en La Opinión.

Como xustificar esta obra?

Se é así, está xustificado que o
presidente Emilio Pérez Touriño
concentre exclusivamente nesta
obra os últimos fondos de cohe-
sión que recibirá Galiza de Eu-
ropa, 257 millóns de euros? Hai
que ter en conta que nos últimos

catro anos Galiza recibiu da UE
448 millóns para todas as obras
realizadas.

A decisión de destinar a
maioría dos fondos de cohesión
da UE para un proxecto local
aínda pode ser máis cuestionada
se non está segura nin a viabili-
dade nin, tan sequera, a súa pro-
pia construción.

Pretenden construír o novo
porto nunha zona de mar aberto,
con fortes correntes mariñas e
varrida polos temporais. Diver-
sos estudos afirman que, se é que
se constrúe, o máis probábel é
que teña que permanecer pecha-
do entre tres e seis meses ao ano.
Na súa feitura terán que aplicar
unha técnicas anovadoras que
aínda están sen contrastar. Que
pasará se ao mar lle dá por levar
unha e outra vez o dique? Aban-
donarán a construción?

Para os prácticos coruñeses o
que está claro é que, pase o que
pase, alí non se poderán cargar e
descargar contedores, xa que
precisan, segundo os técnicos,
dúas condicións fundamentais:
augas tranquilas e absoluta pun-
tualidade nos horarios de chega-
da e saída. Tampouco ten terreo
para almacenar os contedores
nin boas conexións por terra ou
co tren de alta velocidade.

A poucas millas, que se po-
derían cubrir cunha ponte, o no-
vo porto do Ferrol está moito
mellor dotado para estas activi-
dades.

A todas estas incertezas hai
que engadirlle outra máis. O Tri-
bunal de Contas abriu unha in-
vestigación polo procedemento
usado polo consello de adminis-
tración da Autoridade Portuaria
ao conceder a obra sen dispor
dun orzamento comprometido.

Pelotazo urbanístico

Malia o 60% do orzamento, os
429 millóns de euros destinados
dos fondos de cohesión da UE,
non está claro que consigan o fi-
nanciamento do outro 40%. Se
fose un proxecto estratéxico para
Galiza como queren vender Váz-
quez e máis Touriño, sería o pro-
pio Estado o que tería que facerse
cargo deste financiamento e pro-
curar o seu remate canto antes.

Pero non, a principal fonte de
financiamento do outro 40% do
orzamento deberá saír da venda
dos peiraos agora existentes, ubi-
cados en terras gañadas ao mar. A
operación non só reporta graves
repercusións administrativas por-
que se trata de recualificar
400.000 metros cadrados para
construír vivendas de luxo, incluí-
dos algúns rañaceos, senón outra
nova actuación, cando menos,
comprometida, do actual alcalde.

Para moitos, a construción
dun novo barrio para ricos é a
verdadeira operación auspiciada
por Vázquez e o porto exterior
unha desculpa onde o gran nego-
cio é para as compañías constru-
toras. Os opositores, veciños e
BNG, senlleiramente, cualifican
a operación como “verdadeiro
pelotazo urbanístico”.

Por que todo comezou máis
ou menos cando Francisco Álva-
rez Cascos, daquelas ministro de
Fomento, asinara co alcalde
Vázquez a recualificación dese
case medio millóns de metros
cadrados. Era febreiro do 2003.

Sen que eses terreos públicos,
gañados ao mar, pasen a mans pri-
vadas, non existirá o denominado
Porto Exterior da Coruña, aínda
que está ubicado en Arteixo e non
se contase co seu concello. Agora
descubriuse que non é certo que
estivese contemplado no denomi-
nado Plano Galiza. O PP só lle
prometeu un estudo de viabilidade
a Vázquez como pagamento a dei-
xarlle o Pazo de María Pita para
que José María Aznar reunise o
Consello de Ministros.♦

O porto exterior
da Coruña

MANUEL CAO

O anuncio da comisaria de Política Rexional da Comisión Eu-
ropea, Danuta Hübner, de que a Unión Europea achegaría
257,50 millóns de euros con cargo aos fondos de cohesión pa-
ra financiar as obras do porto de Punta Langosteira foi ob-
xecto de debate esta semana en Galicia. Esta cantidade finan-
cia o 60% do custo orzamentado do peirao, 429 millóns, aos
que haberá que engadir outros 201 millóns para accesos e
problemas do traslado das actividades portuarias ao novo em-
prazamento. Estamos diante dunha nova importante tanto
cuantitativa como cualitativamente que contribuirá a reorde-
nar o territorio na cidade herculina e no seu hinterland redis-
tribuíndo actividades e liberando para novos usos urbanísti-
cos o espazo ocupado polas actuais instalacións portuarias.

Foi con ocasión do desastre do Prestige cando se decidiu
impulsar a construción do novo porto e se asinou o convenio en-
tre o Concello e o ministerio en febreiro de 2004, que foi asu-
mido polo novo goberno de Zapatero como proxecto propio pa-
ra acadar de Bruxelas fondos de financiamento moi importan-
tes. A necesidade de trasladar o actual porto da Coruña cara a un
novo emprazamento está fora de discusión e foron moitos os es-
tudos realizados para ilustrar a incongruencia de ter un porto re-
ceptor de mercadorías perigosas para o ambiente e para a pro-
pia cidade no corazón desta. Os desastres dos petroleiros viñan
lembrar unha e outra vez o perigo do porto e non hai grupo po-
lítico ou axente socioeconómico que non reclamase o traslado.
Neste sentido, é unha boa noticia para A Coruña pero tamén pa-
ra Galicia que este porto sexa construído –existen discusións so-
bre a idoneidade do lugar elixido– sendo de esperar que as di-
námicas económicas e as políticas públicas complementen tal
investimento mediante a localización de novas actividades in-
dustriais, loxísticas, comerciais e urbanísticas. 

En verdade, non é difícil albiscar o enorme e rápido de-
senvolvemento urbanístico que se producirá no vello empra-
zamento nunha cidade con escasez de solo urbanizábel e con
grandes e solventes empresas construtoras desexosas de bo-
tarlle o dente a tan apetitoso bocado. Neste sentido, no curto
prazo a economía coruñesa estase a ver dinamizada pola pro-
pia construción do porto e proseguirá coa recualificación e
posta no mercado dos terreos liberados pero, no medio e lon-
go prazo, esta nova infraestrutura podería servir para mobili-
zar recursos produtivos e constituír unha base sólida na que
asentar o crecemento económico a longo prazo.

O porto exterior supón un triunfo do poderoso lobby her-
culino artellado arredor do Concello, o xornal La Voz de Gali-
cia e o sector da construción, entre outros axentes, e ha de ser-
vir de exemplo para aqueles outros grupos de intereses que tra-
ten de artellar iniciativas semellantes. Neste caso, o porto ex-
terior pode beneficiar a Galicia no seu conxunto e debería ser-
vir para que, dunha vez e para sempre, os intereses locais e os
xerais pasen a confluír e se deixe de avivar un localismo ab-
surdo e autofáxico que acabou por estragar unha enorme can-
tidade de fondos da Unión Europea en proxectos sen sentido
nos que só privaba a rendibilidade electoral a curto prazo.

A construción do porto exterior debe supoñer a chegada
dun consenso sobre as infraestructuras básicas a impulsar no
país con políticas de investimento condicionadas á avaliación
racional da rendibilidade económica e social futura tendo como
horizonte a perspectiva dunha economía globalizada na que to-
dos os axentes interaccionan e buscan as súas oportunidades.
Ao porto exterior ha de seguir un grande aeroporto interna-
cional en Santiago, a resolución dos problemas de transporte e
solo industrial na área de Vigo ou a redefinición de estruturas
administrativas para optimizar o uso de recursos públicos.♦

‘O porto exterior pode beneficiar
a Galicia no seu conxunto e debería

servir para que, dunha vez e
para sempre, os intereses locais e

os  xerais pasen a confluír”
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Francisco Vázquez.

Touriño e Zapatero préganse a Vázquez e
concédenlle as últimas axudas da UE

Os fondos de cohesión
naufragan en Punta Langosteira

A. EIRÉ
Emilio Pérez Touriño e o goberno central decidiron concentrar os
últimos fondos de cohesión europeos que lle corresponden a Ga-
liza no denominado Porto Exterior da Coruña. Un proxecto do
alcalde FranciscoVázquez que sementa moita dúbidas sobre a
súa viabilidade, a súa execución e o xeito de financiar a outra
parte do orzamento, denunciado como “pelotazo urbanístico”.



PERFECTO CONDE
O Concello da Coruña asi-
nou un contrato de compra
dos terreos da antiga fábri-
ca de tabacos que supón un
gaño para Altadis de máis
de oitenta millóns de euros.

O espazo formado polo edificio
e o terreo que ocupaba a antiga
fábrica de tabacos da Coruña,
despois de seren privatizados e
vendidos á multinacional france-
sa Altadis, remataron dando ori-
xe a unha operación especulativa
de urbanismo que, segundo opi-
na un dos concelleiros naciona-
listas da cidade, Mario López
Rico, fai que “esteamos non só
diante do maior pelotazo urba-
nístico coruñés, senón tamén
diante dunha operación que pro-
vocará, na zona de Catro Cami-
ños, un incremento do prezo do
solo que vai impedir calquera in-
tervención pública para controlar
o custo da vivenda á baixa”.

López Rico aínda vai máis
lonxe cando considera que “Al-
tadis levou un botín de 80 mi-
llóns de euros, puxo na rúa 220
traballadoras, e o goberno local
de Paco Vázquez sae tan con-
tento con terreos para 160 vi-
vendas de protección autonómi-
ca que valerán pouco máis de 3
millóns. Un fenómeno, 80 Alta-
dis e 3 o Concello”.

Todo empezou cando a ve-
lla Tabacalera Española decidiu
desprenderse da fábrica máis
rendíbel que lle quedaba, que
era a da Coruña, na que se ma-
nufacturaban, entre outros pro-
dutos, as famosas “farias” que
tanta sona lle deron. No seu día,
este proceso de liquidación de
produción e postos de traballo
contou coa oposición unánime
de todas as forzas políticas e
sociais, até o punto de que o
Concello da Coruña aprobou o
27 de febreiro de 2000 unha
moción apoiada polos tres gru-
pos municipais rexeintando o
peche da fábrica de tabacos, ra-
tificando a decisión de manter a
calificación de solo industrial
dos terreos que ocupaba e co-
municándolle a Altadis que non
se ían permitir manobras espe-
culativas que puideran implicar
o peche da fábrica e a súa capa-
cidade produtiva.

Pouco máis tarde, dende o
goberno municipal falouse de le-
var a cabo unha expropiación
que non podía ter máis obxecto,
segundo a lexislación vixente,
que efectuar unha compra forza-
da a prezo de mercado e xustifi-
cada polo interese público. Un
ano despois, o alcalde propuxo
unha operación de recualifica-
ción da parcela e do edificio, por
medio dun convenio, coa que
Vázquez dicía que se ía recupe-
rar para uso público da cidade un
espazo caracterizado pola súa
centralidade dentro da Coruña.

Burla á cidadanía

Xa daquela o grupo municipal
do BNG fixo constar a súa sos-
peita de que “do que se trataba
era de pemitirlle á tabacaleira
unha operación urbanística or-
dinaria, nas mesmas condi-
cións nas que podería facela
calquera propietario duns te-
rreos de uso residencial dota-
dos de aproveitamentos que se
achegasen aos máximos legais
e que non contasen cunha cua-
lificación previa de usos indus-
triais, e sen antecedentes da
supresión dunhas instalacións
nas que se suprimiron moitos
postos de traballo”. Os do
BNG consideraron daquela

que a operación era “unha au-
téntica burla á cidadanía coru-
ñesa, aos traballadores da fá-
brica e á propia corporación
que acordou impedir especula-
cións nesa parcela”.

O goberno local coruñés
anunciou un proceso expropia-
torio para facerse cargo do edi-
ficio histórico da Tabacalera,
catalogado para instalacións
municipais e espazos libres, e a
recualificación da parcela como
terreos para 400 vivendas some-
tidas a algún réxime de protec-
ción autonómica, coas que se
sufragaría a expropiación me-
diante a venda dos terreos. Foi
cando o entón concelleiro de
Urbanismo coruñés e hoxe con-

selleiro de Presidencia da Xun-
ta, Xosé Luis Méndez Romeu,
prounciou a súa frase histórica:
“Prefiro un acordo regular antes
que un preito magnífico”.

Seguramente para evitar ese
“preito magnífico”, o goberno
de Vázquez deixou de lado a
vía expropiatoria e tirou polo
atallo dun “acordo regular”
mediante un convenio que só
lle obrigaba a pagar a Altadis
as cesións gratuítas obrigato-
rias, apenas incrementadas nun
0,67 por cento. Tendo en conta
que a edificabilidade lucrativa
da parcela era de 41.330 me-
tros cadrados, a edificabilidade
total de vivendas libres de
24.798 metros cadrados e a de
vivendas protexidas de 16.532,
e que o valor das primeiras vi-
vendas estaba daquela en 4.700
euros/metro cadrado e non nos
1.200 euros que calculaban os
promotores do convenio con
Altadis, a porcentaxe de apro-
veitamento lucrativo que se
aseguraba o Concello era
do10,67. Dado que a cesión
obrigatoria é do 10 por cento,
resulta doado ver que o “acor-
do regular” só singificaban un-
ha ganancia do 0.67 por cento.

Pelotazo de 10.000 millóns

Foi así como o grupo municipal
do BNG, o 31 de xaneiro deste
ano, lle lembrou ao alcalde que
“entre o sistema de expropia-
ción anunciado o ano pasado e o
convenio actual hai unha deife-
rencia de 6.800 millóns de anti-

gas pesetas a favor de Altadis,
eso sen contar cos beneficios
que podería obter a tabacaleira
se decidise facer ela a promo-
ción directamente, co que aínda
podería obter outros 1.500 mi-
llóns de beneficio. É dicir, o
convenio suponlle a Altadis uns
8.300 millóns de pesetas máis
ca a expropiación, e podería
achegarse a un pelotazo total de
perto de 10.000 millóns das an-
tigas pesetas”.

O valor de venda por metro
cadrado de vivendas libres, na
zona de Catro Camiños, dentro
dunha remodelación como a
que se vai facer, pode chegar
agora a 9.000 euros, algo que
fica moi lonxe dos 1.200 euros
que barrallaba o goberno de
Vázquez e mesmo dos 4.700
que considerou o BNG no seu
día. Polo tanto, o valor de ven-
da das vivendas libres poderá
chegar a unha suma superior a
223 millóns de euros. O valor
de venda das protexidas, acada-
rá unha suma total que non che-
ga a 14 millóns de euros. Logo,
a porcentaxe de aproveitamento
lucrativo representada polos
16.532 metros cadrados de vi-
venda protexida, fronte aos
24.798 metros cadrados de vi-
venda libre, é do 5,66 por cen-
to. É dicir, o Concello da Coru-
ña firmou un convenio con Al-
tadis no que esta tabacaleira só
pagou un 5,66 por cento das ce-
sións gratuítas a que estaba
obrigada por lei. O resto, até
chegar ao 10 por cento legal,
foi para o seu saco.♦
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Na antiga fábrica de tabacos haberá vivendas de luxo
O Concello da Coruña ‘regálalle’ a Altadis
80 millóns de euros

Fachada principal da Fábrica de Tabacos coruñesa. Abaixo, Mario López Rico (BNG).                                                                                                                 P. CONDE

P. CONDE



Repenican a xeito de chamada bélica as
campás do máis rancio nacionalismo his-
pano, proclamando aos catro ventos a in-
disolúbel unidade da nación española. A
definición de Catalunya como nación no
artigo 1º do novo Estatut foi a aldrabada
que levantou a caixa dos lóstregos, célula
dormente acazapada baixo o espiñoso
mato do teimoso e crónico centralismo
mesetario. Retrocedemos á máis longa e
negra noite de pedra do perenne Caudillo,
cando xa albiscabamos unha tímida luz
de alborada na distancia.

A actual campaña demonizadora, princi-
palmente contra Catalunya neste momento,
por parte da cavernícola dereita española,
que soña coa unidade de destino no univer-
sal, co vello imperio continuamente soleado
e coa patria unha, grande e esmagada, que
non libre, non resulta nada estraña tras o pa-
so do furacán aznarista, fóbico e visceral.
Pero devén alarmante, cando ao coro satani-
zador se suman eminentes homes de pro do
socialismo. Eu cría que, tras a urticaria uni-
versalista dos primixenios fundadores do
socialismo científico, as achegas de Renner,
Bauer, Stalin, Lenin, os anti-colonialistas do
século XX e outros, tal xarampelo fora cu-
rado definitivamente. Pero enganeime. A
actuación de certos ínclitos virís baróns do
socialismo recórdame a actitude, denuncia-
da por Castelao, dalgúns republicanos du-
rante a II República e o exilio, pois semella-
ban “viúvos da monarquía, casados en se-
gundas nupcias coa República”. A estes so-
cialistas de pro, Juan Carlos Rodríguez Iba-
rra, Manuel Chaves, Paco Vázquez e José
Bono, recoméndolles a lectura da España
uniforme, do profesor Lacasta, e como com-
plemento a obra do profesor Simón Tarrés,
abaixo citada. Tamén deberían reler as obras
de ilustres socialistas como José Medinabei-
tia ou Toribio Echevarría. Este último escri-
biu en 1918 La Liga de Naciones y el pro-
blema vasco, onde se mostraba partidario do
dereito de autodeterminación e a articula-
ción dunha Confederación de Nacionalida-
des Ibéricas. Así mesmo recordaríalles a es-
tes socialistas chauvinistas e xacobinos ac-

tuais a aposta vertebradora do Estado espa-
ñol como unha Confederación republicana
de Nacionalidades Ibéricas, incluída Portu-
gal, a cargo do XI Congreso do PSOE o 29
de novembro de 1918.

A insensatez e a ignorancia imperan
por onde queira e é propio de ignaros des-
prezar e até odiar o que descoñecen, por-
que Catalunya posúe todos os elementos
obxectivos e subxectivos que a dotan de
temperamento e identidade nacional. O
mesmo acontece no
caso vasco, con ele-
mentos culturais de
abondo orixinais e un-
ha conciencia identita-
ria florecente durante
o réxime foral, defe-
nestrado polo naciona-
lismo español. Xa non
falemos da vella Ga-
llaecia, a que xa os ro-
manos advertiron da
súa personalidade pe-
culiar, con lindeiros
ben definidos e un rei-
no perfectamente es-
truturado dende a épo-
ca sueva.

Un artigo recente
do profesor Ignasi
Fernández Terricabras no xornal barcelo-
nés El Periódico aseguraba que a concien-
cia nacional catalá se fraguase nos séculos
XIV e XV ao socairo do enfrontamento
con Castela. Polo tanto, a nación catalá
existía moito antes que o nacionalismo. E
iso resulta evidente se calquera lector sen
anteolleiras le o excelente libro de Antoni
Simón Tarrés, Construccions politiques i
identitats nacionals. Catalunya i els ori-
gins de l´Estat modern espanyol.

O termo nación aplicouse durante a
Idade Moderna baixo unha connotación
lingüístico-cultural. Así, aos estudantes
que acudían á Universidade da Salamanca
desde o País Vasco denominábaselles de
“nación biscaíña”. O mesmo Miguel de
Cervantes, cuxa figura foi usurpada en ex-

clusividade polo hispanismo parameiro,
dá leccións de tolerancia e respecto, reco-
ñecendo a rica diversidade identitaria na-
cional do mosaico español.

No século XIX florecen as teorías sobre
o concepto de nación política, principal-
mente a doutrina organicista alemá e a vo-
luntarista de Renan. A Constitución de no-
vas nacións por agregación, Alemaña e Ita-
lia, e por disgregación, Bélxica, Suíza, Gre-
cia e máis tarde Bulgaria, Albania, Finlan-

dia, etc. Tras a des-
membración do Impe-
rio Otomano e Austro-
húngaro supoñen unha
renovación total do
mapa europeo, total-
mente reformado nos
anos 90 do século XX
dende a caída do co-
munismo soviético e
da Federación Iugosla-
va, sen esquecer a pro-
liferación de novas na-
cións no resto do mun-
do dende a II Guerra
Mundial coa desapari-
ción dos grandes im-
perios coloniais.

Un repaso sucinto
das diferentes consti-

tucións españolas dende a de 1812 até a
de 1978 subministra unha considerábel
morea de información e argumentación,
contundente e demoledora. O vocábulo
“nación española” aparece por primeira
vez na Constitución de Cádiz de 1812,
vulgarmente coñecida como La Pepa, ar-
tigos 1 e 2, na de 1845, artigo 11, nos pre-
ámbulos da de 1869, da non nata de 1873
e da de 1978. Pero non se consigna tal ter-
mo nunha Carta Outorgada como o Esta-
tuto Real de 1834, na Constitución non
nata de 1856, na de 1876 e na republicana
de 1931. En todas elas existe unha abafa-
dora preferencia por termos como nación
a secas, estado, estado español, estado in-
tegral, reino, monarquía, España e mesmo
Españas (Constitucións de 1845 e 1869).

O artigo 2 da actual Constitución espa-
ñola, unha auténtica chafallada de redacción
xurídico-política, recoñece a soberanía da
nación española, compatíbel coa autonomía
das nacionalidades e rexións. Se recorremos
ás definicións do nacionalidade e nación se-
gundo o dicionario da RAE, calquera mente
adornada co mínimo neuronal esixíbel, non
deixará de recoñecer que as trompetas do
alarmismo hispano deberían calar. Nación é
o conxunto de habitantes dun país rexido
polo mesmo goberno ou o conxunto de per-
soas dunha mesma orixe étnica e que xeral-
mente falan un mesmo idioma e teñen unha
tradición común. Nacionalidade é a condi-
ción ou carácter peculiar dos pobos e indivi-
duos dunha nación. En ciencia política adói-
tase denominar nacionalidade a unha nación
que non atinxiu unha organización política
estatal e coexiste, xunto a outras, no seo
dunha organización estatal única, con inde-
pendencia da autonomía política de que,
certamente, pode gozar. En resumo, na-
cionalidade e nación son termos equivalen-
tes e similares. Se a constitución española
actual admite o primeiro en plural, o segun-
do está implícito, pois nacionalidade non é
máis que a caracterioloxía peculiar da per-
tenza a unha nación.

Conviría, finalmente, engadir algunha
consideración importante. A nación é un-
ha estrutura sociocultural preexistente ao
Estado, que é unha superestrutura xurídi-
co-política. A nación crea o Estado e non
ao revés.

Axuícen os lectores tras esta análise a
que vén semellante balbordo alanceador a
cargo das hostes hispanas. Só é explicábel
porque baixo a epiderme da pel de touro
subsiste unha circulación sanguínea irra-
cional que percorre España como indivisí-
bel nación, transubstanciada en único Es-
tado-nación, imposto pola forza ao resto
dos territorios do fértil e variado mosaico
peninsular pola vía de golpes xurídico-po-
líticos ou de pronunciamentos militares.♦

XOSÉ ESTÉVEZ é historiador e profesor da
Universidade de Deusto. 
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Mentres as forzas vivas da dereita
española seguen empeñadas en
boicotear o proceso catalán, o vas-
co, e o do conxunto das reformas
no Estado, os actores deste proce-
so reformista, a segunda transición
segundo algúns, seguen vogando
cara ao porto da solución aos pro-
blemas. No caso catalán, parece
claro que haberá Estatut máis tar-
de ou máis cedo; con nación ou
con entidade nacional, cun tipo de
financiamento ou outro, coas com-
petencias que reclama o 90% dos
representantes populares ou con
algunha menos. O prezo do Non
Estatut é un goberno do PP duran-
te moitos anos; o prezo do Estatut
e da paz en Euskadi é o da dereita
na oposición durante décadas.

Catalunya propón un novo Es-
tatuto de Autonomía. Pode seme-
llar algo novidoso, pero os cata-
láns non inventan nada. Só buscan
ampliar un autogoberno do que xa
dispoñen. En materia financeira
aínda non chegan ás cotas da Co-
munidade Autónoma Vasca nin ás
de Navarra. Si avanzan en temas
de competencias e tamén no seu
documento de identidade, na súa
declaración de principios, consa-
grándose coma nación. Aínda non
se manifestou ningún grupo polí-

tico, nin tan sequera CiU, dispos-
to a deitar un proxecto que deita-
ría, coma un castelo de naipes, to-
da a feble arquitectura que José
Luis Rodríguez Zapatero tenta er-
guer coa axuda dos nacionalismos
máis posibilistas e fieis.

A expectación en Euskadi es-
tá agora en Catalunya: do que alí
saia tiraremos moitas pistas do
que poderá conseguirse aquí.
Aceptado de xeito global, agás o
PP (omitirei este apuntamento en
diante. Engádao o lector en cada
frase), o modelo que Batasuna
propuxo en Anoeta de dúas mesas
de negociación, unha para a ETA
e o goberno central e outra para
os partidos políticos, no momento
en que a tregua estea ben asenta-
da haberá que comezar a falar
dun novo marco xurídico-político
para os vascos. Ese marco está

actualmente así: Álava, Biscaia e
Guipúscoa vense rexidos por un
Estatuto de Autonomía no País
Vasco e están gobernadas polo
nacionalismo; Navarra está cons-
tituida coma Comunidade Foral e
gobernada por unha dereita ultra-
montana; e tres territorios máis
están baixo administración fran-
cesa, que nin sequera teñen reco-
ñecida a oficialidade do idioma
vasco ou unha xurisdición que re-
coñeza a especificidade vasca, e
donde o sentimento abertzale está
no seu punto máis baixo do últi-
mo medio século. 

E a reforma que cada un esi-
xe é esta en grandes trazos: Bata-
suna quere que cada un dos tres
entes teña a posibilidade de deci-
dir o seu futuro para así camiñar
cara a un Estado vasco en Euro-
pa cos sete territorios unidos; o

nacionalismo democrático avoga
por unha capacidade de decisión
pactada co Estado español, que
desemboque nun modelo de so-
beranía compartida dentro de
Europa; o proxecto dos socialis-
tas está por coñecerse aínda, pe-
ro están a gusto así; e para o PP
xa o que hai agora é excesivo.

O problema que ten a esquer-
da abertzale é que, a pesar das sú-
as últimas declaracións públicas,
aínda non asumiu que a conside-
rada nación vasca ou pobo vasco
non é un todo compartillado con-
tra a vontade dos seus cidadáns. A
Euskal Herria de hoxe non é uni-
taria por moito que Batasuna se
empeñe. O sur de Navarra está
moi lonxe de semellarse en senti-
mentos de pertenza ao norte, ou
ao interior de Biscaia e xa non di-
gamos de Guipúscoa. O discurso

do dereito a decidir está moi ben
como teoría política, nun mitin de
partido, pero xa pode ir Arnaldo
Otegi (ou Begoña Errazti) a Doni-
bane-Garazi, en Iparralde, a con-
tar iso, a ver canta xente os segue.

O nacionalismo vasco debe
enfrontarse a este debate: quen
ten dereito a decidir? Os vascos,
si. Pero hoxe, quen son os vas-
cos? En Navarra, a dereita gaña
por maioría e só sería posíbel a
alternancia cun socialismo que
opera nas mesmas claves de sen-
timentos de pertenza que a propia
dereita, ou peor. En Álava ou
Biscaia os discursos dalgúns diri-
xentes do PSE non teñen nada
que envexar aos de Paco Váz-
quez. Se o nacionalismo vasco se
enguedella en debates eternos so-
bre os dereitos de decisión de en-
tes inconcretos, podemos predi-
cir un cansazo na súa base social
e nos votantes medios, que pode-
rían acabar por centrarse na mera
xestión do goberno. E o tripartito
actual leva tempo coa xestión
descoidada. E unha xestión des-
coidada é o primeiro paso para
que muden comportamentos
electorais que semellaban inmu-
tábeis. Algo diso pasou xa en Ca-
talunya. Ou en Galiza.♦

O núcleo do conflito vasco
DANI ÁLVAREZ

No momento de paz haberá que abordar o verda-
deiro problema político en Euskadi: a soberanía.

Bilbao

A nación
XOSÉ ESTÉVEZ

‘Catalunya posúe todos
os elementos obxectivos e
subxectivos que a dotan

de temperamento e
identidade nacional”



Son dos que pensan que a existencia da base
naval de Guantánamo é un grave atentado
contra as liberdades individuais. E dos que,
ademais de pensalo, teñen que dicilo de can-
do en vez, porque é moi difícil dixerir decla-
racións como as do presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush, cando asegura que
os prisioneiros “son ben tratados” e que “hai
total transparencia” neste asunto.

Porque non é certo. De ser así que alguén
lle explique á opinión pública internacional
os motivos polos que recentemente se impe-
diu a visita dos inspectores das Nacións Uni-
das para comprobar in situ o estado real das
case que cincocentas persoas alí detidas sen
as máis mínimas garantías legais, encarcera-
das durante máis de tres anos e sen acceso a
defensa xurídica de ningún tipo. U-los derei-
tos humanos en Guantánamo?

E que, á súa vez, a opinión pública lle esi-
xa a Donald Rumsfeld, o secretario nortea-
mericano de Defensa, que detalle en que con-
siste ese “trato humano” que se lles dá aos
detidos “nun ambiente seguro”, como el di.
Supoñemos que a súa concepción de “am-
biente seguro” refirirase ao feito de que sen
inspeccións da ONU poden actuar con total
impunidade, evitando a presión que podería
supoñer a presenza dos observadores interna-
cionáis, que polo que se ve neste caso non
deben ser necesarios. O grao de cinismo non
pode ser maior. Xa nos coaron o das armas
de destrución masiva; por favor, máis non.

Mentres o gran xendarme mundial amo-
sa estar permanentemente preocupado pola
seguridade e pola paz, dende o punto de vis-
ta das relacións internacionáis resulta in-
comprensíbel que se manteñan situacións
deste calibre e ademais se lle permita ao go-
berno norteamericano xustificalas con argu-
mentos do tipo “hai unha guerra en curso” e
“a ONU non é competente nesta materia”.
Que alguén lles explique entón aos cidadáns
a validez real deste organismo supraestatal

e en que punto do calendario se atopa a súa
agardada reforma.

Os Estados Unidos tratan de estar omni-
presentes en todos os conflitos onde hai inte-
reses de seu que andan en xogo, disfrazando
as súas intervencións cunha demogóxica
mensaxe de paz, solidariedade e progreso.
Esa é a única evidencia.

Mais se nos consideramos persoas e so-
mos medianamente críticos non podemos
permanecer alleos a esta situación por máis

tempo. É urxente e necesario dar unha res-
posta global dende as principais cidades do
mundo, con obxecto de esixir pacificamente
a Estados Unidos que non dea máis excusas
para manter unha situación que non admite
xustificacións; porque os argumentos amosa-
dos ata agora para evitar a inspección da
ONU están máis que esgotados e xa non re-
sultan nada convincentes. Para ninguén.♦

xornalista@monchopaz.com
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Lobo contra
Bolívar
GUSTAVO LUCA

Oaño foi á ribeira por
beber unha sede de
auga fresca e nestas

sentiu o lobo: “Tiñas que vir
ti enluxarme a auga,
bolivariano con pel de
ovella!” O año pensou citar a
Esopo con aquela parvada de
que estando augas abaixo
mal podia revolverlle o que
bebía, pero deseguida
comprendeu que a fera
estaba encabronadísima por-
que perdera as eleccións. 

Coas raibas, o lobo
trousou babas marelas:
“Terrorista con abrigo de Ca-
xemira. Ti e os teus amigos
arruinando o país e
falsificando votos!” Deulle o
riso ao año pero disimulou:
“Os interventores din que só
houbo limpeza. Dende 1998
gañamos todas as eleccións e
con esta xa van dez”.

Disposto a acabar con
tanta desconsideración, o lo-
bo puxo os cairos a ventilar
pero nun intre pensou que
año humillado sabe mellor
así que tomou unha presada
de bicarbonato para matar as
ardencias e dixo con voz
lúgubre: “Idiota de pura la
virxe, non comprendes que
agora intervirá Norteamérica
para restabelecer a grandeza
da nosa nación?”
“Normalizar como fixo Car-
los Andrés Pérez no 89, man-
dando disparar á barriga con-
tra os que pedían comida?”
dixo o año con pouca voz. 

O lobo regoldou bicarbo-
nato coma quen vai recitar o
Juan Tenorio: “Lobos nós?
Lobos sodes vós que arram-
plades con todo, fascistas de
abrigo de vicuña!” “Tanto te
encabuxa que o pobo poida
comer, ter casa e médico?
Acaso é máis patriótico
administrar o petróleo dende
Miami?” Posto de cuñas, o
lobo botou lume pola boca:
“Estades sós na Asemblea
coma Breznhev. Cholos,
resentidos, comunistas!”
“Vaiche boa” dixo o año
rebentando coa risa “Se mes-
mo temos un ministro do
Celta de Vigo! E non estades
na Asemblea porque vos da-
ba vergoña que toda a oposi-
ción entrase nun taxi. Agora
o problema é voso”

Escarranchado e con
cambras no bandullo o lobo
considerou que se quería sal-
var o tipo tiña que botarse ao
pescozo da bolita de la sen
perda de tempo, pero nestas
avivouse coa viva diana da
brisa do palmar e enxergou
río abaixo unha moitedume
branca que seguía a regueifa
con moita atención. Paraliza-
do polo pánico, buscou no
discurso democrático algo co
que tapar as vergoñas descu-
bertas e por fin citou un his-
toriador de Vilalba con
obesidade crónica que viaxa
por conta do Goberno: “Yo
lo único que quiero es el
triunfo de la sociedad
civil!”♦

Guantánamo e os dereitos humanos
MONCHO PAZ

A última Asemblea Xeral das Nacións Uni-
das condenou (coa única excepción dos EE
UU, Israel e dúas cativas illas perdidas no
Pacífico), como vén facendo dende hai trece
anos, o criminal bloqueo norteamericano a
Cuba. Tamén o Cumio
Iberoamericano, cele-
brado en Salamanca en
outubro pasado, conde-
nou por unanimidade
ese anacrónico bloqueo
que viola toda norma
de Dereito Interna-
cional. Mais o imperio
é xordo. E soberbio.
Exerce a prepotencia
sen deterse en conside-
racións morais ou le-
gais. O bloqueo é eco-
nómico, comercial e fi-
nancieiro, pero vai
moito máis lonxe pois
impide, por exemplo, as visitas de norteame-
ricanos (como ocorreu recentemente cando
un grupo de especialistas en terapia intensiva
non puido asistir a un congreso cubano sobre
esa especialidade). Afecta a empresas comer-
ciais e organismos non gobernamentais do
mundo enteiro. En 2004 o goberno dos Esta-
dos Unidos multou a 77 compañias e institu-

cións bancarias de diferentes países porque
se relacionaron con Cuba.

O ano pasado o bloqueo causoulle a Cuba
perdas por máis de 2.760 millóns de dólares.
Dixo na ONU o vicechanceler cubano Bruno

Rodríguez que este im-
placable acoso é un xei-
to de terrorismo de Esta-
do. Perséguese a investi-
dores estranxeiros e a tu-
ristas norteamericanos;
limítanse as remesas e
intercambios familiares,
e o estadounidense que
compre un produto cu-
bano, como pode ser ron
ou tabaco, exponse a
sancións que poden che-
gar aos dez anos de ca-
dea e multas de até un
millón de dólares.

Durante máis de co-
renta anos a actitude agresiva de Norteameri-
ca contra Cuba vénse manifestando de dife-
rentes maneiras. É toda a forza, todos os me-
dios do poderoso xigante contra un pequeno
país que procura o benestar dos seus cida-
dáns e quere vivir en paz e harmonía co mun-
do enteiro. Un país con escasos recursos na-
turais, de pouco máis de cen mil quilómetros

cadrados e unha poboación de once millóns
de habitantes que non se mete con ninguén.

O bloqueo obstrúe as relacións económi-
cas de Cuba con outros países e obrígaa a
desprazarse a mercados moi lonxanos, o que
encarece os prezos de compra e de transpor-
te de mercadorías. Tal proceder vai contra as
normas internacionais do comercio. Nos
anos transcorridos dende que comezou este
acoso implacable, en cifras conservadoras
ocasionoulle a Cuba perdas financieiras que
rebasan os 82 mil millóns de dólares.

O bloqueo é un acto xenocida se temos en
conta as convencións de Xenebra e o Derei-
to Internacional Humanitario que condenan
as medidas de caracter coercitivo sobre todo
no que se refire a alimentos e medicinas, in-
cluso en tempos de guerra.

Cuba, grazas aos seus logros na saúde, na
educación, no deporte, etc. e os seus avances
científicos, ademais da súa actitude solidaria
cos pobos máis desfavorecidos do planeta,
goza de prestixio internacional e concita un
interese crecente no mundo, máis alá das ca-
lumnias e mentiras que propalan os podero-
sos medios de comunicación imperiais dia-
riamente. Son cada vez máis os países que se
acercan á illa. Aí está a xa mencionada con-
dena unánime de América Latina en Sala-
manca. José Martí falaba do “norte revuelto
y brutal que nos desprecia”. Os pobos e os
seus dirixentes vanse decatando da realidade.

É a loita de David contra Goliat. O blo-
queo é anacrónico. É inxusto, inmoral e ile-
gal. Debe desaparecer. O mundo así o ven
reclamando.♦

O anacronismo e a crueldade dun bloqueo
XOSÉ NEIRA VILAS

A pesar da condena case unánime dos países do mundo,
os EE UU seguen a apostar por un bloqueo que mantén
os cubanos nun illamento doroso que só produce miseria.

‘Nos anos transcorridos
dende que comezou este

acoso implacable, en cifras
conservadoras ocasionoulle
a Cuba perdas financieiras

que rebasan os 82 mil
millóns de dólares”

Presos en Guantánamo.



CÉSAR LORENZO GIL
O boicot da oposición vene-
zuelana ás eleccións lexislati-
vas do 4 de decemnbro tivo
un éxito relativo. Os datos
oficiais cifran a abstención
no 75 por cento, pero a tradi-
ción electoral do país nunca
situou a forza máis votada da
Asemblea Nacional por riba
do 15 por cento dos sufraxios. 

Hugo Chávez considera total-
mente lexitimada a nova Asem-
blea Nacional de Venezuela, a
pesar da grande abstención. O
presidente da República referiu-
se ao baixo nivel de partici-
pación cidadá naquelas citas
electorais que non atinxen a pre-
sidencia. “É habitual que os ve-
nezuelanos queden apáticos can-
do se escolle a asemblea”, dixo
para a prensa cubana. “Non é un
bo síntoma pero responde a un
comportamento tradicional do
pobo de Venezuela”.

Con certeza, os datos sobre
participación electoral en Vene-
zuela adoitan ser raquíticos. Se
temos en conta que o boicot da
oposición converte os votos emi-
tidos como de apoio aos partidos
favorábeis a Chávez e compara-
mos este rexistro do 25 por cento
cos baremos dos partidos máis
votados nas últimas eleccións le-
xislativas (2000 e 1998), o cálcu-
lo é significativo. Hai sete anos,
Acción Democrática (AD) foi a
forza máis votada co 11,4 por
cento do censo. Hai cinco, o par-
tido de Chávez, Movimiento V
República (MVR) foi o gañador,
co 17 por cento dos votos. Pero o
que é máis significativo é o apoio
que obtiveron figuras clave na
política venezuelana. O alcalde
de Caracas logrou o 11 por cento
dos votos e Rafael Caldera con-

verteuse en presidente da Repú-
blica con apenas un 15 por cento
de apoios. Para o ministro do In-
terior, Jesse Chacón, non pode
haber dúbidas sobre a lexitimida-
de do proceso electoral. “Nin-
guén pode xogar tan perigosa-
mente co sentido democrático. Se
se fosen anular todos os proxec-
tos que non contasen co amparo
de máis da metade do censo, nin
un só país democrático mantería
o seu réxime”, afirmou Chacón.

De idéntica opinión é o mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Alí
Rodríguez. “En todas as demo-
cracias maduras onde o voto non

é obrigatorio dáse ese proceso de
inhibición. Nos EE UU elíxese o
presidente con só o 25 por cento
do voto real, se temos en conta as
limitacións á cidadanía, é dicir ao
voto, nese país”, comentou. “No
Quebec, a abstención rolda o 90
por cento e nin un só xornal con-
siderou ilexítima a vitoria do ‘si’
á constitución europea en Espa-
ña, malia a baixa participación”.

Partido único

Mais as explicacións goberna-
mentais non convencen a prensa
internacional, cuxos analistas in-

sisten en tratar este tema como a
confirmación da queda da popu-
laridade presidencial. O princi-
pal dato que utilizan para desle-
xitimar a nova Asemblea Na-
cional é a súa composición mo-
nocor. “Paso atrás na construción
democrática do país”; Chávez,
unha mente caudillista e cre-
centemente autoritaria, ten agora
o camiño máis expedito a unha
vitoria fácil nas presidenciais do
ano que vén” son comentarios do
editorial de El País, de Madrid,
do pasado 6 de decembro.

A Asemblea non estará estri-
tamente controlada polo partido
de Chávez, o MVR, que si con-
trolará 114 dos 167 escanos.
Canda a esta forza estarán no
parlamento os partidos do Blo-
que do Cambio, coalición pro-
gresista que acolle deputados
que van desde o socialcristianis-
mo até o comunismo. 

Unha parte da asemblea esta-
rá nas mans dos líderes indíxenas,
que escollen directamente os seus
representantes, unha pecualirida-
de lexislativa case única de Vene-
zuela, introducida tras o cambio
constitucional aprobado por Chá-
vez. O novo parlamento terá un
30 por cento de mulleres, unha ci-
fra ben máis alta da existente nos
países do seu contorno.

Suicidio opositor

Os partidos que lideraron o boi-
cot, AD e os socialdemócratas da
COPEI, consideran un éxito a bai-
xa participación e pediron inter-
vención internacional para decla-
rar nulas as eleccións e esixir un-
ha “profunda reforma” da Comi-
sión Nacional Electoral, que apa-
rece como culpábel do chamado á
abstención por non “permitir uns
comicios limpos”. Segundo AD,

Chávez debería facer demitir a co-
misión e convocar novas elec-
cións “onde os perseguidos deste
réxime ditatorial teñamos capaci-
dade de facernos escoitar”, dixo
Henry Ramos, secretario xeral de
AD e amigo persoal de varios dos
principais magnates da prensa e
televisión privada en Venezuela.

Segundo o vicepresidente ve-
nezuelano, José Vicente Rangel,
cómpre que haxa un achegamento
entre as dúas partes e pediu “xene-
rosidade” para non lastrar o proce-
so que escollerá o novo presidente
da República o ano próximo. “A
oposición debería empezar por
non mentir. Eles saben que o go-
berno aceptou todas as súas de-
mandas sobre o mecanismo elec-
toral e que a súa retirada ten un ca-
rácter máis estratéxico ca técnico”.

Ao que se refire Rangel é ao
anuncio da Organización de Esta-
dos Americanos, que publicará un
informe que declara limpas e nor-
mais as técnicas electorais usadas
na cita do 4 de decembro. En tro-
ques, sábese que as enquisas
agoiraban un fracaso enorme para
os partidos antichavistas. Os 4
millóns de votos que conseguiran
reunir en contra do presidente pa-
ra o referendo que finalmente non
conseguiu reprobar o seu manda-
to quedarían, segundo as proxec-
cións de voto, en só un millón.

O secretario xeral da COPEI,
César Pérez Vivas, fixo un chama-
mento á sociedade para que recu-
pere o “espírito cívico” e se mani-
feste na rúa contra a nova asem-
blea. A idea de Vivas é extremar a
relación da cidadanía co goberno
co fin de deslexitimar o novo par-
lamento e, sobre todo, recuperar, a
través de campañas de sinaturas, a
influencia necesaria para conco-
rrer con posibilidades de éxito ás
próximas presidenciais.♦
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Ese é o titulo do último libro de Rober-
to Montoya e sintetiza ás claras e de
forma contundente o tempo en que vi-
vimos. Se alguén denunciase que Rusia
secuestra rebeldes chechenos para con-
ducilos a cárceres secretos en Siberia,
ou, mellor aínda, que a China detén mi-
litantes uigures sospeitosos de implica-
ción en actividades terroristas para in-
ternalos en campos de detención en cal-
quera remoto lugar da súa xeografía, o
escándalo internacional sería maiúscu-
lo, mesmo sen necesidade de andar con
tantas delicadezas sobre a comproba-
ción da veracidade das denuncias. Os
EE UU primeiro teñen o beneficio da
dúbida e despois, as súas eficaces estra-
texias informativas farán o resto para
afogar a indignación.  

De Guantánamo ao Iraq, o imperio
campea ás súas anchas: secuestra, tor-
tura, maltrata, degrada, humilla, sen ga-
rantías de ningún tipo, persoas inocen-
tes mentres non se demostre o contra-
rio, comportándose as súas autoridades
de intelixencia como autenticas forzas
neohitlerianas, amparadas no apoio po-
lítico interno dun George Bush abduci-
do pola interesada teima antiterrorista e

nas relacións neocoloniais estabeleci-
das con países terceiros. E aquí non pa-
sa nada. Como este
asunto non foi leva-
do ao Consello de
Seguridade de Na-
cións Unidas? Non
haberá condenas,
non haberá sancións;
e se algo diso houber
será para os países
que colaboran coa
estratexia estadouni-
dense: Exipto, Xor-
dania, Siria, Marro-
cos, pero tamén Po-
lonia, Romanía, Ma-
cedonia (a Europa
americana...) e quen
sabe cantos mais. E
para amortecer a perda de credibilidade
entre algunhas opinións públicas.

De xira por Europa, Condoleeza Ri-
ce trata de calmar os encrespados áni-

mos (e en boa medi-
da cínicos como evi-
denciou a actitude
do comisario de xus-
tiza, Franco Frattini)
dunhas autoridades
comunitarias, sem-
pre tan comprometi-
das coa protección
dos dereitos huma-
nos, pero que tarda-
ron de máis en reac-
cionar por ese inte-
resado cálculo de
non afectar as deli-
cadas relacións tran-
satlánticas. As pri-
meiras denuncias do

uso de avións civís por parte da CIA
para transportar ilegalmente prisionei-

ros considerados terroristas para seren
torturados na máis absoluta impunida-
de datan de comezos de ano (Newswe-
ek e New Yorker) e xa entón se sabía da
utilización de solo e do espazo aéreo
europeo para levar a cabo estas prácti-
cas. Porter Gross, director da CIA, né-
gase a facilitar explicacións claras, pe-
ro os datos son abundantes e moi com-
pletos.

Claro que este episodio non é un
feito illado, nin tampouco esta política
é patrimonio exclusivo do presidente
Bush. Como documenta Roberto Mon-
toya no seu libro, Bill Clinton ía polo
mesmo camiño e o 11-S fixo o resto.
Os partidarios en Europa de reforzar a
dimensión seguritaria en detrimento do
respecto aos dereitos humanos teñen na
evolución dos EE UU un espello onde
mirarse.

Todos estes gravísimos feitos alertan
sobre a importancia de afondar no deba-
te e na mobilización social a respecto da
tortura e contra a impunidade. Hai que
ler a Roberto Montoya.... e reler a Bertolt
Brecht.♦

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

A impunidade imperial
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘De Guantánamo ao
Iraq, o imperio campea ás

súas anchas: secuestra,
tortura, maltrata, degrada,
humilla, sen garantías de

ningún tipo, persoas
inocentes mentres non se

demostre o contrario”

A oposición dá por deslexitimado o réxime bolivariano

Chávez considera ‘habitual’ o índice
de abstención das eleccións lexislativas

Hugo Chávez chamou ‘lacaios do imperio’ os líderes políticos que pediron a abstención.



Moitas cousas pasaron dende que
a mediados dos anos 90 un peque-
no grupo de mozos naiconalistas
siareiros dos principais equipos de
fútbol do país decidimos crear
Siareiros Galegos (SS GG). Estes
primeiros anos de traballo, ilusión
e esperanza cedo se tornaron en
impotencia e frustración ao com-
probar que desta volta era dende a
propio goberno fraguista da Xun-
ta dende onde se nos negaba –ao
igual que antes fixeron dende Ma-
drid– o noso dereito como galegos
a voltar ter unha selección propia
de fútbol. A inminente reaparición
da nosa selección galega tras 69
anos de forzado silencio non fai
máis que reafirmarnos na certeza
de que o noso traballo destes anos,
aínda que moitas veces solitario e
ignorado, non foi estéril.

As reivindicacións nos prin-
cipais estadios de fútbol do país,
a recollida de milleiros de sina-
turas, as campañas públicas en
prol das nosas seleccións na-
cionais, e en definitiva o loitar
por algo que consideramos lexí-
timo, deron por fin algún froito.

SS GG reaparece hoxe publi-
camente diante da cidadanía ga-
lega para manifestar o seguinte:

–SS GG é un colectivo forma-
do tanto por peñas de siareiros de
equipos galegos de fútbol e outros
deportes coma por cidadáns que
individualmente apoian as nosas
reivindicacións e respectan os no-

sos valores e funcionamento.
–SS GG é pois un colectivo

asembleario e apartidista. A
independencia de SS GG como
colectivo é unha
das súas bases, e
como organiza-
ción soberana
manterá unha fi-
losofía e funcio-
namento de seu.
Aclarado isto, SS
GG dálles a ben-
vida a todos os
colectivos e orga-
nizacións que non
sendo estritamen-
te futboleiras si
apoian e compar-
ten as nosas rei-
vindicacións e
participan nas no-
sas actividades.

–SS GG de-
clárase tamén un colectivo aber-
tamente antifeixista, antirracista

e fai súas as reivindicacións dos
dereitos que a Galiza lle deben
corresponder como nación.
Aliás, dende SS GG loitaremos

pola dignifica-
ción da nosa cul-
tura e do noso
idioma, empre-
gando unicamen-
te a nosa lingua e
reivindicando a
súa completa
normal ización
tamén no eido do
deporte.

–SS GG non
só apoiará e ten-
tará dignificar á
nosa selección
de fútbol. A nosa
razón de ser é a
de conseguir que
a Galiza como
nación, estea re-

presentada a nivel oficial en to-
dos os deportes posíbeis e en to-

das as competicións interna-
cionais.

–SS GG, como colectivo
comprometido co país, loitará ta-
mén contra todo tipo de compor-
tamentos e actitudes localistas,
que non fan máis que empeque-
necernos como pobo e beneficiar
os mesmos que impediron duran-
te tanto tempo algo tan normal
coma que en Galiza houbese se-
leccións galegas. Así pois, as úni-
cas cores e símbolos que o colec-
tivo utilizará serán as de Galiza.

–SS GG reivindica tamén que
os deportistas das comarcas ga-
legas non adscritas á comunidade
autónoma galega (comarcas do
Bierzo, Navia-Eo, Cabreira e Se-
abra) que así o desexen, poidan
ser seleccionados e participar nas
diferentes seleccións galegas.

–Por último SS GG quere re-
matar este manifesto expresando
o seu profundo rexeitamento da
actual visión o deporte como me-
ro negocio-espectáculo. O depor-
te en xeral e o fútbol en particular
deben ser actividades accesíbeis á
toda a sociedade, especialmente á
clase traballadora, fuxindo así de
elitismos e esnobismos tan co-
tiáns nos tempos que corren.
Dende SS GG pois, loitaremos
pola dignificación do deporte co-
mo vehículo de expresión de per-
soas e pobos, fomentando valores
de integración, respeto e solida-
riedade entre homes e mulleres.♦
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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.♦

Olaia F. Davila
é deputada do BNG no Con-
greso pola provincia de
Pontevedra. Esta é a súa se-
lección:

CONVOCATORIA
DOS LECTORES 

Salgado    Capi      Bouzón   Coira
R. Madrid   Zaragoza   Recreativo  Alavés

Roberto
Sporting de Gijón

Oubiña   
Celta 

Aspas    Iván Carril     Fran       
Celta       Deportivo        

Couñago    Nacho Novo
Málaga            Rangers

Suplentes:
Diego López (R. Madrid) (p.s.)
Otero, Aira (Rácing de Ferrol),

Isaac (Celta)

Salgado   Noguerol   Rubén   Sito
R. Madrid      Elxe           Castilla    Ipswich

Diego López
R. Madrid

Oubiña    Cabanas
Celta        Grasshoppers

Aspas                     Fran
Deportivo

Couñago      Losada
Málaga        Valladolid

Suplentes:
Pampín (Real Unión) (p.s.)

Cabrejo (Cartagena), Iván Carril (Deportivo),
Xulio Álvarez (Murcia)

O Ministerio de Sanidade, se-
guindo as directrices da Organi-
zación Mundial da Saúde puxo
en marcha a estratexia NAOS
(nutrición, actividade física e
prevención da  obesidade) e se-
guindo esta tendencia varias
fundacións lanzaron unha cam-
paña para fomentar a loita con-
tra o sobrepeso.

Baixo o lema ‘Previr a obe-
sidade é unha idea sa’, a cam-
paña pretende crear hábitos de
vida saudábeis e educar na co-
rrecta alimentación para evitar
o que é un factor de risco de
primeiro nivel para a poboa-
ción. A campaña conta coa co-
laboración da Fundación Espa-
ñola do Corazón, a Fundación
para a Diabetes, a Asociación
Española de Dietistas e Nutri-
cionistas e a Asociación 5 ao
Día. A iniciativa durará até o
31 de xaneiro do 2006 e pre-
tende chegar a diferentes sec-
tores da poboación para atacar
a que foi sinalada pola OMS
como a “pandemia do século
XXI nos países ricos”.

Recentemente, as estatísti-
cas da Xunta sinalan que un de
cada catro menores de Vigo
(25%) padece sobrepeso, sendo
case 12.500 rapaces.

O Instituto de Estudos do
Azucre e a Remolacha (Iedar),

puxo en marcha un programa
para corrixir nos colexios os
problemas nutricionais da so-
ciedade galega. Parece que a
idea é explicarlles aos rapaces,
aos seus pais e nais e aos profe-
sores que é o que se está a facer
mal. Segundo parece, preocupa
a vida sedentaria e así o direc-
tor do Iedar, Alfonso de Claver,
indica que o deporte debe en-
trar na axenda. 

Nun artigo publicado no
British Medical Journal, inves-
tigadores das universidades de
Bristol, Southampton, Cork e
do University College de Lon-
dres avaliaron a asociación en-
tre o tamaño dos nenos ao na-
cer e a rapidez do seu crece-
mento durante os dous primei-
ros anos de vida, coa obesidade
na idade adulta, e determinar
se esta relación é estábel ao
longo do tempo.

As conclusións dos autores
son que nos nenos con maiores
índices de masa corporal ao na-
ceren e nos que crecen máis ra-
pidamente durante a infancia, o
risco de desenvolver posterior-
mente obesidade está aumen-
tando.

Giuseppe Rusolillo, da
Asociación Española de Die-
tistas e Nutricionistas, indica
que “a obesidade é un proble-

ma multifactorial que abarca
dende os planos urbanísticos
que non inclúen espazos para
actividades físicas, até a indus-
tria, a incorporación da muller
ao traballo ou a utilización de
determinados nutrientes na ali-
mentación”. En conclusión,
que a prevención da obesidade
debe ser un tema “no que cola-
boremos todos apoiando as ini-
ciativas, avalando a informa-
ción e promovendo activida-
des”, engadiu.

Vemos que dende distintos
ámbitos abordan o problema da
obesidade e todos coinciden na
importancia da actividade física
pero a realidade é moi testaruda
e a vontade de solucionar un
problema, neste caso multifac-
torial, non abonda, é necesario
implementar medidas reais e
non só campañas con consellos
e boas intencións que requiren
de gastos elevados para publi-
car en medios de comunicación,
pero que non alcanzan resulta-
dos significativos. Moitos car-
tos para encher papeis e para
dar charlas, para entidades que
fan estudos que corroboran o
que xa dixeron antes outras en-
tidades. Pero habería que pre-
guntarse: cantos deses cartos se
destinan a crear programas de
actividade física e deportes para

todos?, cantas horas de educa-
ción física se imparten nos cole-
xios agora que parece preocu-
par tanto a materia de relixión?

Todos os rapaces pasan po-
los colexios e pasan moitas ho-
ras nestes, a maior parte do
tempo sentados, non é de sen-
so común aumentar o número
de horas adicadas a educación
física?, por que ninguén esixe
isto?, por que se dan cartos pa-
ra entidades varias, funda-
cións, etc, relacionadas con
corazón, coa diabetes, coa nu-
trición e non embargante non
se colabora con colexios pro-
fesionais de educación física
ou con entidades de promo-
ción deportiva? Por que se
subvencionan clubs deportivos
de alto rendemento onde as
persoas beneficiarias son moi
poucas e non se fai un maior
esforzo coas escolas deporti-
vas municipais e asociacións
que fan un labor  impresionan-
te con rapaces e adultos na
maioría dos casos sen cobrar e
adicando gran parte do seu
tempo?, por que non se esixe
que nos ximnasios públicos e
privados traballen licenciados
en Educación Física e así te-
mos monitores e monitoras
que teñen por formación va-
rios cursos de fin de semana?♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                    XURXO LEDO

Actividade física, control de peso e
administración pública

Manifesto de Siareiros Galegos
Despois de case unha década de silencio, o colectivo dos
Siareiros Galegos presentou un novo manifesto en Santia-
go, o pasado 3 de decembro. A súa idea é unir o meirande
número posíbel de apoios para que as seleccións deporti-
vas galegas poidan competir oficialmente. Siareiros Gale-
gos convocou tamén unha manifestación festiva e reivin-
dicativa que percorrerá as rúas de Compostela o 29 de
decembro. A marcha comeza ás 6 e media da tarde na
praza das Pratarías e finaliza no estadio de San Lázaro.

Siareiros loitará
tamén contra todo
tipo de
comportamentos e
actitudes localistas,
que non fan máis
que
empequenecernos
como pobo



An Alfaya,
premio Lazarillo
A escritora viguesa An Alfaya vén de ser
galardoada co premio Lazarillo 2005 na ca-
tegoría de Creación Literaria pola obra A
ollada de Elsa. O xurado do premio, que
convoca anualmente a Organización Espa-
ñola para o Libro Infantil, seleccionou por
segundo ano consecutivo unha obra escrita
en galego, entre as presentadas en todas as
linguas do Estado. An Alfaya narra a histo-
ria de Elsa, unha rapaza de16 anos que des-
cobre misterios relacionados coa súa fa-
milia, coa guerra civil como transfundo.♦

Homenaxe a
Luz Pozo na Coruña
O 17 de decembro celebrarase na Coruña
unha homenaxe á poeta e académica Luz
Pozo Garza. O acto, organizado pola Co-
misión Homenaxe a Luz Pozo, integrada
por Olga Patiño, Xavier Seoane, Xulio Ló-
pez Valcárcel, Ánxeles Penas, Ramón Per-
nas e M.A. Fernán Vello, consistirá nun
“xantar de confraternidade” no Hotel Me-
liá María Pita, ao que se poden sumar to-
dos os interesados. Farase entrega dun li-
bro de poemas inédito da autora, nunha
edición limitada e non venal de Ámbito
Cultural/El Corte Inglés e Espiral Maior.♦

Galardón para
a Escola de Música
de Beade
A escola de Música de Beade recibiu o pa-
sado domingo 4 de decembro o primeiro
premio do concurso internacional de Bandas
de Altea (Alacante). A formación que dirixe
Xavier Viceiro compartiu galardón coa So-
cietat Musical i Artistica Maniense e co
Centro Instructivo Musical La Armónica. O
certame, que este ano corría pola súa trixé-
simo cuarta edición e que está organizado
polo concello de Altea e a Sociedade Fil-
harmónica Alteanense é un dos máis pres-
tixiosos dos que se celebran no Estado.♦

arro, arxila, auga e paciencia de
mans instruídas para modelar os
principios da terra e darlle forma
de queixeira, cunca, barreña ou
cazola. O misterio da artesanía

resólveo A olería da Terra Chá. As for-
mas e a cultura da olería tradicional, un
traballo de Luciano García Alén que ago-
ra publica Ir Indo en gran formato, un
xeito luxoso de se achegar á arte popular.
Da terra tamén xurdía a caveira que inte-
rrogaba un incerto príncipe de Dinamar-

ca. Hamlet terá a súa versión en galego.
A compañía privada RTA prevé a estrea
para febreiro. Dirixirá Lino Braxe e o
papel principal interpretarao Luís Tosar.
Moito antes remata a exposición que a
Fundación Caixa Galicia mantén na súa
sede da Coruña sobre a fotografía de
Margaret Bourke-White. Obras mestras
do fotoxornalismo, retratos históricos de
grandes líderes e persoas anónimas ví-
timas da inxustiza e a explotación. Até
o 8 de xaneiro ten as portas abertas.♦
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Foi un proceso longo, durante o
cal se produciu o cambio de go-
berno, e algunhas decisións que
xeraron tensións, como as me-
didas de gratuidade do libro de
texto. Pero finalmente logrouse
o acordo que recolle un amplo
consenso sobre as medidas le-
gais nas que se debe enmarcar o
sector nos próximos anos. A
proposta terá que pasar polos
servizos xurídicos e técnicos da
administración autonómica e
ser aprobado polo Consello da
Xunta antes da súa tramitación
lexislativa no Parlamento.

A ambición da lei é grande
e haberá que esperar ao seu de-
senvolvemento para coñecer
ben como vai influír na realida-
de do libro e a edición. De en-
trada abórdase por primeira vez
nun marco lexislativo o que até
agora foran actuacións isola-
das. A reivindicación do sector
como estratéxico para a cultura
do país é un logro importante
singularmente porque o articu-

lado recoñece no preámbulo
que “defender e facilitar o
achegamento da poboación á
cultura, e ao libro como o seu
referente fundamental, grante o
desenvolvemento democrático
e solidario da sociedade (...) O
libro é unha fonte de liberdade
persoal que posibilita unha acti-
vidade intelectual plena e fo-
menta o respecto á pluralidade
cultural da humanidade e das
súas culturas e linguas”.

Na lei contémplase a crea-
ción dun Consello Asesor do Li-
bro que terá por funcións a ela-
boración de informes de segui-
mento dos índices de lectura e
da produción editorial e a emi-
sión de propostas de actuación.

Tamén se prevé a elabora-
ción dun Calendario do Libro
Galego que englobará a celebra-
ción das efemérides fundamen-
tais de promoción, que com-
prenden o Día do Libro Infantil
(2 de abril), o Día do Libro (23
de abril), o Día das letras Ga-

legas (17 de maio), o Día da Bi-
blioteca e Libros para o Nadal.

Na promoción da lectura
préstase especial preocupa-
ción polos tramos de idade
máis novos, na medida en
que se consideran “indicado-
res de benestar, de calidade
no desenvolvemento comuni-

tario e de conciencia cívica”. 
Outro obxectivo especial é

o incremento dos índices de
lectura en lingua galega posto
que o libro galego “é un vehí-
culo de afortalamento no pro-
ceso de normalización lingüís-
tica”. Daquela, reforzarase “a
política de promoción dos cre-

adores e creadoras galegos” e
potenciarase a tradución. A co-
municación entre a nosa lingua
e as restantes linguas será en
dobre sentido e centrarase prin-
cipalmente na literatura e nos
textos “de referencia obrigada
nos distintos ámbitos científi-
cos e técnicos”.♦
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A futura lei recoñece o libro
como un sector estratéxico
Na elaboración do borrador
participaron editores, libreiros, bibliotecarios e escritores

Unha reunión recente da mesa do sector.                                                                                                             OTTO / AGN

A.N.T.
O pasado día 30 quedou pechado o borrador da Lei do Libro
e a Lectura de Galicia que se elaborou en consenso coa Mesa
polo Libro e a Lectura, constituída o pasado ano e que
abrangue ao conxunto do sector (libreiros, editores, escrito-
res, tradutores, distribuidores, bibliotecarios, ilustradores,
etc.), ademais de integrar tamén a secretaría xeral de Política
Lingüística e as consellerías de Industria, Educación e Cultura,
quen se encargou de coordenar as convocatorias e os traballos. 

A edición pública defínese na
lei como aquela destinada a fo-
mentar a lectura, a recompilar
normas xurídicas emanadas dos
seus órganos e a informar á ci-
dadanía sobre o traballo das di-
ferentes administracións ou so-
bre cuestións consideradas de
interese xeral. Estas edicións
estará rexidas polos principios
de “necesidade administrativa,
utilidade social e austeridade”.

A Xunta organizará a súa ac-
tividade editorial a meio dun
Servizo Central de Publicacións
e/ou unha editora nacional que
se regulará  por meio dunha nor-
mativa específica. Este Servizo
recabará a colaboración cos edi-
tores privados en Galicia, fo-
mentando o sistema de coedi-
cións ou de creación editorial
concertada. Estas modalidades
promoveranse, especialmente,
para as edicións de proxectos de
carácter literario ou relaciona-
dos coas diferentes artes. 

A lei prevé tamén a crea-
ción dunha Libraría Institucio-
nal do Servizo de Publicacións
da Xunta na que se oferecerán

todas as publicacións oficiais.

Clubes do libro e
bibliotecas familiares

Na lei, sen entrar especialmente
en como estarían compostos,
proponse un apoio xenérico a
todos os clubes do libro que se
creen, “promovendo a implanta-
ción e desenvolvmento dos so-
portes electrónicos, informáti-
cos e telemáticos que utilicen”.

No que se refire ás bibliote-
cas a lei comprométese a pro-
movelas entre a cidadanía co-
mo “institución indispensábel
para o acceso igualitario e de-
mocrático á cultura”. Proponse
un orzamento anual para que as
bibliotecas públicas e escolares
poidan adquirir fondos biblio-
gráficos e recursos técnicos
“que permitan manter unha co-
lección actualizada, variada,
equilibrada e de calidade nos
diferentes soportes”

Resulta novedosa a propos-
ta de campañas de sensibiliza-
ción e “mesmo axudas ás fami-
lias para a creación de bibliote-

cas familiares, dada a impor-
tancia do fomento da lectura
nos fogares e o papel determi-
nante que nais, pais e outros
membros da familia poden
exercer como iniciadores de
modelos na temperá adquisi-
ción do hábito lector”.

En canto á accesibilidade, a
Xunta velará para que as axu-
das, subvencións e convenios
que se establezan coas editoras
“repercutan no abaratamento do
prezo das publicacións co fin de
promover o consumo lector”.

Instituto Público
Rosalía de Castro e
Cámara do Libro

A lei propón a creación dun
Instituto Público Rosalía de
Castro como entidade autóno-
ma dedicada á promoción do
libro, da lingua e a literatura
galegas no exterior. A Xunta
comprométese tamén a apoiar
o sector editorial privado e as
cámaras de comercio na crea-
ción dunha Cámara do Libro
de Galicia que terá como ob-

xectivo promover a exporta-
ción do libro editado no país.

Promoción nos medios de
comunicación

Proponse unha colaboración
dos medios de comunicación
social na produción de progra-
mas de difusión do libro, a lec-
tura a creación e a tradición.
Promoverá o goberno galego
acordos da CRTVG para que
haxa programas específicos,
especialmente dirixidos á in-
fancia e a mocidade, e esixirá
que a radio e a tv públicas ga-
legas fagan un desconto dun
mínimo do 50% nas súas tari-
fas de publicidade para o libro
galego

Apoio ás librarías

As librarías promoveranse co-
mo punto esencial de venda de
libros, así como axente cultural
activo indispensábel para que a
industria do libro manteña a súa
pluralidade. Ademais fomenta-
rase a relación entre estas e as

bibliotecas para garantir que o
libro teña unha difusión conve-
niente e equilibrada en todo o
territorio galego e para desen-
volver programas e campañas
de fomento da lectura nos ám-
bitos da súa actividade.

Consello Asesor
do Libro Galego

O Consello Asesor concíbese
como organismo permanente de
estudo e asesoramento. Estará
formado por quince membros,
dos cales cando menos oito se-
rán elixidos polos axentes do li-
bro e o fomento da lectura. En-
tre as súas funcións estará a ela-
boración de informes e propos-
tas, unha guía de recursos para
o fomento da lectura, a organi-
zación trianual do congreso do
libro galego, editar anualmente
a Axenda do libro galego, como
compilación actualizada da in-
formación sobre todos os sub-
sectores da edición e do comer-
cio do libro ou elaborar estrate-
xias para a promoción do libro
galego no exterior.♦

Servizo de Publicacións e Libraría da Xunta
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A.N.T.
Impedido de asistir á ceremo-
nia de entrega en Estocolmo,
Harold Pinter enviou grava-
do en video o seu discurso de
recepción do Nobel de Litera-
tura, unha demoledora peza
de denuncia dos horrores da
guerra e da traxectoria im-
perialista  dos Estados Uni-
dos, na que utilizou como un
dos fíos o poema de Pablo
Neruda  Explico algunas cosas.

Coidando de que non se traspu-
xera a situación da República
española a Iraq, senón “porque
en ningún lugar da poesía con-
temporánea lin unha descrip-
ción visceral tan poderosa do
bombardeo de civís”, Pinter re-
citou a Neruda:

Eu vivía nun barrio 
de Madrid, con campás,
con reloxios, con árbores
(...)
E unha mañá todo estaba ardendo
e unha mañá as fogueiras saían da terra
devorando seres,
e desde aquela lume,
pólvora desde aquela,
e desde aquela sangue.
(...)
Perguntaredes por que a súa poesía
non nos fala de soño, das follas,
dos grandes volcáns do seu país natal?

Vinde ver o sangue polas rúas,
vinde ver
o sangue polas rúas!

O discurso foi un alegato,
tomando como referencia ta-
mén a súa obra, pero claramen-
te aproveitando o altavoz que
supón a entrega do Nobel, “os
Estados Unidos ocupan 702
instalacións militares no mun-
do en 132 países, coa excep-
ción honorábel de Suecia. Non
sabemos exactamente como
chegaron alí, pero alí están”. 

Reclamou levar a Bush e
Blair a un xuízo na Corte inter-
nacional de Den Haag por cri-
mes de guerra na invasión de
Iraq , “un acto de bandidaxe, de
terrorismo de estado, que amo-
sou un desprezo absoluto ao
concepto de dereito interna-
cional. Levaron tormento,
bombas de racimo, uranio enri-
quecido, asesinatos, miseria,
degradación e morte de iraquís
e todo baixo o relcamo de que
se estaba levando a liberdade e
a democracia ao Iraq. ¿Cantas
persoas ten que matar vostede
para que sexa calificado como
asesino masivo e criminal de
guerra? Pero Bush foi espabila-
do e non ratificou o Tribunal
Penal Internacional”.

Engadiu Pinter que os cri-
mes dos Estados Unidos, desde
o final da II Guerra Mundial
son sistemáticos. Citou Indone-

sia, Grecia, Uruguai, Brasil, Pa-
raguai, Haiti, Turquía, Filipi-
nas, Guatemala, El Salvador ou
Chile, sobre o que asegurou que
nunca se poderá perdoar o dano
que os Estados Unidos fixeron
en 1973. Preguntouse, sobre os
centos de miles de mortos des-
tes paises, “Hóuboos realmen-
te? Son atribuíbeis á política
exterior dos Estados Unidos? A

resposta é si. Pero vostede non
o saberá. Nunca ocorreu. Non
importa. Non é interesante. Os
crimes dos EEUU foron siste-
máticos, constantes, atroces e
despiadados, pero pouca xente
fala deles. Por qué? Pola fria
manipulación levada a cabo de
xeito brillante e exioso por
Washington, todo un exercicio
de hipnose”. Ademais Pinter

critica a indiferencia cidadá an-
te as atrocidades, “a primeira
vítima ou quizais a última é a
conciencia”. 

No discurso gravado Ha-
rold Pinter tamén plantea a re-
lación entre a literatura e a rea-
lidade. Naquela non hai gran-
des diferencias entre o que é
verdade e o que é mentira, e de
feito poden coexistir, pero “na

realidade o cidadán (incluído o
artista) debe plantearse que é
verdade e que é mentira”. No
terreo público “á maioría dos
políticos, polo que teño visto,
non lles interesa a verdade se-
nón o poder e como mantelo.
Para iso precisan manter á xen-
te na ignorancia da verdade,
mesmo na verdade das súas
propias vidas”.♦

Alegato de Harold Pinter contra a guerra
na entrega do Nobel de Literatura
Pediu o encausamento de Bush e Blair por crimes de guerra

Arriba, Harold Pinter.
Á esquerda, representación da súa
obra A festa de cumpreanos



Título: Fonte de Esperante.
Autor: Xesús Manuel Marcos.
Edita: Xerais.

Os premios é o que teñen, fan-
te coñecido e espertan na volta
dos traballos que viñeches fa-
cendo un interese co que antes
o autor só soñaba. Pasoulle a
Xesús Manuel Marcos co Mer-
lín. Antes xa
fora distingui-
do en certames
de prestixio,
mais pouco
coñecidos do
gran público, e
xa publicara
unha novela
(En terra peri-
gosa, Espiral
Maior, 1996) e
relatos (Terra
q u e i m a d a ,
L a i o v e n t o ,
1997).

Fonte de
Esperante, aínda sendo un vo-
lume no que os contos están
resoltos con desigual fortuna,
non deixa dúbida de que no au-
tor de Seoane do Caurel temos
un narrador moi feito, con ofi-
cio, ás veces brillante e do que
aínda debemos agardar cousas
mellores. Ceibado dos encor-
setamentos xenéricos propios
da escrita para mozos (os dis-
cursos que os superan son im-
borrábeis; os que non, flor dun
día) aboia mellor á vista a súa
madeira de bon narrador. So-
bre todo nun par de relatos,
“Remol de descontentos” (o
cal pecha o volume) e “Sempre
hai flores na tumba de Rita
Xenovese”, nos que se nota es-
pecialmente a habilidade á ho-
ra de crear tensión e sorpren-
der. Crear tensión desde tra-
mas baseadas no acontecer
diario de personaxes fantásti-
cas dotadas de gran realismo,
desas que nos lembran que o
acontecer cotián de cada un de
nós é máis emocionante do que
nos parece, que infortunada-
mente a nosa capacidade para
emocionarnos con el é moi
baixa, e que un bon narrador
que cho saiba lembrar sempre
te reconciliará coa vida, cos
minutos, horas, meses e anos
que antes che pesaban e non
pasaban, que crías tempo per-
dido. Resulta evidente a res-
posta vitalista que provoca o
contacto, o terapéutico coñece-
mento de historias nas que as
personaxes están condenadas á
angustia vital, como aquí es-
tas, naufragadas na incomuni-
cación unidireccional do pesa-
delo sen saída, do sufrimento
sen posibilidade de desquite.

Posibilidade de desquite,
ou de mínima oportunidade de
reacción para endereitar o des-
tino non teñen as personaxes
destes dous nin de calquera dos
outros contos do volume. Mar-

cadas ou non por condicionan-
tes vitais extremos (como o ca-
so das consecuencias da con-
tenda franquista, que entrelaza

algúns deles) as vidas das xen-
tes de Esperante son inhóspi-
tas, están condenadas á traxe-
dia, ao pesadelo sen fin, á de-

sesperanza, a incomunicación,
a emigración, ao desencontro
coa felicidade. Desfáiselles a
vida e da mesma maneira e por
iso mesmo Esperante, lugar on-
de mal-viven todas, é un lugar
maldito, condenado, que pre-
sente o abismo da súa próxima
fin, consecuencia inevitábel da
carencia de expectativas froito
dunha realidade asoballadora
que atenaza os seres todos. E
entre as personaxes, a figura
referencial e básica da muller
merece mención especial.

Os nove contos (de Espe-
rante, esa metáfora) responden
ao que se agarda en títulos
destas características, a varie-
dade técnica. E contribúen a
establecer esa atmósfera co-
mún (lembremos que algúns
cruzan entre si personaxes)
que vimos de comentar arriba.
Unha atmósfera única na que a
distancia curta propia do xéne-
ro vai ser garante de que o lec-
tor non afogue nela, que non
se sinta asfixiado. E na que
respiran unhas personaxes que
malia seren xoguetes do desti-
no nunca son planas, que te-
ñen personalidades comple-
xas, ricas en matices, e que
posúen unha única arma de
defensa persoal contra as zafa-
ñas con que os golpea a vida, a
perseveranza nos sentimentos.
Porén, cruelmente, esa mesma
arma ha ser tamén o ferrollo
que os ate, que os condene á
violencia agónica dos días gri-
ses do sen vivir. Nove contos
ou nove testemuños dunhas
vidas nada compracentes, que
nin moito menos son as vidas
que nos tería gustado vivir.

Oito deses nove contos fo-
ron premiados en distintos cer-
tames. O que abre o libro
(“Aliados solitarios”), no Mo-
desto R. Figueiredo do Pedrón
de Ouro, no ano 1994. Outros
cinco resultaron afortunados
no Premio Carvalho Calero do
Concello de Ferrol e máis dous
fórono no Manuel Murguía do
Concello de Arteixo. Polo que
Fonte de Esperante é tamén
unha sorte de seguro de vida,
loita contra a dispersión da
obra á vez que divulga. Ade-
mais a lectura destes contos
permite asistir á formación dun
narrador. Xa dixemos que os
contos están resoltos con desi-
gual pericia, nalgún (“A noite
de arame”, por exemplo) debe-
ría estar máis coidada a expre-
sión. Con todo hai un dato que
aínda non fornecemos, e é que
o mellor conto de todos, co que
se pecha o volume (o aludido
“Remol de descontentos”), é
precisamente o que non foi
premiado nunca, o cal dará un-
ha idea fidedigna e contrastada
de cal é o nivel que demostra
Xesús Manuel Marcos.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Relatos
de misterio
Fantasía e realidade, de Guy
de Maupassant, é unha
escolma de relatos do xenial
escritor francés cinxidos polo
misterio e
certo espírito
romántico.
Inclúe a obra
editada por In
Indo na súa
colección
‘Clásicos’ o
conto ‘O Hor-
la’, un dos
máis
destacados da
literatura
fantástica. Nese e nos once
textos que completan o libro o
lector moderno encontra un
xeito de facer estarrecer que
non envellece cos anos.♦

Unha pantasmiña
Sotelo Blanco edita O pequeno
da familia fantasma, dos
ilustradores e humoristas gráfi-
cos Pinto &
Chinto, na
súa
colección
‘Bolboreta’.
O conto,
destinado a
lectores
iniciais, con-
ta a historia
de Néstor, unha pantasma cati-
va que ten que aprender o abe-
cé da profesión: atravesar pare-
des, ter conta da bóla de aceiro
que leva a rastras, non luxar a
súa saba branca demasiado…♦

Andavía
Combinar textos de escritores
galegos e ilustracións en histo-
rias pensadas para
os máis pe-
quenos. Ese
é o obxecto
da colección
‘Andavía’
que Xerais
continúa con
tres novos tí-
tulos. O meu
avó é unha
gata, de Fina Ca-
salderrei; A
decisión de Valerio, de Xabier
P. Docampo e A fuxida do mar,
de Agustín Fernández Paz.♦

Abracadabra
Sebastián Paz publica Contos
de encantamentos, un feixe de
relatos que busca inserirse na
mellor tradición
da narrati-
va colecti-
va e anóni-
ma oral.
Dez textos
destinados a
lectores es-
colares e
que coidan
especialmen-
te o vocabu-
lario
empregado (para familiarizar
os máis novos con palabras en
desuso) e os valores que trans-
miten. Edita Toxosoutos.♦

Fonte de
Esperante
non deixa
dúbida
de que no
autor
de Seoane
do Caurel
temos un
narrador
moi feito.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

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

3. O HEROE.
Manuel Rivas.
Xerais.

4. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. DICIONARIO

CASTELÁN-GALEGO.
Varios Autores.
RAG / Fundación Barrié.

2. GUÍA MICOLÓXICA
DOS ECOSISTEMAS GALEGOS.   

Varios Autores.
Baía.

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

4. CONVERSAS CON SUSO DE
TORO.

Antonio Pedrós-Gascón.
Xerais.

5. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
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)

Nove contos de Xesús M. Marcos
O ‘Merlín’ do pasado ano presenta Fonte de Esperante

Xesús Manuel Marcos.
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Título: Cando veña a noite.
Autor: David Pérez Iglesias.
Edita: Toxosoutos.

David Pérez Iglesias, foi me-
recente do Premio ‘Avilés de
Taramancos de Relatos de
Aventuras 2005’ con Cando
veña a noite, unha obra que se
debate entre o relato e a nove-
la curta, non sendo doado de-
finila. É unha obra de linguaxe
vizosa, mesmo telúrica, todo
nela esta vinculada á terra até
un xeito de vivir. Situada nun
intre histórico concreto, a fin
das guerra carlistas. O relato
de Pérez Iglesias ten unha ten-
dencia universal, tenta definir
o interior do home en estado

puro como a vinganza que
acompaña un dos protago-
nistas, concretamente o Cala-
do, criado do carlista Mauro
de Povadura. O desexo de vin-
garse vai ser
motivo de
abondo para
que agromen
outros senti-
mentos que
entran en con-
flito co exter-
no, a aventura
polo tanto está
servida, só fai
falla narrala e
para iso reco-
rre ao autor á memoria oral, a
un narrador que lle conte.

Os acontecementos des-
pois do indulto da guerra vén
sendo a motivación que pase-
niñamente vai definindo a
personalidade dos dous prota-
gonistas e antagonistas ao
tempo, mais sen que a separa-
ción sexa tan lonxana que non
teñan nada en común, hai un
territorio compartido.

A acción transcorre no in-
terior do país onde os topóni-
mos rematados en –iz adónase
da xeografía territorial e lin-
güística.

Cando veña a noite é unha
obra que fai que o lector agar-
de polo desenlace con im-
paciencia, saber como remata
manteno apegado ao libro, de-

vecendo por saber quen triunfa
no enfrontamento entre O Ca-
lado e Mauro de Povadura,
quen constrúe o seu propio
destino. Para iso, o autor dosi-
fica, vai adiantando acontece-
mentos, sempre cabe unha sor-
presa, un desvío, mais o desti-
no é quen se impón. Obra de
personaxes ben perfilados e de-
limitados, de accion dosificada
e de linguaxe ricaz. Iglesias
móstranos unha novela na que
se narra a fin dunha época, dun
xeito de vivir, unha obra en
branco e negro, moura, que
conta coa complicidade das
ilustracións de Baldo Ramos.♦

XOSÉ FREIRE

Obra de
personaxes
ben
perfilados e
delimitados,
de accion
dosificada e
de linguaxe
ricaz.

O fedor da vinganza
David Pérez Iglesias debuxa unha Galiza sumida no odio
durante as guerras carlistas

Título: Circular polo Saviñao (I e II).
Autor: Varios.
Edita: Círculo Cultural Recreativo Saviñao.

Circular polo Saviñao (I e II) é o
que poderiamos considerar unha
única obra en dous volumes, edi-
tados respectivamente en 1999 e
2003, que nos ofrece un repaso
misceláneo a un territorio do in-
terior, non de-
masiado coñe-
cido. O Savi-
ñao é un con-
cello de 196,6
qui lómetros
cadrados de
superficie que
en 1960 conta-
ba con 12 mil
habitantes e
hoxe non supe-
ra os 5 mil. Co-
mo dato igual-
mente ilustrati-
vo diremos que
no 2002 o nú-
mero de matri-
monios no mu-
nicipio foi de
sete.

Situado en-
tre as cabecei-
ras comarcais
de Monforte e
Chantada, contou cunha agricul-
tura salientábel até hai poucos
anos, aínda que hoxe a única
produción que subsiste con lou-
zanía é a da uva. O seu linde na-
tural, polo oeste, co río Miño,
fornécelle unha gran ribeira de
aproveitamento tanto vinícola
como turístico, polas súas paisa-
xes e polas mostras, algunhas
ben valiosas, de arquitectura ro-
mánica, caso das igrexas de Ri-

bas de Miño ou Diomondi. Al-
gunhas destas construcións da-
tan dos séculos XII e XIII, aínda
que parte das súas raigames haxa
que procuralas con bastante an-
terioridade ao ano mil. Os socal-
cos da propia ribeira parece que
teñen a marca romana e esta é
sen dúbida a orixe dalgunhas das
calzadas que se conservan. 

As obras que aquí comenta-
mos, de 227 páxinas a primeira
e 390 a segunda, serviron para
conmemorar o 40 e o 45 ani-
versario, respectivamente, da
asociación que edita ambos tra-
ballos, o Círculo Cultural Re-
creativo Saviñao que dirixe
Henrique Sampil. 

Sumando os dous volumes,
atopámonos ante un mangado
de 80 colaboracións, escritas
por case outros tantos autores
que abranguen as temáticas
propias destes casos: persona-
xes humanos do municipio, fei-
tos ou entidades dignas de lem-
branza, historia, patrimonio,
idioma e outros temas variados.
Estamos polo tanto ante un dos
esforzos locais por recoller o de
valioso que hai nunha comuni-
dade e dalo a coñecer entre os
propios veciños. Unha obra se-
mellante como se ve, aínda que
cada unha coas súas particulari-
dades, ás que se están a acome-
ter noutros concellos de Galiza. 

Hai contodo máis matices
que engadir: o carácter de mis-
celánea destes dous libros fai
que abrangan un abano amplo
de temáticas pero tamén de esti-
los, o que lonxe de estorbar a
lectura, consegue facela máis
amena. Existe un fío condutor
común de cariño pola terra, de

respecto a ela e ás xentes que a
poboaron e tamén de rigor e es-
mero no que se afirma. Non hai,
é certo, unha análise sistemáti-
ca, pero este é un traballo que
ten como obxecto e como méto-
do o de unir vontades e que non
responde polo tanto a unha pla-
nificación ríxida, difícil por ou-
tra parte de seguir en casos así.

O resultado está polo tanto
moi arredado daquelas obras
dalgúns crónistas locais do
franquismo e de certos pseudo
eruditos que guindaban, sen ru-
bor ningún, sobre os seus veci-
ños, unha chea de gabanzas ás
autoridades, seguidas dalgúns
textos de historia mítica, onde
a invención, o ouropel e a
grandilocuencia deixaban case
sempre mal parada a verdade.
Eran aqueles estudos que mes-
turaban a heráldica coas covas
de mouros e as raíces gregas,
coroados pola guinda da foto-
grafía do gobernador civil.

Eses tempos están felizmen-
te superados e o que se atopa en

Circular polo Saviñao é unha
obra que reconstrúe o tecido so-
cial, algo moi necesario, que
identifica os veciños e orixina-
rios da zona (tantas veces igno-
rantes, por causas propias ou
alleas, do que teñen máis ache-
gado), pero que ademais resulta
útil, e se cadra imprescindíbel,
para os que desde outros lugares
de Galiza (ou desde a emigra-
ción) queiran coñecer estas te-
rras. Non en balde cada vez hai
máis curiosos que tentan saber o
que o país ofrece para alá da fa-
chada costeira. Descubrirán aquí
un territorio certamente debilita-
do hoxendía, pero cun importan-
te pasado que agora se pode ren-
dibilizar e con potencialidades
económicas de tipo produtivo
que agardan a seren explotadas.
Para pesimistas hai que dicir que
o futuro nunca está escrito, tanto
para o que lle vai ben como para
o que lle vai mal. Atopámonos,
en fin, ante un lugar de encontro,
unha amena praza ou ágora na
que os textos dialogan entre si e

en voz alta e que ogallá teña con-
tinuidade noutros volumes. 

Puntualmente, engadire-
mos só algunhas anécdotas: a
dos libros desaparecidos ou
queimados en 1936 (páxinas
45 e 207 do primeiro tomo); a
importancia do grupo teatral
Valle-Inclán que funcionou a
finais dos anos sesenta e pri-
meiros setenta ou a noticia so-
bre a tradicional carreira de bu-
rros, na que se ofrecen as indi-
cativas cifras de que Galiza
conta con 25 mil burros censa-
dos, fronte aos 127.800 que hai
no total do Estado, cantidades
ás que o concello do Saviñao
contribúe con 30 exemplares. 

Polo demais non faltan in-
teresantes traballos sobre his-
toria medieval, toponimia, va-
rios sobre un dos personaxes
máis importanes que deu o
concello: Xan de Forcados ou
unha análise e cuantificación
da represión tras o golpe do 36. 

M.V.

Viaxe ao interior do Saviñao
Dous volumes misceláneos analizan a realidade do concello

Circular
polo
Saviñao
reconstrúe
o tecido
social dos
orixinarios
da zona,
pero
ademais
resulta útil
para os que
queiran
coñecer o
que o país
ofrece
para alá
da fachada
costeira.

A que foi Casa do Concello até os anos setenta. Á dereita, o edificio actual.
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Título: Os artistas de Ánxel Casal. Arte e 
edición nunha Galiza entusiasmada.
Comisario: X. Enrique Acuña.
Lugar: Auditorio de Galicia, Santiago. Até o 
11 de decembro.

Penso que unha boa exposición
debe dalgunha maneira trasladar-
nos a un outro espazo ou a un ou-
tro tempo no que se perciba o
alento do microcosmos da crea-
ción, cada lapa particular que se
engade á obra que vai permane-
cer no tempo, non xa á vella pel
de Europa senón á do universo.
Esta exposición da que lles vou
falar ten o poder de evidenciar to-
do, absolutamente todo, tamén o
que puido ser, xa que nos ofrece
eses espazos en
branco que
conteñen as bo-
as obras litera-
rias e que inter-
pretan, presen-
ten e gozan di-
ferentes “lecto-
res modelo”.
Entramos no
mundo de
Ánxel Casal
que foi alcalde
da cidade de
Compostela,
homenaxeado,
para a sorte no-
sa, desde o
Concello da
mesma cidade
en todo este
2005, accede-
mos ao univer-
so do impresor
e editor gale-
guista, árbore
central da que
van saír moitas ponlas: pinturas,
carteis, documentos e sobre todo
libros. Libros pensados, mima-
dos e mesmo os soñados. Esta
exposición converte cada libro
nunha obra de arte, nun obxecto
fermoso que nos emite múltiplas
mensaxes que obedecen a un
afán de renovación e revitaliza-
ción da cultura emanada por, des-
de e para o pobo, é así como hai
que comprender tanto compro-
miso e tanto entusiasmo. Entrar
nas salas do Auditorio de Galiza
significou asistir a un diálogo que
se fixo contemporáneo entre di-
ferentes artistas, escritores e pin-
tores, como se estivésemos nun-
ha reunión na imprenta Nós en
Compostela ao redor de Casal e,
o ano 33, que debuxou Seoane,
se trasladase á actualidade para
explicarnos moito máis. Nese
diálogo abraiámonos coa capaci-
dade de Casal e de Castelao para
facer coincidir dúas xeracións: á
anterior á 1925 e a do Seminario
de Estudos Galegos, mozos e ve-
llos, situados desde Nós, sen an-
daren arredor de si. Cultura pro-

pia revitalizada e vangarda euro-
pea sumadas á época de entusias-
mo da república. Demóstrase a
importancia de Castelao como
deseñador do programa cultural
político e estético do nacionalis-
mo. Imprenta Nós, primeiro na
rúa das Hortas fotografada polo
catalán Pelai Mas, despois na
Rúa de Vilar que nos mostra Ksa-
do, falásenos da mítica Lar e do
significado do dolmen que nos
descobre Díaz Valiño, mentres
nos observa desde o seu autorre-
trato, tamén das fermosas letras
que Castelao concibe para a obra
Hostia de Cotarelo Valledor. Hai
moito máis: follas de publicidade
que convidan á lectura, o catálo-
go de Nós, boletíns de pedido, a
revista da FUE, a folla voandeira
de Resol, prensa de esquerdas da
vida normal das reivindicación
dos anos trinta como Amañecer,
Ser, Máis ou Erte. A arte desde
as cubertas de A Nosa Terra de
Díaz Baliño ou da revista Nós de
Castelao. Coma testemuña deste
mundo vivo está o debuxo de
Francisco del Riego, na entrada.
Mundo público e mundo priva-
do, óllase este último no espazo
propio que ocupa a figura de Ma-
ría Miramontes, compañeira de
Casal no privado e no público,
que tivo tenda de teas na Coruña,
foi modista en Santiago e na súa
cabeza deberon ficar cosidas to-
das as palabras dos artistas de
Casal coas que viviu no seu exi-
lio de Bos Aires. Son os cadros
de Maside quen nos mostran o
mundo da tenda e a costureira,
mentres Seoane nos ofrece á súa
particular visión da costureira su-
rrealista, velaí unha mostra da
conversa que se vive na sala. Po-
dería evocar agora toda esta visi-
ta, da que lembro como algo úni-

co uns segundos nos que a maxia
do cine fixo que  Castelao me
mostrase un debuxo do Albún
Nos, imaxes inéditas e breves de
1930 de incalculábel valor. Aínda
agora me persegue a traxectoria
frustrada de tantos artistas, a
morte de tanto talento, a ruína
dun país atado en moitos aspec-
tos aínda ao franquismo. Descó-
brense tantas verdades nas pega-
das que deixan Camilo Díaz Ba-
liño ou Castelao, da liña estética
que trazan, na comunicación en-
tre literatura e ilustración, unha
liña de investigación que se nos
ofrece desde estas paredes. Faise
indiscutíbel o maxisterio que
exerce o artista rianxeiro na obra
de Manuel Méndez, o autor da
capa de O Galo de Amado Car-
ballo, na de Castro Arines, autor
da capa de Bebedeira de Delgado
Gurriarán, na de Xosé Sesto, au-
tor da capa de Nao Senlleira de
Bouza Brey. As mulleres de
Méndez, as de Castro Arines, os
futbolistas en movemento de
Xurxo Lourenzo son unha sor-
presa. Entre todos eles unha artis-
ta, Lolita Díaz Baliño, autora da
capa de Cantigas e verbas ao ar
de Xulio Sigüenza, e dunha sor-
prendente capa para a revista Ga-
licia, titulada “Jueves Santo”, a
súa presenza xustificaría que ao
título da exposición se lle elimi-
nase o artigo, para convertela en
“Artistas de Ánxel Casal”. É
moito o que se nos vai legando: o
fermoso diálogo entre Seoane e a
poesía de Cunqueiro, os grava-
dos preciosos de Maside, eses ta-
cos orixinais para Retrincos, a
presenza da muller núa como
modernidade, esas gregas lesbia-
nas trazadas coa sutileza de Can-
dido Fernández Mazas. Mundos
fermosos de ilusión que se tron-

zan e a dor materialízase en de-
nuncia desde o exilio a voz de
Maruxa Mallo, de Blanco Amor
en homenaxe a Lorca ou Luís Se-
oane contra a traición, desde a
loita Castelao ou Souto. A dor
máis forte por descoñecida é a
que nos transmite Federico Ri-
bas. Espazos tamén de lealdade
que se manifesta na memoria que
obriga a creación da editorial
Ánxel Casal  que leva no seu
Fardel de eisilado Luís Seoane,
espazos de reivindicación e de
continuidade dun labor esmaga-
do coa publicación de As cruces
de pedra na Galiza por Castelao,
publicada pola Editorial Nós en
Bos Aires. Podería evocar moitas
máis sensacións, a beleza do ca-
dro de Colmeiro A carta, todas as
súas múltiples mensaxes, quizais
metáfora desta exposición, que
nos invita desde o gozo a tantos
pensamentos, a encher todos eses
buracos furados da nosa memo-
ria colectiva, máis prefiro rema-
tar noutras cuestións. Despois da
homenaxe que lle fai a Ánxel
Casal o Concello de Compostela,
do traballo impresionante do co-
misario da exposición Enrique
Acuña, de tanto esforzo anónimo
e incalculábel, é unha mágoa que
esta exposición chegue ao seu
peche. Nin sequera dous meses.
Cómpre lamentar que noutro pa-
ís máis normalizado ou nun tem-
po animado polo mesmo espírito
entusiasta que une “Artistas de
Ánxel Casal”, esta exposición se-
ría de obrigada visita de moitos
centros de ensino, de eses lecto-
res e lectoras que len desde Cou-
sas até Mar ao norde, viaxaría
ao exterior como imaxe de pre-
sentación para situarnos no mes-
mo mundo no que estivo esta
vangarda. Por que non é posíbel
levala a Barcelona ao CBCC ou
a Valencia ao IVAM?  Dáme por
pensar que aínda estamos moi
lonxe de que estea entre nós,
quizais por andar aínda arredor
de nós, ese lector, esa lectora,
“modelo” que esta exposición
precisa. Diáspora, outra magní-
fica exposición comisariada por
Carlos Bernárdez, que pode ser
a continuidade de esta, tivo máis
sorte, do espazo do MARCO
pasou á Fundación Luís Seoane,
para o noso ben. É lamentábel
que para Ánxel Casal exista un-
ha vez máis unha data, o 11 de
decembro, por fortuna contamos
cun excelente catálogo que de-
mostra que o recoñecemento á
figura de Ánxel Casal e a reivin-
dicación da memoria é un labor
necesario. Por favor, non deixen
de facerse con este magnífico
catálogo.♦

MARGA ROMERO
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O Ollo Público
Nº 12. Setembro-decembro 05. Prezo 3 euros.
Dirixe: Fernando Vilaboa.

Un novo número da revista
das artes está á venda nas
librarías ou a través do correo
electrónica
fvilaboa@wanadoo.es. Na
sección de literatura, Mª Xosé
Blanco traduce varios
poemas de
Arthur
Rimbaud e
publícanse
orixinais de
Isolda
Santiago.
Fernando
Vilaboa
achégase ao
filme Prince-
sas, de
Fernando León. Xosé Luís
Suárez Canal achégase á foto-
grafía como recipiente da me-
moria. Javier Sádaba reflexio-
na sobre as relacións oriente-
occidente. Moncho Seixo
lévanos de viaxe ao cabo de
Ortegal e á Estaca de Bares.♦

A Voz de Lenda
Nº 14. Outubro 05. Prezo 1,50 euros.
Edita: Colectivo Lenda.

Esta publicación que edita o
Colectivo Lenda está redacta-
da por un feixe de colaborado-
res deste centro de
rehabilitación. Patricia  Cogo-
lludo, Manuel González, Xosé
Luís Ezama, Xan Caamaño,
Fins Brico e Xaime Viqueira
participan na sección literaria.
O propio
Viqueira,
xunto con
Alberto La-
go,
transpórtan-
nos á illa de
San Simón.
Benxamín
Nogueira re-
lembra os
mundiais de
fútbol do
Uruguai 1930 e Italia 1934.
Esperanza Ponce comeza a
súa ‘Historia da psiquiatría’.
Alberto Lago fai a crítica do
filme Cando Harry atopou a
Sally.♦

A micro pechado
Nº 67. Novembro 05.
Dirixe: Helena Domínguez.
Edita: Espazos Radiofónicos Galegos en 
Catalunya.

Helena Domínguez entrevista
o secretario xeral de
Emigración, Manuel
Rodríguez. Tamén se inclúe
unha conversa co escritor e
dramaturgo Lito Caramés,
autor de E
agora pasa
un tren.
Paulo
Aguiar e
Marcos Con-
de
entrevistan a
Marcos
Serrano,
ciclista que
gañou unha
etapa no Tour 2005. Inclúese
información sobre a colectivi-
dade galega en Catalunya.♦

Evocación de Nós,
algo máis ca unha xeración
Últimos días da exposición
que recorda o entusiasmo da Galiza republicana

Entrar
nas salas do
Auditorio
de Galiza
significou
asistir a un
diálogo
que se fixo
contempo-
ráneo entre
diferentes
artistas,
escritores e
pintores,
como se
estivésemos
nunha
reunión da
imprenta
Nós.

Unha das ilustracións de Castelao para Nós.



Este ano estreou varias pro-
ducións.

Ademais de Exilios. Loren-
zo Varela, en outubro exhibiuse
a película sobre Ánxel Casal e
tamén neste mesmo ano o do-
cumental Viceversa sobre o te-
ma migratorio.

Como aborda esta pelícu-
la que agora estrea o fenóme-
no do exilio?

Pretende desenvolver o meu
proxecto de recuperación siste-
mática da memoria. Como autor
teño a idea de facer unha tetra-
loxía sobre a historia contempo-
ránea de Galiza. A primeira foi
Castelao e os irmáns da liber-
dade, coa idea de, a partir da
biografía, retratar unha época e
o nacimento orgánico do move-
mento político galeguista. Des-
pois estará Atila en Galicia,
pensada para 2006, que falará
da represión desatada a aprtir do
36. A terceira desa saga históri-
ca é Exilios na que tomo pé na
vida de Lorenzo Varela.

Por que esa elección, a
maiores de que se lle adicou
este ano o Día das Letras?

Lorenzo representa moi ben
o padecemento do exilio e a no-
sa historia como pobo ao longo
do século XX, e tamén para
abordar unha parte relevante de
finais do XIX cando se produce
o grande fenómeno migratorio
cara ás Américas. Varela nace en
Cuba, retorna a Galiza e volve á
emigración. Ese ir e vir constan-
te do triángulo Galiza-Bos Ai-
res-La Habana é moi propio da-
queles anos de primeiros do s.
XX, cando os emigrantes volví-
an puntualmente a bautizar os fi-
llos para marchar outra vez onde
mellor puideran traballar. Ade-
mais Lorenzo Varela, sendo moi
novo, ten atitudes de compromi-
so político, no galeguismo e en
Izquierda Comunista, un grupo
trostquista, o que representa moi
ben os compromisos políticos e
sociais que tiñan sectores da
emigración, que residían en pai-
ses republicanos cun concepto
claro da liberdade e da cidada-
nía. Había tareas que neses pai-
ses americanos estaban en pé: o
concepto da loita de clases, a
busca do benestar, da educa-
ción... mentres en Galiza aínda
pervivía o concepto de súbditos
dunha monarquía allea e lonxa-
na. Varela trae esa bagaxe ideo-
lóxica e pona en práctica, pri-
meiro en Lugo e despois en Ma-
drid.  Escollo tamén Varela por-
que con el, a diferenza doutros
exiliados moi importantes, teño
unha afinidade maior en moitos
sentido. En 1976 tivo que fuxir
da ditadura militar arxentina e
chega ao Estado español, sofrin-
do un novo desarraigo porque é
un descoñecido até para moitos
dos seus camaradas políticos.

Na feitura das súas obras, e
singularmente nesa tetraloxía,
hai unha feitura apoiada nas
testemuñas vivas, sen narrador.

Na produción cinematográ-
fica necesitas moitos recursos e
contemplar moitos aspectos e
por suposto o financeiro. Como
autor en galego e en Galiza fa-
go unha análise de necesidade
e conclúo que se precisa un cne
nacional galego. Podemos e
debemos contar a nosa historia

desde o cine. Cando cheguei da
Arxentina botei iso de menos, a
pesar de que se intentaba. Para
min o cine é unha arma ideoló-
xica, un medio de expresar ide-
as e o meu diagnóstico levou-
me a tomar a nosa historia co-
mo materia prima para desen-
volver a miña cinematografía.
Pensei que o elemento funda-
mental eran os propios prota-
gonstas da historia, de maneira
que o autor fose un vertebra-
dor, e que os discursos fosen  o
centro das obras. Aí poño a mi-

ña capcidade de contar histo-
rias e o meu investimento. A te-
traloxía, ademais das tres obras
que antes citei, concluirá cunha
película sobre posguerra, tran-
sición e a Galiza de agora. Iso
non limita que pense en pelícu-
las con outras ambicións pero
todas elas basadas na recupera-
ción da memoria histórica.

Realiza moitas entrevistas
e na práctica está constituin-
do un enorme arquivo.

O meu traballo non é só a
recupración de historias de vida

de persoas destacadas nos dis-
tintos quefaceres da cultura ou
da política. Estratexicamente
vou detrás de construír un gran-
de arquivo audiovisual da histo-
ria de Galiza. Penso que ao lon-
go de varias décadas sería inte-
resante recuperar todo o que se
nos destruiu desde 1936. Ese ar-
quivo, pasados os anos, penso
que vai ser moi importante e ni-
so estamos empeñados. 

O documental ten o pro-
blema do circuíto onde pode
ser exhibido.

Como director penso que o
que fago é necesario e que estas
historias van ir interesando cada
vez máis. Non é un proxecto
económico e comercial, pero si
é político e cultural. Necesito
sensibilizar as institucións para
que o apoien e teño que chegar
aos públicos, hoxe moi condi-
cionados por unha relación de
consumo rápido de espectácu-
los. E xogamos á contra tamén
co idioma, en canto aos exhibi-
dores das televisións estatais...
Daquela este cine, que é de re-
sistencia, é unha obra para o día
da mañá. Confío que sexa un
proxecto con saida, aínda que
hoxe sexa de estrita resistencia.
Encamiño o meu traballo cara
as televisións e penso que aí ten
acollida. Nas miñas películas
está practicamente ausente o lo-
cutor e pretendo que as historias
se conten a si mesmas, e daque-
la busco diante da miña película
un público en actitude de apren-
der e asimilar cousas, sexan ide-
as ou sentimentos.

Na TVG empezan a ter
máis presenza os documen-
tais, en tempos falouse dunha
segunda canle, e agora está a
posta en marcha das canles
dixitais. Hai un novo espazo?

Pode ser un camiño perfec-
to, pero hai outra canle de di-
vulgación de producións audio-
visuais que se pode pór en mar-
cha desde as administracións, a
partir do sistema asociativo que
é amplísimo. Cando en Europa
e tamén en Galiza se fala da ex-
cepción cultural respecto dos
Estados Unidos, fálase por falar,
porque non se trata de apelar só
á obra, senón de facer políticas
en serio para achegar esas obras
á cidadanía e formar á xente no
audiovisual. Cando hoxe esta-
mos discutindo cousas do sécu-
lo XIX, como se a relixión é
obrigatoria ou non no ensino,
imaxina que atrasados estamos
respecto á presenza da alfabeti-
zación audiovisual nese mesmo
sistema educativo. 

Cando chegaba da Arxen-
tina entrevistámolo nestas pá-
xinas e falounos do proxecto
dunha longametraxe, Os fillos
de María. De entón a hoxe pro-
duciuse unha mutación tecno-
lóxica, podería levar adiante a
súa obra sen esa revolución?
Segue en pé aquela idea dunha
película de ficción?

Non sería posíbel. Aínda ho-
xe é moi custoso, porque temos
xa 400 horas de historias de vida
gravadas, e se iso o cuantificas
nos custes de persoal, investiga-
ción, planificación, rodaxes,
viaxes, transcripción, edición...
sen os novos soportes só sería
viábel feito por un centro na-
cional. Hoxe pódese facer por-
que ademais teño unha escola de
como producir estes materiais a
un custe asequíbel. O traballo de
memoria da Galiza mantereino
sempre en crecemento e como
núcleo principal do meu traba-
llo, e despois seguirei con outras
arelas, entre elas a coprodución
de Os fillos de María, para a que
teño xestións abertas en México
e Arxentina, e co guión posto ao
día. Isto sería xa feito en cine e
pénsoa como obra de grande
presuposto.♦
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Xan Leira
‘Debemos contar a nosa historia

tamén desde o cine’
XAN CARBALLA

O 13 de decembro estrea no teatro Principal de Santiago, a súa última
produción, Exiliados. Xan Leira leva moitos anos teimando na cons-
trución dunha obra documental e cinematográfica que ten como eixo
central a construción da memoria sen abandoar o proxecto dunha pe-
lícula de ficción, Os fillos de María, para o que busca produtores.

PACO VILABARROS



De cando ven o seu interese
pola figura de Eugenio Gra-
nell?

Apareceume porque sendo
xefe de sección na Dirección
Xeral de Política Lingüística
alí chegaban textos e tradu-
cións da Fundación. Había
cousas moi interesantes de ar-
te e sobre persoas que tiveron
contacto con Granell. Como
existía esa colección A Nosa
Memoria ofrecín a posibilida-
de de preparar unha biografía
que é esencialmente divulga-
tiva.

É unha biografía de divul-
gación, pero hai necesidade
dun traballo máis amplo?

Creo que virían ben estu-
dos máis profundos sobre a
súa obra e por suposto tamén
biografías en profundidade. A
figura de Eugenio Granell está
moi marcada polo compromi-
so político, pola guerra civil e
polas persecucións dentro do
bando republicano, sobretodo
cando empeza a imporse unha
liña controlada por Stalin e el
foi unha persoa que estivo na
primeira fila de todos eses
conflitos. Ademais a súa im-
portancia no movemento su-
rrealista é indiscutida.

Hai un fincapé perma-
nente na vinculación entre
política e obra artística. Pode
concluirse definindo a Gra-
nell como un surrealista en
revolución permanente?

Ou un revolucionario artis-
ta, porque Granell era unha re-
volución constante e lévaa á ar-
te cun nivel excepcional.

Fai moito fincapé no con-
flito continuo que ten Gra-
nell cos comunistas de corte
stalinista?

Resultábame curioso ver o
ben que distingue sempre o
que quere e o que non quere.
Pasou problemas moi serios,
foi detido e torturado nunha
cheka, pero di sempre que o
problema son os dirixentes.
Granell pensa que a maior
parte dos militantes comunis-
tas de base son persoas extra-
ordinarias. Pode valer de
exemplo desa combate cons-
tante, e de como distinguía
planos, a súa visión e relación
con Picasso. Para el é o gran-
dísimo renovador da arte, pe-
ro discrepa da súa afiliación
política e de que ignore as
atrocidades do estalinismo.

Granell pasa moito tempo
fuxindo das ditaduras: Espa-
ña, República Dominicana,
Guatemala. É a marca da súa
vida? Como inflúen eses paí-
ses na súa obra?

Para min foi unha persoa
en crecemento constante. Ca-
da dificuldade levouno a estar
máis vivo, a ter máis concien-
cia e a  desenvolverse artisti-
camente. O que representou
para Granell a España repu-
blicana foi unha ilusión e
apertura de horizontes que lle
encantaría que volvese e ao
final está un pouco desencan-
tado. O Caribe foi o encontro
coa cor, coa natureza fortísi-
ma, algo que reflicte moito a
súa obra, e tamén o  encontro
co surrealismo. Despois veu o
traslado a Guatemala onde

ten moita actividade cos artis-
tas, porque a súa casa sempre
estivo aberta a todo o mundo
e por alí pasaron innumerá-
beis personaxes. Máis adiante

está Porto Rico e a Universi-
dade de Río Piedras, que reu-
niu un núcleo de intelectuais
de primeiro nivel, desde Juan
Ramón Jiménez a Ayala, e na

que Granell foi, por primeira
vez, profesor. Finalmente ese
periodo de exiliado remansa
nos Estados Unidos, o primei-
ro país que lle dá papeis le-

gais. Alí entra en contacto
con galerías importantes e fai
unha profunda amizade con
Marcel Duchamp en Nova
York , con quen almorza e cea
prácticamente todos os días e
teñen un gran intercambio.

Granell foi un pintor que
comezou tarde a pintar e que
abandoou a música, pero
abarcou moitas outras artes. 

Era un home singularmen-
te polifacético e cun nivel ex-
traordinario. De entrada era
moi bo violinista, tiña exce-
lentes contratos no Madrid re-
publicano e moita proxección.
Por outra parte Granell pintou
toda a vida, xa lle viña de fa-
milia porque tamén pintaban
seus pais. Decatouse de que
quería ser defintivamente pin-
tor cando chegou a Guatema-
la, onde fixo amizade con An-
dré Breton ou con Vela Zanet-
ti que lle fixeron ver que o
que estaba facendo era intere-
sante. Ademais ten novelas
importantes, é poeta, fai foto-
grafía e  experimentos cine-
matográficos... É un artista to-
tal porque todo o que toca ten
moita altura.

Que representa Granell
no surrealismo como move-
mento? Era a súa derradeira
grande figura viva?

É único e por iso hai que
facer estudos máis fondos
porque pode seguirse unha es-
cola importante a partir del. O
que me impresiona máis é co-
mo transforma o sofrimento
en arte e como consigue man-
ter a mirada do neno e os es-
pazos de liberdade cunha for-
za incríbel. Aínda que tamén
ten cadros que reflicten esa
dor; hai un autorretrato impre-
sionante no que está co rostro
sanguiñento e que a el mesmo
o estarrecía ou tamén a Elexía
por Andreu Nin, un cadro po-
lítico no que recrea a ollada
do amigo perdido, porque
Granell estaba presente cando
o levaban detido para desapa-
recelo.

A familia de Granell cola-
borou na elaboración deste
traballo?

É unha familia marabillo-
sa. Singularmente traballei
coa filla, Natalia Fernández
Segarra, que é a directora da
Fundación; cun curmán, Da-
niel Alonso, que me deu moi-
ta información sobre o Gra-
nell familiar, e cun sobriño
neto, Pedro Granell, que for-
neceu a  visión, que tivo con
18 anos, do mito familiar, do
exiliado que regresa.

A relación con Galiza foi
circular, sae para Madrid coa
República e regresa para ins-
talar a súa fundación, cabo
da casa familiar.

O comercio da familia era
na Calderaría e a Fundación
está no Pazo de Bendaña, por
onde el pasaba de cativo e
preguntáballe ao pai pola es-
tatua do Atlas co mundo ao
lombo que coroa o edificio. A
Fundación ten gran parte da
súa obra e el mesmo dixo que
a súa creación supuxo a salva-
ción dun legado que podería
esmorecer pola dispersión e
agora está salvado.♦
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Carlos Arias
‘Impresióname o Granell que converte

o sufrimento en arte conservando
a mirada dun neno’

XAN CARBALLA

Ven de publicarse na colección A Nosa Memoria (Xunta de Galicia), unha
biografía de Eugenio Granell. Carlos Arias, o autor, sitúa, desde o afán di-
vulgador, a figura dun personaxe fundamental do movemento surrealista.

PACO VILABARROS



Cando se cumpren cen anos do
nacemento de Eugenio Granell,
a sede da súa fundación acolle a
exposición Retrato dunha ami-
zade, de José Vela Zanetti, coa
que a institución quere render
homenaxe a amizade que uniu
durante décadas ambos os dous
artistas. A mostra, que se inscri-
be dentro dos actos conmemora-
tivos do primeiro centenario do
nacemento de Granell, consta de
retratos do creador realizadas
durante o que se deu en chamar
primeiro exilio español en Amé-
rica, entre os primeiros anos co-
renta e mediados dos cincuenta. 

Unha das razóns que motivou
a Natalia Fernández, comisaria
da mostra ao tempo que directo-
ra da institución, a realizar esta
exposición, atinxe ao paralelismo
entre as vidas de Granell e de Ve-
la Zanetti. Superando as diferen-
zas que os arredaban no eido ar-
tístico, a historia achégaos arre-
dor da resistencia contra o fascis-
mo no Estado, dende posiciona-
mentos de esquerdas, como máis
tarde o fará o exilio, nun Caribe
no que coincidirán durante anos

e que os impulsará como crea-
dores. Agora volven unirse nas
salas da fundación, en Compos-
tela até o vindeiro 19 de decem-
bro. Alí, os retratos realizados
por Vela nos que inmortalizou
dúas mulleres haitianas dan paso
nas paredes da fundación a dous
autorretratos que o propio autor
fixo no Caribe, e aos de Amparo
Segarra, muller de Granell. Estas
son algunhas das obras que o ar-
tista realizou no seu exilio aten-

dendo a técnicas diversas e so-
portes diferentes e que se poden
visitar estes días na fundación.

Como explica Natalia Fer-
nández, entre ambos autores
“houbo admiración mutua”. Ao
seu ver, a súa relación é “o ideal
do que debe ser a amizade”, un
achegamento que queda reflecti-
do no percorrido da exposición.

Ademais dos retratos reali-
zados por Vela, a mostra inclúe
cinco debuxos feitos por Gra-

nell, nos que o autor galego re-
presenta a varios persoeiros do
mundo da cultura española no
exilio, cos que coincidiu, con-
cretamente na República Domi-
nicana e entre os que se atopa o
retrato do propio Vela.

A proposta que ofrece a fun-
dación complétase cunha sec-
ción documental que contextua-
liza a produción artística do au-
tor, a través das circunstancias
políticas que lle tocou vivir e das
súas relacións humanas, entre as
que cobra especial importancia a
amizade que mantiveron durante
este período Vela Zanetti e Euge-
nio Granell. Entre todo este ma-
terial atópase unha carta que o
Partido Galeguista lle enviou a
Granell e outra que o Partido So-
cialista lle remitiu a Vela durante
a ditadura, así como catálogos de
pequenas exposicións que se de-
senvolveron na República Do-
minicana, o carné de Vela de ID-
UGT, fotos de ambos autores e
diversos recortes de prensa.

Correspondencia
en mostra

A Fundación Vela Zanetti pre-
sentará na súa sede o ano que
vén unha mostra que comple-
menta o proxecto que está a de-
senvolver estes días a Granell ao
redor destes dous artistas. A fun-
dación achegará ao público a co-
rrespondencia que ambos pinto-
res mantiveron durante anos.♦Nº 1.201 ● Do 8 ao 14 de decembro do 2005 ● Ano XXVIII
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L José Vela Zanetti asina a exposición que estes dí-

as acolle a Fundación Granell, en Compostela,
unha mostra que fala en retratos de dúas vidas
paralelas, a de Eugenio Granell e a do pro-

pio autor leonés, e da amizade profunda que os uniu.

M. BARROS

Vela Zanetti visto por Eugenio Granell; á dereita, Retrato de campesiño leonés, de Vela Zanetti, ambas obras dos anos 40. Abaixo, Granell con Amparo e Vela Zanetti en 1993.



O programa infantil e xuvenil
Xabarín Club volve polas tar-
des, despois de que fora retira-
do da franxa horaria vespertina,
substituído pola emisión de va-
rias telenovelas mexicanas.
Dende primeiros de novembro o
club máis tolo e máis consolida-
do da televisión galega retoma
a súa emisión polas tardes con
series novas e con moitos pro-
xectos que a dirección ten pre-
visto se materialicen nesta nova
etapa. Con todo, os eixes cen-
trais sobre os que pivota o club
deste porco bravo seguirán a
ser os mesmos: a animación e
a música.

Neste menú renovado teñen
presenza especial tres series no-
vas, dúas delas nunca emitidas
na TVG. A serie norteamericana
Os tolos do volante, e a produ-

ción europea Martin Mistery son
as protagonistas na primeira par-
te da programación do Xabarín,
dirixida ao público infantil. Para
os maiores, o Club recupera un-
ha das súas series estrela As bo-
las do dragón. 

Se as artes marciais, a ami-
zade e o afán de superación de
Son Goku, argumentos da pro-
dución manga de Akira Toriya-
ma, cativaron ao público do Xa-
barín hai xa dez anos, agora
téntase repetir o éxito. Como
explica Paco Carballés, produ-
tor do programa, “cando se
cumpriu o décimo aniversario do
Xabarín, buscamos series que
foran ben acollidas neste tempo
e escollemos esta para repoñe-
la. Empezamos a emitila os fin
de semana e agora continuámo-
la polas tardes”. 

Cantar con xabarín

Como xa fixera na anterior etapa, o
programa segue apostando forte
pola música feita no país que, des-
ta vez tamén vén renovada. Coa
canción Os colegas de Xabarín, es-
crita polo poeta e actor Manuel M.
Romón e con música de Xulián
Hernández, ábrese a banda sonora
do Club. Esta é a primeira dunha
colección de temas que están
apunto de gravarse e que se dará a
coñecer ao público proximamente.
“Non temos claro se se vai editar un
disco, por todos os problemas que
vive esta industria”, explica Paco
Carballés, “pero si que manexamos
a idea de facer un álbum que bus-
cará xeitos alternativos de chegar
aos rapaces, como pode ser o das
descargas dende a rede”. Neste
traballo, ademais de participar os

grupos que xa veñen sendo habi-
tuais no programa, como Víctor Co-
yote ou Pablo Novoa, os organiza-
dores puxéronse en contacto con
Iván Ferreiro (líder do desaparecido
grupo Piratas), con Xoel López (de
Deluxe), Lamatumbá, Dios ke te
crew e con Luís Tosar, entre outros,
que elaborarán os seus temas.

Plans de futuro

Entre os proxectos cos que rea-
parece o Xabarín destaca a posta
en marcha de seccións de produ-
ción propia e a renovación da
continuidade do programa así co-
mo aspectos máis visuais, como
o plató no que presenta o porco
bravo. Un destes espazos está
inspirado na tradición popular e
vén dar continuidade a produción
O sapo e a raposa, unha adapta-

ción dun conto que o programa
realizou para apoiar a candidatu-
ra do patrimonio inmaterial galego
portugués, que se emitiu até o 25
de novembro. Nel, periodicamen-
te, está previsto se emitan as no-
vas adaptacións que o programa
realice doutros contos populares.

Cun mes en pantalla no novo
horario vespertino, Paco Carba-
llés estima que a acollida, a nivel
de audiencia, está a ser moi boa
no que se refire ao público infantil
e crece no que se refire aos mo-
zos. Non embargante, o produtor
relativiza estes datos ao compa-
ralo coa audiencia xeral e sinala
que a “repercusión non o é tanto”.
Ao seu ver, é necesario “volver fa-
cer mercado” porque durante un
período longo de tempo nesta
franxa horaria poucas cadeas
ofrecían contidos para nenos.♦
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Dúas penas
de Friol
Falemos hoxe dalgunhas lendas recollidas
no concello de Friol, a carón de Lugo.
Lendas de penas e de mouras, que extrae-
mos de Xeografía mítica da Provincia de
Lugo. Cen lugares con lenda, de X. R. Cu-
ba e A. Reigosa, traballo publicado na re-
vista Croa, boletín da Asociación de Ami-
gos do Castro de Viladonga. Vexamos:

A Pena Bicuda, tamén chamada Pena
da Bruxa, está na parroquia de Trasmonte.
É un penedo xigantesco de base estreita
(un metro por metro e medio), que se er-
gue catro metros do chan. O bico teno ca-

ra ó norte e no cumio mide uns cinco me-
tros de longo por outros tantos de ancho.
Está posta en incrible equilibrio sobre ou-
tro penedo que ten, debaixo da parte saín-
te da Pena Bicuda, unha pía circular dun
metro de diámetro.

Pasaban polo lugar unha bruxa, ou
moura (eu inclínome, como verán, a pen-
sar que era o segundo: xa se sabe que son
as mouras as que levan as laxas na cabeza,
como quen leva unha sella, e as construto-
ras dos megalitos), que debía ser xigantes-
ca, como é lóxico e como xa sabemos que
son as mouras, pois fiaba nunha roca do
tamaño dun arado romano, e a súa filla, se
cadra residentes no castro de Trasmonte. A
nena, por xogar, subiu á Pena Bicuda, pe-
ro esvarou, caeu no chan e morreu.

A mai, fóra de si, ameazou:
— Pena Bicuda,
heiche ceibar unha pedra
que te ha fender
de rabo a orella!

E mandoulle enriba un penedo que lle
deixou as marcas e roturas que se lle po-
den ver hoxe.

(Sacan os autores a súa información
dun traballo ou noticia anterior inédito, de
J. Mª Coira Sanjurjo).

No Monte Pedrido, entre Narla e Car-
lín, en Friol, está a chamada Pena Castela
ou Pena Castrela, moi próxima ó castro.
Tanto esta pena como outra moi próxima
teñen pegadas e gravados, tal vez prehis-
tóricos.

Unha bruxa, ou moura, e a súa filla,
residentes no castro cruzaban a pé o
Monte Pedrido. A mai ía fiando e leva-
ba na cabeza unha gran rocha; a nena
levaba na cabeza unha ola con leite. Ó
chegar á Pena, a bruxa, ou moura, es-
varou sobre unha laxe, caeulle a rocha
que levaba na cabeza e esmagou a filla.
A mai, vendo a desgraza, alporizouse e
dixo:

— Pena Castrela,
rompíchesme a ola,
matáchesme a nena;
o demo te fenda
de rabo a orella.

E para castigala colleu a outra pedra
(dun medio metro de longo) e tiroulla en-
riba. E alí está a pena, fendida en dúas.

As mouras, como se ve, son xigantes,
que levan laxas na cabeza, fian cunha man
e, aínda que aquí non se diga, ó mesmo te-
mo, baten leite ou fan manteiga coa outra.
Co tempo, confundíronse coas bruxas,
que, como se ve, non son as bruxas nor-
mais, senón bruxas sobrenaturais xigan-
tescas, idénticas ás das Illas Británicas.
En realidade, trasuntos da deusa Mari,
Moura, Morgana, Morrigan.

(Como no caso anterior, os datos están
tomados de Coira, e ademais de H. Martí-
nez Fernández de la Vega, dun artigo pu-
blicado en 1965). ♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

VOLVE O XABARÍN
M. BARROS

O Xabarín máis bravo da televisión volve acompañado
de toda a súa tropa á programación vespertina da TVG,
con series novas, moitos proxectos e, de novo,
coa música como un dos seus piares principais.



Algo diferente soa na música ga-
lega. Primeiro foi Marful, que
irrompía hai uns anos cun novo
concepto musical, no que se da-
ban cita tanto elementos de raíz
como contemporáneos, acústicos
e eléctricos, o jazz, a nova crea-
ción ou o folk e con letras sociais
e irónicas. A súa proposta sería se-
guida de NARF, de Xabier Díaz e
o espectáculo Ao pé da letra. Ago-
ra aparece en escena Espido, cun-
ha filosofía que non se arreda
moito das iniciativas anteriores,
porque Guadi Galego e Guillermo
Fernández, compoñentes de Be-
rrogüetto, queren seguir abrindo
esa fenda dentro do panorama ga-
lego, amosando un tipo de música
contemporánea e innovadora.

As traxectorias destes dous
músicos confluíron xa hai case
oito anos no grupo Berrogüetto,
no que participaron na edición
dos discos Viaxe por Urticaria
(1999) e Hepta (2001). Mais, pa-
ralelamente ao labor do grupo,
os dous músicos foron facéndose
cun feixe de cancións que non ti-
ñan cabida en Berrogüetto e que
era un reflexo deles mesmos, das
súas influencias, unha música
moderna pero que non perdía ese
punto tradicional inseparábel da
voz de Guadi. 

Agora, guitarra e voz danlle
vida a Espido, un traballo que se
desprende de abelorios para pre-
sentar “unha proposta chea de
sinceridade, sinxeleza e coa única
complexidade do corazón e da

esencia da música feita dende Ga-
liza e en galego”. Con el queren
abrir novos camiños dentro da
música que se está a facer en Ga-
liza, unhas vías polas que ache-
garse a un “público
sen comple-
xos”. 

O próximo
15 de decem-
bro presentan
o que será o
seu primeiro
disco, de título
h o m ó n i m o ,
composto por
nove pezas de
c o m p o s i c i ó n
p r o p i a ,  t r e s
adaptacións de
temas tradicionais
e unha de Ugia Pe-
dreira (compoñente de Marful).
O amor, o sentimento de apego a
terra ou o papel da muller son al-
gúns dos temas que se van debu-
llando ao longo do disco, o pri-
meiro froito do que agardan sexa
un proxecto con continuidade. 

Esta non é a primeira vez que
Guadi e Guillermo dan pasos nas
súas xeiras en solitario. Guadi
ten colaborado como composito-
ra e intérprete en discos de artis-
tas galegos como Uxía, Susana
Seivane, Anubía e Lamatumbá.
E Guillermo, pola súa parte, par-
ticipou en traballos discográficos
de Xabier Díaz, Os Cempés, Lei-
lía, Budiño ou Anubía. A pesar
de todo, esta nova andaina non

implica a separación dos músi-
cos con respecto a súa banda. 

En palabras de Guadi, o novo
proxecto, que corre parello ao
grupo, é “un regalo que nos face-

mos”, que
pouco ten que
ver coa for-
mación folk.
“Hai cousas
que poden
cheirar a Be-
rrogüetto”,
e x p l i c a
Guillermo
Fernández,
“pero o
c o n c e p t o
racha cos
seus xeitos
e coa súa

instrumentación densa, con moi-
tas sonoridades”.

Novo formato

Unha das peculiaridades de Es-
pido é precisamente o seu forma-
to. Á marxe dos cantautores, no
país non é habitual que se suban
ao escenario, como grupo, unha
guitarra e unha voz. Ao seu ver,
non existen iniciativas semellan-
tes na actualidade porque “a xen-
te durante moito tempo necesi-
tou encher a música”. “A palabra
parece que non é suficiente
aquí”, comentan e esperan que,
“a partir de agora nazan máis
proxectos centrados na voz e na
palabra”.

Autoproducción

Para este primeiro disco, os mú-
sicos optaron pola autoprodu-
ción ante “a falta de alternati-
vas”. Como explica Guillermo
Fernández, “parece que está de
moda o da autoedición pero non
é por gusto, senón porque non
hai outros camiños. Aos músicos
galegos non lle queda opción po-
la  falta de industria e de interese
por parte de discográficas e sa-
las”. Ao seu ver, as claves para a
normalización da música en Ga-
liza deberían pasar “por unha po-
lítica clara de apoio á cultura que
se fai aquí”.

Para Guadi a mellor defini-
ción do proxecto sería precisa-
mente “espido” “porque somos
Guillermo e máis eu amosando o
máis puro de nós”. Nel a cantan-
te, que non perde a influencia
tradicional, recoñécese “moi
ben”. “Coido que son máis ver-
sátil, porque non me teño que
cinguir a Berrogüetto e fago o
que penso que debe ser”. Cando
se refire a Guillermo, sinala que
neste disco o guitarrista “dá o
mellor de si mesmo”.

A presentación do novo pro-
xecto de Guadi Galego e Guiller-
mo Fernández coincide no tem-
po co traballo de gravación do
que será o décimo disco de Be-
rrogüetto, que agardan estea na
rúa na primavera de 2006, ano
no que Berrogüetto celebra o seu
décimo aniversario.♦
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Baldo Ramos
‘A poesía debe
ser concisión,
plasticidade e
sinxeleza’

A.N.T.
Vén de presentar o seu po-
emario Escura e transpa-
rente, por que o titula así?

A creación literaria foi
sempre un espazo de encon-
tro co que aínda non sabemos
nomear, un exercicio de lin-
guaxe que esculca nos lindei-
ros entre a realidade e a bele-
za. Espazo, logo, transparen-
te e accesíbel á ollada, mais
tamén descoñecido e escuro
para quen pretende darlle no-
me. Dalgún xeito, escura e
transparente son adxectivos
que condensan un xeito de
entender as relacións entre
ficción e realidade.

Como está concibido o
libro?

Empecei por traballar
nos poemas. Trátase de tex-
tos escritos entre 2003 e
2004 que foron madurando
aos poucos até a forma de li-
bro. Logo xurdiu a posibili-
dade de facer unha edición a
medio camiño entre o libro
de artista e as edicións co-
merciais coa editora 3C3.
Finalmente elaborouse unha
edición con ilustracións que
acompañan e complementan
os poemas e mais cun orixi-
nal diferente feito para cada
un dos 150 exemplares im-
presos en papel artesanal.

Defínese como un poeta
do esencial, por que?

Os poetas non escolle-
mos as etiquetas que os lec-
tores ou os críticos empre-
gan para falar do noso traba-
llo. É certo que Arcadio Ló-
pez-Casanova emprega no
limiar este termo. Síntome
identificado, mais non é un-
ha opción de partida. Agora,
coido que poesía debe ser
concisión, plasticidade lin-
güística, aparente sinxeleza.

É poeta e ilustrador,
son dúas artes que se com-
plementan?

No meu traballo si. Ás ve-
ces a palabra non chega onde
quere levala o poeta, e por iso
a plástica serve neses casos
para dar voz a aquilo que a lin-
guaxe só nas lindes con outras
artes pode chega a revelar. 

Que valoración fai da
situación que vive hoxe en
día a poesía e a ilustración?

Coido que viven un mo-
mento de evidente fecundida-
de e aceptábel consideración
dentro e fóra do país. Por iso
estou confiado en que dunha
e doutra xurdan achegas que
enriquezan aínda máis o noso
patrimonio cultural.♦

Espidos
M. BARROS

Guadi Galego e Guillermo Fernández, íspense no seu novo proxecto musical Espi-
do, que estrea disco o 15 de decembro. Con tan só unha guitarra e a voz de Guadi,
Espido pertence a esa xeración de creadores que falan nunha nova linguaxe musical.
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Navy Bar                                                               Manuel Xestoso

No mes de marzo de 1831, o
compositor Gioachino Rossini
chegaba a Madrid na que sería a
única viaxe a España do autor
de Il barbiere di Siviglia. Dous
anos antes estreárase en París a
que ía ser a súa derradeira ópe-
ra, Guillaume Tell. Con trinta e
nove anos, Rossini xa compuxe-
ra a totalidade do seu catálogo
operístico, gozara do maior dos
éxitos e era considerado polos
seus contemporáneos o mellor
autor lírico italiano. Sen embar-
go, a progresiva deterioración
da súa saúde convencérao de re-
ducir as actividades ao mínimo,
o que –unido ás lóxicas decep-
cións sufridas ao longo dunha
precoz e intensa carreira e a un-
ha inconfesada pero mal disi-
mulada preguiza– facía pensar
na fin do seu ciclo creativo. 

Non obstante, quixo a casua-
lidade que, en Madrid, Rossini
coñecese a Manuel Fernández
Varela, un clérigo galego que ha-
bía xogar un certo papel no futu-
ro da música rossiniana. Fernán-
dez Varela, hoxe unha figura es-
quecida, foi un personaxe real-
mente peculiar da sociedade do
século XIX. Nado en Ferrol, es-
tudou na Póboa do Caramiñal e
no colexio Fonseca de Compos-
tela antes de iniciar unha meteó-
rica e vertixinosa carreira como
teólogo e cortesán –que en 1824
o levou a Madrid a desempeñar o
posto de arcediago– e de conver-
terse nun afamado orador cuxos
discursos estaban entre os máis
prezados da época. 

Ignoramos se no interior da
alma de Fernández Varela se da-
ban os sutís movementos de mu-
danza espiritual que tan delica-
damente describía Graham Gree-
ne, pero o que hoxe se nos apa-
rece como verdadeiramente ca-
racterístico da figura deste ecle-
siástico é a contradición entre as
súas posicións políticas franca-

mente conservadoras –cando
non reaccionarias– de defensa do
absolutismo de Fernando VII, e
un impresionante labor de mece-
nado do que se beneficiaron so-
bre todo escritores e artistas que
destacaron precisamente polas
súas ideas liberais, entre eles
Pastor Díaz, Espronceda e Larra.
Benito Pérez Galdós, na súa no-
vela Los apostólicos, dinos del
que “protexeu a moita e diversa
xente, distinguindo especialmen-
te aos seus paisanos os galegos”
propoñendo para el o alcume de
Magnífico “por selo en todas as
súas accións. O seu corazón xe-
neroso, o seu amor á esplendi-
dez, ás artes, ás letras, a todo o
que fose distinguido e antivul-
gar, o seu trato cortesán, as cuan-
tiosas rendas de que dispuxo fa-
cían del un verdadeiro prócer, un
Mecenas, un magnate, superior
por mil conceptos aos estirados e
ignorantes señoróns da súa épo-
ca, aos rutineiros e suspicaces
ministros”. Mesonero Romanos
ou Antonio Fraguas deixaron
constancia do amplo daquel la-

bor de mecenado.
Cando Rossini chegou a Ma-

drid, Fernández Varela apresurou-
se a agasallalo coma hóspede e
aproveitou para lle encarregar un-
ha obra relixiosa para a súa cape-
la privada. Aquela obra sería o
memorábel Stabat Mater, unha
das obras de música sacra máis
desconcertantemente fermosas da
época moderna. A mesma que un
Heine extasiado describía, tras es-
coitala, afirmando que “o teatro
semellaba o vestíbulo do paraíso”. 

Pero, alén da perfección desta
belísima obra, os biógrafos de
Rossini amosan a súa perplexida-
de polo feito de o compositor
aceptar unha encomenda nunha
época na que nin a súa saúde nin
o seu estado anímico permitían
prever a continuidade da súa
obra. Perplexidade dupla, se pen-
samos que Rossini nunca sentiu
até aquel momento o máis míni-
mo interese pola música sacra.
Sabemos que a obra foi moi ben
pagada, pero tamén que naquela
altura Rossini tiña unha posición
económica máis que desafogada

que lle permitía rexeitar outras
ofertas tanto ou máis susbtancio-
sas. Que foi daquela o que ofre-
ceu Fernández Varela que logrou
vencer todas as resistencias do
“cisne de Pessaro”? 

Quizais a resposta a teñamos
na devandita novela de Pérez Gal-
dós, que nos informa sobre a ex-
celencia da cociña do clérigo fe-
rrolán. “Na súa mesa comíase me-
llor que en ningunha outra” dinos.
E, a fin de contas, Rossini era un
exquisito gourmand (por non dicir
un larpeiro) que mesmo chegou a
darlle o nome aos pratos prepara-
dos à la Rossini, ou sexa, a aque-
les preparados con fígado de gan-
so e trufas. A tese semella un pou-
co esaxerada, sen dúbida, pero
non menos desmesurada debeu
ser a afección gastronómica do
italiano, quen rompeu a súa ami-
zade con Alexandre Dumas –ou-
tro nomeado gourmand– por mor
dun desacordo verbo dunha recei-
ta de macarróns. E que podía co-
mezar unha misiva a un amigo di-
cindo: “O que lle interesará máis a
vostede –máis aínda que a miña

ópera–, é o invento dunha ensala-
da que preparei hai pouco, polo
que me apresuro a enviarlle a re-
ceita...”. Segundo Perez Galdós,
nunha ocasión Rossini foi invita-
do a comer o mesmo día á casa de
Fernández Varela e á dun “grande
de España”. Rossini decidiu acep-
tar a do primeiro. Cando lle pre-
guntaron a causa desta preferencia
contestou: “Porque en ningunha
parte se come mellor que na casa
dos curas”. 

Henry Fielding advírtenos no
Tom Jones de que “ás veces a
Natureza se comporta de xeito
tan argalleiro que esixe destes
excelsos personaxes unha parti-
cipación neste oficio de comer
aínda máis exorbitante que a que
require doutros seres de condi-
ción máis humilde”. Talvez a
creación do sublime proceda
sempre do enfrontamento coa
parte máis primaria de nós mes-
mos. Talvez é só ante a turbado-
ra constatación da nosa finitude
que apoñemos a extrema e in-
contaminada pureza de todo
aquilo que aspiramos a ser.♦

Os larpeiros Rossini e Fernández Varela

Desde hai anos é coñecida a absorción ca-
se exclusiva dos proxectos de impacto pa-
trimonial das grandes obras de constru-
ción civil por parte do laboratorio de ar-
queoloxía da USC. Daquela eu pensaba
que a Universidade fora escollida por mor
do seu prestixio institucional, xunto a ou-
tros convenientes motivos.

Estes traballos non se realizaron de-
balde nin altruistamente. Formaban parte
dos gastos que orixina a obrigada preven-
ción patrimonial nesas obras. Trátase dun
tipo de obra moi desexábel xa que asegu-
ra unha importante carga de traballo e
constitúe unha eficaz fórmula de capitali-
zación –importante na Galiza para refor-
zar o seu entranzado de pequenas empre-
sas de xestión e intervención en patrimo-
nio cultural.

Mais fiquei abraiado cando vin que
A Universidade de Santiago e a de Vigo
ofrecían na internet estes servizos, pro-
pios de empresas de xestión e interven-
ción en patrimonio cultural
(http://imaisd.usc.es/webcitt/catalogo/ot
/patrimonio.htm). Ofréceno como liñas
de traballo en “investigación e desenvol-
vemento tecnolóxico”:

–Estudo, catalogación e documenta-
ción do patrimonio histórico.

–Posta en valor e rendibilización so-
ciocultural do patrimonio histórico.

–Avaliación e corrección de impacto
arqueolóxico.

–Conservación e consolidación do pa-
trimonio histórico. 

Estas mesmas universidades, con titu-
lacións e masters en historia, arte ou hu-

manidades, compiten cos profesionais
que forman. Curioso.

A sua oferta non cobre deficiencias
nin carencias empresariais ou profesio-
nais; nin moito menos pretende axudar
caritativamente desde unha infraestrutu-
ra cultural xa consolidada e con persoal
pago.

Hai uns poucos anos o Concello de
Carral considerou a colaboración da USC
para a delimitacion do importante xace-
mento altorromano de Santo Estevo de
Paleo. Mais sen cartos sobre a mesa a uni-
versidade non daba asistencia técnica. Foi
imposíbel pola tradicional falta de liqui-
dez das corporacións locais.

Resulta pouco ético que unha institu-
ción sen ánimo de lucro (?) se posicione
no mercado vantaxosamente: trátase

dunha entidade pública financiada, para-
doxalmente, pola competencia a través
do IVE e das retencións profesionais e
empresariais; está eximida do pago do
30% dos beneficios de calquera empre-
sa; traballa con bolseiros con salarios
por baixo dos salarios reais e sen segu-
ranza social.

E non é só un problema de competen-
cia desleal. É tamén de falta de compro-
miso co patrimonio e co país. Lembro a
nula colaboración destes laboratorios uni-
versitarios coas plataformas polo patrimo-
nio cando lles foi requerida.

Pregúntome cal é o beneficio social, á
parte dun posicionamento no mercado
privilexiado e indebido?♦

ANTÓN FERNÁNDEZ MALDE é arqueólogo.

Patrimonio cultural:
un negocio para a universidade?

ANTÓN MALDE

Manuel Fernández Varela e Gioachino Rossini.



Feitas ben as contas, cando un o
viu non sabe como tomalo, se
como monstruosidades da solda-
desca canalla, formada na súa
meirande parte por case aínda
adolescentes caracteristicamente
descerebrados, eses que hai uns
séculos eran primeira liña de
combate nas guerras de relixión,
ou peóns de carnizaría nas con-
quistas dos territorios de ultra-
mar –daquela si que sabía o po-
der como empregalos–, ou ben
querendo entrever en cousas co-
mo as que nos contan algo moito
máis tremendo, máis substancial,
o Mal a morar no carozo mesmo
da humana natureza, que é dicir
de ti e de min e de todos, nosou-
tros e mais eles, ese arcano in-
sondábel do Mal radical, que se-
ría imperdoábel banalizar. Está o
Holocausto como punto de re-
ferencia, a morte servida en ca-
dea de montaxe, o crime feito in-
dustria unha vez que o comité de
quenda decidise se o xudeu ou o
xitano ou... é quen de seguir tra-
ballando outro mes, outra sema-
na, outro día; ou dá xa comezo
ao seu desfile até o alén, porque
xa non hai máis nada que tirar
del. Logo veremos nas Conver-
sas con Primo Levi como os xu-
deus de hoxe, vestidos tamén de
militares, se aplican á arrepiante
tarefa de escacharen minuciosa-
mente a golpes de culata os có-
bados e mailos ombros de dous
indefensos palestinos que cobren
cos brazos as súas facianas con-
xeladas de pánico, a dor infinda
de que che trituren a columna
vertebral case como nunha ceri-
monia pracenteira, unha vértebra
tras a outra ou a pares. E despois
iremos a ver A vida secreta das
palabras, o excelente filme de
Isabel Coixet. Á súa protagonis-
ta –que case non di ren e se dedi-
ca a matar o tempo traballando,
para que o tempo non a acabe de
matar a ela–, a soldadesca do seu
mesmísimo bando durante a gue-
rra dos Balcáns detívoa, tortu-
rouna, violouna sistematicamen-
te durante dúas semanas infer-
nais, non sendo o menor dos seus
suplicios a necesidade de asistir
ao pouco edificante espectáculo

dos bravos mozos disparando co
canón da pistola metido na vaxi-
na das mulleres embarazadas.
Ben é verdade que Levi rematou
suicidándose, deixándose caer
polo oco da escaleira, ben se ve
que non puido aturar o xeito co-
mo pasara o seu pobo de vítima a
verdugo, namentres que no filme
de Coixet ao remate semella
triunfar a vida, ou sexa, o amor
logra neutralizar o inmenso odio
acumulado. A diferencia entre a
realidade e a ficción talvez?

Cousas de mozos todas estas
atrocidades, de mozos e de estú-
pidos energúmenos case seguro
co sangue envelenado polo alcol?
Pensar desta maneira sería trivia-

lizar o mal, caer no imperdoábel.
Así e todo, estamos moi tentados
a subscribilo, porque sospeita-
mos con horror que o mal, como
ter, non ten explicación, causas
que se poidan identificar e polo
tanto controlar, a parte maldita á
fin domada. Sospeitamos que de
pouco tería servido que lle puxe-
sen a súa psicóloga a Adolf Hitler
para reinserilo, o pobriño. Tam-
pouco serve de moito identificar
o mal simplemente coa estupidez
e a ignorancia que nos leva a non
poder ter compaixón dos demais,
esa estupidez insondábel é tan
prexudicial, como hoxe queren
algúns, porque nos segue pare-
cendo que no compracerse no da-

no alleo hai algo máis ca simple
estupidez, e ese algo sería defini-
tivo do mal.

Nin se discute que o dano
moitas veces o diriximos contra
nós mesmos. A composición de
lugar que se facía Sigmund
Freud estabelecía que canto me-
nos atacamos o outro, tanto máis
o facemos a nós mesmos. E
Freud nisto tamén tiña razón.
Quizás na selva era de vital im-
portancia a agresividade e o ata-
que, como hoxe o seguen sendo
na medida en que aínda non a
deixamos atrás, pero nas dimen-
sións pacificadas da existencia,
que afortunadamente algunhas
xa se van notando, esa tendencia
á (auto)tortura é un excedente co
que non sabemos moi ben que
facer, e por iso acábase metendo
sen que case o advirtamos en
tantos eidos, nos da política, a
vida erótica, a laboral e a econó-
mica... Non alcanzamos a com-
prender o mal por moitas voltas
que lle deamos, pero o caso é
que necesitamos actuar. E entón,
lonxe de ser unha inútil utopía, a
imaxe da existencia pacificada
tería que ter condicións sociais,
políticas, económicas e educati-
vas que se poderían ir satisfacen-
do progresivamente. Gústanos
crer que niso estamos. E para es-
tar ben cos demais é moi impor-
tante atoparse a gusto consigo
mesmo: Cando a comunicación
co outro se trastorna é que se
trastornou o diálogo interior, en-
tre outras cousas tamén posíbeis,
non cabe dúbida. Querernos nós
mesmos é a mellor medida que
se pode tomar contra a tendencia
a atacar o outro. É a agresión en
moitos casos o efecto de rebote
dun íntimo malestar que chegou
a facerse case insoportábel. A
barbarie, a crueldade do violador
–que se non perde detalle da
agonía da pobre vítima espida,
contraída, inerme, é porque no
fondo está vendo nela unha ima-
xe contundente e veraz de si
mesmo–, teñen como unha das
súas condicións de posibilidade
que nos odiemos nós mesmos,
que busquemos activamente a
nosa propia destrución.♦
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Advento 
FRANCISCO CARBALLO

Un monxe ou un
frade, inmerso no
ritmo da liturxia

cristiá, séntese
interrogado polo
advento. É decembro,
mes de chans cheos de
follas, de serras
amarelas, de trebóns. É
o advento, a espera de
máis luz, de sol. Sempre
a esperar con
esperanza. 

Rorate coeli desuper
et nubes pluant Iustum
(orballade ceos, nubes
enviade o Xusto),
cantamos ao comezar a
xornada. E cada día
lemos o 1º Isaías, un
escritor con
perspectivas de triunfo
do ben sobre o mal. Un
escritor anterior aos
“sofistas”, a Heráclito.
Un escritor fío das
esperanzas milenarias
dos humanos. 

E todo en dirección a
Xesucristo cuxo nacer
imos celebarar no
Nadal. Por que esta
insistencia cristiá de
lembrar a Xesús de
Nazaré? Porque o
vemos como icona
humana milleiros de
persoas; porque
representa o “home”.
Porque el así se
presentaba co
arameísmo de “o fillo
do home”. 

Mais a liturxia
cristiá non é soamente
lembranza de Xesús, é
performance de
Xesucristo. 

A relixiosidade
popular enche vivendas,
rúas e prazas de
recordos do Neno Xesús.
A lirtuxia busca outra
dimensión: a
comunicación con Deus
e a presenza simbólica
nos sacramentos de
Cristo resucitado. Unha
performance
transformadora das
persoas. 

Todos precisamos
superar o advento, vivir
na esperanza logo da
espera. O envurullo
urbano das festas do
Nadal é un escape, non
unha performance.
Os “beléns”, as árbores,
Santa Claus e mil
símbolos de
comunicación son
liturxias secularizadas
dunha cultura en busca,
dun desexo que Xoán da
Cruz cantara:
“Ouh, chama de amor
viva, que eternamente
feres da alma o máis
profundo centro”. Iso é
a espera, o advento,
unha faciana do noso
vivir.♦

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

A parte maldita
MARIANO RODRÍGUEZ

ROI FERNÁNDEZ



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

ACHANDO VEREAS
Obras do grupo Pin 8 que
se expoñen na sede de Cai-
xanova até o domingo 18.

■ TEATRO

UN HOMBRE DE SUERTE
Obra protagonizada polo
coñecido actor Juan Luís
Galiardo que chega este
venres 9 á Casa da Cultura.

BoirBoiroo
■ EXPOSICIÓNS

HIMNO A AFRODITA
Podemos ollar esta magní-
fica mostra de pintura e po-
esía de Paola García Paz e
Alberto Pinheiro durante
decembro no Centro Social,
de 9 a 21 h.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

CONTRASTES
O Museo Massó acolle a
interesante mostra fotográ-
fica A mirada dos irmáns
Massó, unha visión de dis-
tintos traballos e diverti-
mentos en tempos pasados.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

ÁNXEL HUETE
Podemos ollar as súas pintu-
ras na sala A Carón do Mar.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

ISIDRO BROCOS
Podemos gozar da súa obra
até o xoves 15 no Museo de
Bergantiños.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

PILAR PALLARÉS
A poesía existencial gale-
ga da inmediata postgue-
rra é o titulo da conferen-
cia que a profesora e poeta
dá o xoves 15 ás 20 h. no
local social do Facho (Fe-
derico Tapia 12, 1º).

■ CINEMA

CGAI
O ciclo Novo cinema italiano
presenta este venres 9 ás 18 h.
L´isola di Arturo (1962), de
Damiano Damiani; o sábado
10 á mesma hora poderemos
ollar I basilischi (1963), de
Lina Wertmüller e George
H. Brown; o martes 13 ás
20,30 h. Salvatore Giuliano
(1961), de Francisco Rossi; o
mércores 14 Nostra signora
dei turchi (1968), de Carme-
lo Bene; e o sábado 17 ás 18
h. Banditi a orgosolo (1960),
de Vittorio de Seta. O ciclo
Claire Denis chega o sábado
18 h. ás 20,30 h. coa película
Nénette et Boni (1996); o luns
12 proxéctase Man no run
(1989); o xoves 15 ás 20,30 h.
e o venres 16 ás 18 h. Beau
Travail (1999); o mesmo ven-
res 16 desde ás 20,30 h. tere-
mos Vers Nancy (1999) e
Trouble every day (2001); e o
sábado 17 ás 20,30 h. L´intrus
(2004). En Fóra de serie po-
demos ollar este venres 9 ás
20,30 h. o documental Punk
Attitude (2005), de Don
Letts. Máis información en
www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

CONSONANCIAS
NA CALEXA
Traballos do grupo Espa-
rrela que se expoñen na ga-
lería Pardo Bazán até o
martes 20.

PASAJE A LA QUIETUD
Obras de Fernando Alonso
que podemos admirar até o
xoves 15 na sala Bomob.

MARIOLA HEREDERO
O Casino Atlántico amosa

as súas acuarelas costumis-
tas até final de mes.

ICONAS RUSAS
Até o venres 30 podemos
visitar en Víctor González
Rial Antigüidades esta
mostra de obxectos dos sé-
culos XVIII e XIX.

GREGORIO SÁNCHEZ
O pintor amosa a súa obra até
o mércores 28 na biblioteca
pública González Garcés.

EL QUIJOTE
DE CARLOS III
No Quiosque Alfonso pode-
mos ollar a magnífica mos-
tra Tapices da Real Fábrica
de Nápoles.

GRANDES MESTRES
Na galería Coarte inaugú-
rase o vindeiro xoves 15 es-
ta mostra na que poderemos
gozar de obras de artistas
da relevancia de Picasso,
Miró, Tápies, Antoni Cla-
vé e Antonio Saura.

PINTANDO
COAS BRUMAS
No Museo de Belas Artes
realízase, a través de 59
obras, un percorrido polo

mellor de Tino Grandío, á
vez que se pode comparar
a súa temática e estilo coa
obra de artistas como Luís
Seoane, Laxeiro, Pes-
queira, Xesús Corredoy-
ra e Pancho Cossío, entre
outros. Até o 29 de xanei-
ro de 2006.

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

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

Luís García Mañá volta ao
Couto Mixto. Desta vez, acom-
pañado polo fotógrafo Xurxo
Lobato, que plasma coa súa
cámara a esencia dun espazo
xeográfico senlleiro no noso
país, fronteira que renunciou á

división para vivir unha expe-
riencia novidosa en plena raia.
Couto Mixto. Unha república
esquecida (Xerais) é un libro
que nos transporta a un mundo
que pese a estar perto ten moito
por descubrir.♦

O Couto MixtoO Couto Mixto
O O TTrinquerinque

A A.C. ImPulso organiza estes
concertos, gratuitos, de Pech
Blenda, OVNI e Triquinoise,
bandas noveis con propostas
apaixonadas, e aproveitan para
presentar os sinxelos Ignition se-
quence start, de ITEM, e Jonás,
de Pech Blenda, que se poden
adquirir nestes concertos por 2

euros. O venres 9 ás 23,30 na sa-
la A Esmorga de CAMBADOS esta-
rán Triquinoise e Pech Blenda, a
continuación haberá unha sesión
Pulso de DJs no pub Rif Rock a
partir das 2,30 h.. En VIGO, o sá-
bado 10 ás 22,30 na Fábrica de
Chocolate volven tocar estes
dous grupos.♦

ImPulso 05ImPulso 05
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☞ BO NADAL. Ao prin-
cipio da Primeira Guerra

Mundial, na Noiteboa de 1914,
nas trincheiras de Alsacia os
soldados franceses e escoceses
deciden celebrar o Nadal con-
fraternizando cos alemáns, o
que fai prender o semente do
pacifismo. Propaganda antimi-
litarista disfrazada de comedia.

☞ 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
con 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 solteirón
inicia unha viaxe para visitar as
súas antigas parellas e compro-
bar se algunha delas tivo un fi-
llo con el. Comedia tristona
con moralina natalista.♦

CarCarteleirateleira

A edición deste ano na que
puidemos gozar de 36 ex-
posicións individuais e 21
colectivas en 15 cidades e
vilas de todo o país, vai
chegando ao seu fin. Na
galería Marisa Marimón
de OURENSE clausúrase
este venres 9 a mostra Un-
ha película de pel XI, de
Mireya Masó; no C.C. da

Deputación podemos ollar
Barceló, de Jean-Marie
del Moral; na Casa da
Xuventude ...Escoita... de
Eva Domínguez até o
martes 13, e O bosque que
vemos, a árbore que nos
mira, de Rosa Villar até o
sábado 17; a galería Volter
acolle até o vindeiro xoves
15 Todas mis cosas y la ro-
pa de mi amigo Diego, de
Xavier Carrasco; e o Mu-
seo Municipal até o venres
16 Álbum familiar de Caja
Madrid. Na Casa da Xu-
ventude de CHANTADA po-
deremos ollar até o venres
16 os traballos do Concur-
so Fotográfico. No Museo
Etnolóxico de RIBADAVIA
preséntase até o xoves 15
A vendima, de Victoria
Peña-Rey. Na sala Caixa-
nova de VILAGARCÍA DE
AROUSA temos até o luns
12 Periferias, de Xaquín
Rosales. Máis informa-
ción en www.outonofoto-
grafico.com.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

A orquestra Ópera Nova, dirixida
por José Fabra Catalá, presenta a
magnífica obra de Verdi, o luns 12
e martes 13 ás 20,30 h. no teatro
Jofre de FERROL. O mércores 14 á
mesma hora no C.C. Caixanova de

VIGO; o xoves 15 no Pazo da Cul-
tura de PONTEVEDRA; e o venres
16 ás 20,30 h. no Auditorio-Pazo
de Congresos de OURENSE. Entra-
das á venda e máis información en
www.caixanova.es.♦

RigolettoRigoletto

Fotografía de
Jean-Marie
del Moral.

Paola
García Paz,

da que
ollamos un

cadro, e
Alberto

Pinheiro
teñen unha
mostra de
pintura e
poesía en

BOIRO.

O madrileño
Pina
Lupiáñez
expón
na galería
Coarte da
CORUÑA.



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.

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 latinoame-
ricano (1930-1970), copro-
ducida por esta fundación e o
MARCO vigués, coa que se
pretende aportar novas claves
de lectura da historia da arte
galega do s.XX, amosando
dados que permitan recons-
truír unha historiografía alter-
nativa ao discurso oficial aca-
démico. Poderemos contem-
plar 72 obras, entre pinturas,
debuxos, fotografías e escul-
turas, ademais de proxec-
cións e bibliografía diversa
de 10 artistas claves como
Ángel Botello, Castelao,
Manuel Colmeiro, Eugenio
Granell, Maruxa Mallo,
Luís Seoane, Arturo Souto,
Xosé Suárez e Carlos Velo.

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

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

■ TEATRO

CENTRO
DRAMÁTICO GALEGO
Presenta o seu novo espectá-
culo Seis personaxes á pro-
cura de autor, de Luigi Pi-
randello, este venres 9 e sá-
bado 10 no teatro Rosalía de
Castro. O vindeiro venres 16
e sábado 17 estará no mesmo
lugar a compañía La Pavana
coa peza Hedda Gabler.

FerrFerrolol
■ CINEMA

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

■ EXPOSICIÓNS

SUSO BASTERRECHEA
Expón os seus lenzos na gale-
ría Sargadelos até o 8 de xa-
neiro. Todos os xoves ás 19 h,
en tanto dure a mostra, o ar-
tista oferecerá unha charla pe-
dagóxica sobre a súa obra.

RAFAEL ROMERO
O Casino Ferrolán presen-
ta a mostra 25 anos pintan-
do Galicia.

RICARDO
SEGURA TORRELLA
As súas pinturas pódense
admirar até o venres 16 na
galería Be Truth.

GALICIA,
CAMIÑO CELESTE
Mostra de fotografías aére-
as de Xurxo Lobato que
podemos ollar na sede da
Fundación Caixa Galicia.

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

GondomarGondomar
■ TEATRO

ROLDA DE CARICIAS
A compañía Sarabela ac-
túa este sábado 10 ás 22,30
h. no auditorio municipal
Lois Tobío.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

OLGA DE PABLOS
A galería Sargadelos expón
os seus óleos e acuarelas.

RICARDO
SACRISTÁN ARRIETA
Podemos ollar as súas acua-
relas na sala Amararte.

ETNO LAB
Obras dos deseñadores Mar-
tín de Azúa e Gerard Moli-
né na capela de Santa María.

JUAN
HERNÁNDEZ PIJUÁN
Podemos ollar esta mostra
na sede da Fundación Caixa
Galicia até o 8 de xaneiro.

TIENTOS E SILENCIOS
A sala da Deputación acolle

a mostra Jesús Val y Gay
no seu centenario.

MANUEL CARREIRA
A sala Puerta 11 acolle os
seus óleos.

ALBERTO MORAGO
Expón as súas pinturas de
flores até o luns 12 de de-
cembro na galería Clérigos.

MANUEL EBRA
A sala Puerta 11 acolle as
súas pinturas.

■ MÚSICA

FERNANDO ESCLUSA
O guitarrista coruñés de Gu-
ru Deva aproveita o descan-
so outonal do grupo para dar
un concerto este xoves 8 no
Clavicémbalo. Este mesmo
lugar serve para o concerto
de folc asturiano de Anabel
Santiago, o venres 9; ou o
de Merche o martes 13 ás
22 h. O xoves 15 será a ban-
da de metal Talesien a que
suba ao escenario.

OleirOleirosos
■ ACTOS

TERRITORIO
DA DESAPARICIÓN
A biblioteca central Riale-
da acolle o mércores 14 un
encontro literario co escri-

tor e editor Miguel Anxo
Fernán Vello.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

PILAR GÓMEZ VÁZQUEZ
Podemos ollar os seus gra-
vados con óleo no Ateneo
até o luns 12.

DEBUXOS
PARA A HISTORIA
Até o domingo 18 o C.C.
da Deputación acolle esta
mostra sobre A ilustración
na revista Nós.

MUSEO ARQUEOLÓXICO
Esta mostra pódese ollar até
o martes 13 no Liceo.

CAINO
A galería Marga Prada
acolle esta mostra de pintu-
ra até o venres 9.

OURENSE
ARTE ESENCIAL
De Antonio Puga aos nosos
días encóntrase na sede da
Fundación Caixanova.

XOSÉ VILAMOURE
Mostra a súa pintura, baixo
o título Casi feliz, na gale-
ría Visol até o luns 12.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

GOYA E CARNICERO
Como complemento á mos-

tra Tauromaquias, o Salón de
Actos do edificio Fernández
López do Museo de Ponteve-
dra acolle un ciclo de confe-
rencias, que dará comezo o
luns 12 ás 19,30 h. coa charla
O gravado en tempos de Go-
ya e Carnicero, a cargo de
Juan Carrete Parrondo, di-
rector do C.C. Conde Duque
de Madrid; o martes 13 o pro-
fesor da USC Xosé Manuel
B. López Vázquez falará so-
bre O trasmundo do Goya
gravador; o mércores 14 Jo-
sé Manuel Matilla, conser-
vador do Museo do Prado vai
expor o tema de Goya e a
Tauromaquia.

■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO HEREDERO
Podemos ollar as súas acua-
relas no Casino Mercantil e
Industrial até o xoves 15.

TEMPO MORTO
A sala X da Facultade de Be-
las Artes expón até o 12 de
xaneiro as esculturas de Ra-
món González Echeverría.

MANUEL MOLDES
Podemos ollar a mostra Tem-
pos de Pintura até o 10 de
xaneiro no Pazo da Cultura.

TAUROMAQUIAS
Nesta mostra, que se pode
visitar no edificio Sarmien-
to do Museo de Pontevedra
até final de decembro, do-
cuméntase a forma de plas-
mar 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.

■ TEATRO

CICLO DO OUTONO
Organizado polo Concello,
tráenos á compañía Anima-
lario que estrea Últimas
palabras de Copito de Nie-
ve, o mércores 14 ás 20,30
h. no teatro Principal. As
entradas poden adquirirse
na billeteira desde unha ho-
ra antes da función por 5
euros (por 3 para estudan-
tes, parados e xubilados).

O PorriñoO Porriño
■ CINEMA

ANTES
DE QUE ANOITEZA
A película de Julián Sch-
nabel proxéctase o vindei-
ro xoves 15 ás 21 h. no C.C.
Municipal.

■ MÚSICA

CORAIS
O vindeiro sábado 17 ás
20,30 h. no C.C. Municipal
poderemos escoitar ás
agrupacións Agarimo de
Torneiros, Terceira Idade
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El carEl carterteroo
de Nerudade Neruda
A versión teatral da obra de Antonio
Skármeta, protagonizada por Mi-
guel Ángel Muñoz e Tina Saenz,
chega ao auditorio municipal Gusta-
vo Freire de LUGO o vindeiro venres
16. O sábado 17 ollarémola no Au-
ditorio Municipal de CANGAS.♦

MisilesMisiles
melódicosmelódicos
O Auditorio Municipal de NARÓN
acolle este venres 9 e sábado 10 a re-
presentación desta obra de José San-
chís Sinistierra, por parte do Cen-
tro Dramático de Aragón e baixo a

dirección de David Amitin. O mar-
tes 13 poderemos ollala no Auditorio
Municipal de VILAGARCÍA.♦

El mago de OzEl mago de Oz
Podemos ollar esta adaptación re-
alizada por Javier Turiel para a
compañía Butaca del Patio o vin-
deiro sábado 17 no Auditorio-Pa-
zo de Congresos de OURENSE. O
domingo 18 represéntase no C.C.
Caixanova de VIGO.♦

O herO heroeoe
Representación a cargo da compa-
ñía galega Sarabela este venres 9
no teatro Área Panorámica de
TUI. O vindeiro venres 16 estará
no C.C. Caixanova en VIGO.♦

TTeatreatroo

Travesías. Galicia terra
de navegantes é unha ex-
posición que nos fala de
tres viaxes oceánicas vin-
culadas estreitamente con
Galiza e que se adentra no
mundo do mar, dun xeito
didáctico e ameno, para
mostrar a evolución do
coñecemento náutico ao
longo dos tempos. Un
xeito de coñecer algo
máis polo miudo a visión
da terra (plana, esférica),
a cartografía, a constru-
ción naval, os buques e os
aparellos... ou navegantes

galegos como P. Sarmien-
to de Gamboa, os irmáns
Bartolomé e Gonzalo de
Nodal, Casto Méndez
Núñez ou Fernando Villa-
amil. Organizada pola
editorial Galaxia, pode
ser visitada na Casa das
Artes de VIGO (até o 31
de decembro) e no edifi-
cio Sarmiento do Museo
de PONTEVEDRA (até o
domingo 11), dispondo as
dúas sedes de puntos inte-
ractivos e proxecións AV,
ademais de poder entrar
en travesiasvirtual.com.♦

TTravesíasravesías

O ciclo da Fundación Caixa Gali-
cia, con entrada libre até comple-
tar aforo, ofrécenos, nas súas se-
des das distintas cidades unha
interesante programación. O luns
12 ás 20 h. teremos a fita Barry
Lindon, de Stanley Kubrick, en

FERROL. Do director Ridley
Scott proxéctase en OURENSE o
martes 13 ás 20 h. Los imposto-
res, que repetirá o mércores 14 ás
21 h. en PONTEVEDRA. E o xoves
15 ás 20 h. poderemos ollar El
reino de los cielos en VIGO.♦

Cinema de Cinema de AutorAutor

O heroe, de Sarabela Teatro.

Suso
Basterrechea
expón na
galería
Sargadelos
de FERROL.

De A. Puga
aos nosos
días pódese
visitar na
Fundación
Caixanova
de
OURENSE.



do Porriño e Polifónica
Ventos do Val de Mos.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

OLARÍA GALEGA
Até o 20 de xaneiro pode-
mos visitar esta mostra na
sala da Omic (Nova Oficina
de Turismo).

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

■ TEATRO

MALALÚA
O Auditorio Municipal aco-
lle o domingo 11 ás 20,30
h. a representación da peza
Embalaxes.

Ribas de SilRibas de Sil
■ EXPOSICIÓNS

OLARÍA DE GUNDIVÓS
O Salón de Plenos do Con-
cello acolle até o martes 13
unha magnífica colección
de cerámica.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

MIL NUBES...
Dentro do ciclo adicado ao
cinema mexicano co gallo
da mostra de Frida Kahlo
podemos ollar esta fita o
luns 12 ás 20,30 h. na sede
da Fundación Caixa Gali-
cia. O martes 13 proxéctase
La pasión de María Elena.

■ EXPOSICIÓNS 

JOSÉ VELA ZANETTI
Retrato dunha amizade chá-
mase a mostra deste histórico
artista leonés que podemos
contemplar na Fundación
Granell até o 19 de decem-
bro. Técnicas mistas sobre
lenzo, papel e cartón cunha
linguaxe forte e explícita.

JORGE PETEIRO
A sala de arte do Correo Ga-
lego acolle a mostra da súa
obra Para muestra, un botón.

EL HOMBRE ERGUIDO
O traballo da pintora Car-
men Chacón exponse até o
21 de xaneiro na galería C5
Colección.

CORPUS SPONGIOSUM
Podemos ollar as pinturas
de Daniel Verbis até o mar-
tes 20 na galería Trinta.

HOMES E VÍTIMAS
Obras de Roberto Gonzá-
lez que permanecerán na
galería Espacio 48 até o 8
de xaneiro.

A MIÑA TERRA
Pilar Díaz Monterroso ex-
pón as súas pinturas até o vin-

deiro xoves 15 na Aula Socio-
cultural de Caixa Galicia.

ANTÓN LAMAZARES
O pintor e escultor lalinen-
se presenta até o 5 de xa-
neiro na sala SCQ a súa úl-
tima serie titulada E fai frío
no lume, realizada integra-
mente en Berlín, onde resi-
de actualmente.

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

VII BIENAL ARAGUANEY
Até o xoves 15 de decembro
podemos contemplar as pin-
turas desta bienal correspon-
dentes á edición do 2005 na
Fundación Araguaney.

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

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.

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 desta
primeira gran retrospectiva
do pintor galego Xesús Váz-
quez (Pentes, Ourense, 1946)
nunha institución do Estado.
Cun estilo abstracto xeomé-
trico, sen deixar de facer re-
ferencia a un espazo que nos
envolve, a mostra está forma-
da por unha escolma de ca-
dros e deseños desde primei-
ros dos oitenta até hoxe. No
CGAC até este domingo 11.

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

OFF (ÓPERA
FORTE FONÉTICA)
A sala Nasa acolle desde es-
te xoves 8 ao sábado 10, e
desde o mércores 14 ao
venres 16 ás 22 h. este mag-
nífico espectáculo de ópera,
ao cargo da compañía A úl-
tima rata. Unha reflexión
sobre a saturación de dou-
trinas, sermóns, conceptos,
comunicadores, predica-
dores, posuidores do ben e
do mal, aos que nos vemos
sometidos desde a infancia.

EN TORNO
A FRIDA KAHLO
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle este ciclo no
que poderemos escoitar o
mércores 14 ás 21 h. os sons
da electroacústica contem-
poránea de Anna Margules.

■ TEATRO

GALILEO
Desde este xoves 8 ao do-
mingo 11 esta recoñecida
compañía representa na sa-
la Yago a peza O diverti-
mento do rei, de Víctor
Hugo. Consulta de horarios
e venda de entradas en
www.salayago.com.

CIRCO GOCKELINI
Na sala Yago os máis cativos
poderán gozar co espectácu-
lo de títeres de fios dos ale-
máns Fundus das museum,
o domingo 11 ás 12,30 h.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA DE NADAL
Un ano máis a galería Tris-
quel e Medulio amosa obras
dun centenar de autores,
que podemos ollar até o 28
de xaneiro.

VVigoigo
■ ACTOS

COUTO MIXTO
Unha república esquecida é
o título deste libro de Luís
M. García Mañá, con fotos
de Xurxo Lobato, que será
presentado o mércores 14 ás
20,25  na sala de conferen-
cias do Centro Social Caixa-
nova. No acto participarán
Xosé González Martínez,
Xosé Benito Reza, Manuel
Bragado e os autores.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría te-
mos o luns 12 ás 20 h. a pre-
sentación do libro de Iria
Teijeiro Meniña de cristal,
que estará acompañada do
escritor e editor Tucho Cal-
vo e do crítico literario Ra-
món Nicolás. O martes 13
Yago Abilleira Crespo pre-

senta o seu libro Los galeo-
nes de Vigo; o mércores 14 o
poeta José María Paz Gago
dará a coñecer ao público o
seu libro Manual para ena-
morar princesas, acompaña-
do pola escritora Luísa Cas-
tro, o director da Fundación
Carlos Casares Damián Vi-
llalaín e o director de Edicio-
nes Sial Basilio Rodríguez
Cañada. 

O PRESTIGE.
A RAZÓN DA CIENCIA
O Museo do Mar ten un
completo programa de con-
ferencias sobre dos efectos
da traxedia do Prestige. O
vindeiro xoves 15 a econo-
mista da USC María do
Carmo García Negro cen-
trarase nas repercusións
económicas do suceso na
conferencia Efectos econó-
micos do Prestige na eco-
nomía pesqueira galega.
Estado actual da cuestión.

FORMAS NO MAXÍN
Todos os venres de 18 a 20 h.
e os domingos de 12 a 14 h.
o MARCO desenvolve no
Laboratorio das Artes o seu
programa de talleres para ca-
tivos de 3 a 8 anos. O sábado
10 ás 12 h. no mesmo lugar e
no Salón de Actos do museo
as crianzas, que terán que es-
tar acompañadas dun adulto,
gozarán da sesión de títeres
Chof, a pinga viaxeira e de
divertidos obradoiros.

■ CINEMA

RESFEST 2005
No salón de actos do MAR-
CO continúa unha nova edi-
ción do festival de cinema
dixital, no que poderemos
ver este venres 9 ás 20 h. By
Design, un Especial Beck e
Triple Threat (mini-retros-
pectivas); o sábado 10 os au-
diovisuais Shorts I, Retros-
pectiva Tractor e Resfest
Spain. Máis información en
www.marcovigo.com.

XI PREMIO VICENTE RISCO
Co obxectivo de honrar a memoria do
ilustre persoeiro e de axudar á consoli-
dación da nosa cultura e á normaliza-
ción lingüística do galego, os concellos
de Allariz e Castro Caldelas e máis as
Fundacións Sotelo Blanco e Vicente
Risco organizan este certame de cien-
cias sociais, dotado con 6.000 euros, e
ao que poderá concorrer calquera per-
soa que o desexe, sen distinción de na-
cionalidade ou idade, que presente os
seus textos, de carácter inédito, en lin-
gua galega conforme ás normas da
RAG e que traten do estudo, de ámbito
galego, desde o punto de vista da histo-
ria, antropoloxía, sociolingüística, eco-
nomía, socioloxía ou outra disciplina
das ciencias sociais. Os traballos terán
unha extensión mínima de cento cin-
cuenta páxinas e máxima de trescentas,
tamaño folio e mecanografadas a duplo
espazo, e presentaranse por quintuplica-
do, en sobre pecho e baixo plica antes
do 15 de decembro remitíndoas á Fun-

dación Sotelo Blanco (San Marcos 77,
15820 SANTIAGO DE COMPOSTELA).

XII PREMIO ÁLVARO CUNQUEIRO
O Concello de Lalín e a asociación Ami-
gos da Cociña Galega promoven este
certame de xornalismo gastronómico,
no que poden participar todos aqueles
escritores e xornalistas que publicaran
libros, artigos, entrevistas ou comenta-
rios, en galego ou castelán nos distintos
medios de comunicación, sobre temas
relacionados coa gastronomía galega
nos últimos catro anos. Os traballos, de
carácter inédito, deberán ser presenta-
dos, ben polo seu autor, ben por tercei-
ras persoas ou entidades, aportando seis
exemplares que xustifiquen a súa opción
ao premio e un escrito dirixido ao alcal-
de-presidente do Concello de Lalín co
nome, dados persoais, teléfono de con-
tacto e currículo do autor e, no seu caso,
tamén do presentador. De se tratar de ar-
tigos xornalísticos chegará co xornal
orixinal completo e cinco fotocopias do

artigo e, en caso de traballos de radio ou
televisión, axuntaranse seis fitas grava-
das, CDs ou DVDs, acompañadas dun-
ha certificación expedida polo director
da emisora ou canle. Para a categoría de
páxinas electrónicas bastará un escrito
no que se indique o enderezo correspon-
dente. O prazo de presentación remata o
13 de xaneiro de 2006. Máis informa-
ción en www.lalin.org.

APOIO Á I+D+I EN COOPERACIÓN
O venres 16 celébrase no Centro Uni-
versitario de Riazor na CORUÑA esta
xornada dirixida a directivos e xerentes
de empresas, departamentos universita-
rios, persoal docente e investigador, es-
tudantes universitarios, emprendedores
e investigadores privados, e administra-
cións vinculadas coa actividade de I+D
e innovación tecnolóxica, e apoio ás em-
presas, co obxectivo de darlle a coñecer
as axudas financeiras e fiscais que, des-
de as distintas administracións, se ofre-
cen para fomentaren a súa participación

en accións de I+D e Innovación tecnoló-
xica. Estas presentacións complementa-
ranse coa exposición de experiencias
prácticas de colaboración universidade-
empresa en actividades de investigación
e transferencia de tecnoloxía. Máis in-
formación e inscrición www.funda-
cion.udc.es, lidiacundins@udc.es, e no
teléfono 981 167 000 ext. 2365.

CERTAME DE RONDALLAS
O Centro Veciñal e Cultural de Valada-
res en VIGO selecciona a 3 agrupacións
para participar no certame que se vai
celebrar o vindeiro 6 de xaneiro de
2006, desde as 16,15 h., no campo de
fútbol da Gándara. As rondallas inte-
resadas en participar teñen que ter un
mínimo de 50 compoñentes, e poden
inscribirse na Secretaría do C.V.C. an-
tes das 21 h. do 16 de decembro, ou
chamar ao telf. 986 467 053. As ronda-
llas participantes recibirán un diploma
e unha compensación económica en
función do número de compoñentes.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

Faise pública a ampliación do
importe existente para a conce-
sión das axudas e subvencións de
apoio infraestrutural ás comuni-

dades galegas no exterior para o
exercicio 2005, convocadas pola
Orde do 30 de decembro de 2004
pola que se regulan os programas
de axudas e subvencións de
apoio infraestrutural ás comuni-
dades galegas aos exterior. A or-
de está recollida no DOG de 5 de
decembro de 2005.♦

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

A Fundación
Granell de
SANTIAGO

acolle unha
mostra

adicada a
José Vela

Zanetti.

La Comisaria
toca este
venres 8 na
Fábrica de
Chocolate
de VIGO.



■ EXPOSICIÓNS

O MAR
Podemos ollar esta mostra
dos fondos da colección
Caixa Galicia até o 8 de xa-
neiro na sede da entidade.

XOSÉ FREIXANES
Historias de Lúa chámalle
á mostra que, até o 5 de xa-
neiro, podemos contemplar
na galería PM8. 

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
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.

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.

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

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

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 magnífi-

co e malogrado transatlánti-
co, con obxectos recupera-
dos como xoias, cartas, fotos,
móbeis, ou documentos, así
como reproducións dos cuar-
tos, corredores, salas de fes-
tas, e as novas de xornais de
todo o mundo que recolleron
o desastre, permanecerá no
IFEVI até o 15 de xaneiro.

GALICIA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié inaugu-
ra a súa nova sede na cidade
(Policarpo Sanz 31) con esta
impresionante mostra, de
produción propia, que cobre
máis de dous séculos de de-
senvolvimento industrial no
noso país, desde os precur-
sores do s. XVIII até as no-
vas industrias do s. XXI. Os
centros de ensino e outros
colectivos poden solicitar a
participación nos obradoiros
didácticos ou as visitas co-
mentadas para grupos no
telf. 986 110 220.

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

CHIKAKU:
TEMPO E MEMORIA
Esta mostra reúne, até o 22
de xaneiro na planta baixa
do MARCO, obras de 16 ar-
tistas xaponeses contempo-
ráneos, cunha visión inten-
cionadamente ecléctica que
inclúe, ademais de obra plás-
tica, exemplos de fotografía,
cinema, vídeo, multimedia,
e arquitectura, nun intento
por establecer novos nexos
de unión entre artistas de di-
ferentes períodos e xéneros.

A PATRIA ESTÁ AO
VIRAR NA ESQUINA
No MARCO encóntrase es-
ta mostra sobre a fotografía
contemporánea en Austria,
que a través de máis de 80
imaxes de 14 artistas (ade-
mais de vídeos, pinturas e
postais) indaga sobre as
máis diversas visións de
Austria, e mantén vivo o
debate sobre a relación en-
tre a realidade e a súa ima-
xe, sobre a cuestión da re-
presentabilidade do mundo.

■ MÚSICA

THE CITY LIGHTS
A banda australiana toca o
este venres 9 ás 00,30 h. na
Iguana Club. O vindeiro
sábado 17 ás 00,30 h. che-
gan a esta sala coa súa xira
conxunta Pal e Remate,
dous dos artistas máis pro-
metedores de Limbo Starr.

THE MIRAGE
En concerto este venres 9 a
partir das 22,30 por 3 euros
de entrada na Fábrica de
Chocolate (Roxelio Abalde
22). Antes, é dicir este xo-
ves 8 ás 22,30, La Comisa-
ria dá un concerto conme-
morativo do 25 cabodano
da morte de John Lennon,
con entrada de balde.

■ TEATRO

VIGO A ESCENA
Sísifo Teatro actúa o sába-
do 10 ás 20 h. no CSCR de
Beade coa obra O bico da
muller araña; o domingo
11 ás 12 h. poderemos
ollar no Auditorio do Con-
cello a Pablo Nojes e Pa-
prika representando Catro
rodas; e ás 17,30 teremos
na SCDR Nautilius de Co-
mesaña á compañía A Lo-
ca-Motora.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

PERIFERIAS
Fotografías de Xaquín Ro-

sales que se expoñen na
Casa da Cultura e na sala
Caixanova até o luns 12.

JUAN CARLOS PLATIS
A sala Antón Rivas Briones
amosa as súas obras sobre
lenzo e papel.

BarBarcelonacelona
■ ACTOS

O RITMO
NA DRAMATURXIA
Este venres 9 ás 20 h. na ga-

lería Sargadelos preséntase
o libro de Afonso Becerra
de Becerreá, a cargo de Ro-
sa-Victòria Gras, Lluís
Solà, Cristal Méndez Quei-
zán e Vicenta Sendra Pons.

TROLEIROS
DE PROVENÇA
Ciclo de tradición oral na
galería Sargadelos o mérco-
res 14 ás 20,30 cuns contos
de Nadal a cargo da agrupa-
ción teatral Furafollas.

■ EXPOSICIÓNS

EVOCADOS ENSUEÑOS
Até o venres 30 a galería de
arte Toranto (Passatge Forasté
1) acolle esta mostra do pintor
vigués Mingos Teixeira.♦

VÍA ÁUREA
www.viaaurea.com

Páxina electrónica dunha entidade que se
presenta co lema “Sendeirismo con cinco
sentidos” e que invita ás súas excursións a
recunchos descoñecidos polo turismo de
masas e ofrece tranquilidade e un ambiente
cordial e participación activa nas visitas.♦

AA RedeRede
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■ Véndese carriño para xemelgos
Jané Sukpertwin, con cambotas pa-
ra a chuvia, por 150 euros. Telf. 986
470 203.

■ 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

Mondariz Balneario, amoblado, 60
m2, 2 dormitorios, baño, salón-cociña,
calefacción, chans e teitos forrados
de madeira, abufardado, duplas e
grandes xanelas, vistas ao ceo desde
toda a casa e desde as camas, deco-
rado estilo montaña, rústico e a estre-
ar, con garaxe e trasteiro. Merece ser
visto. Prezo 20.000.000 de pta. Infor-
mación nos telf. 679 697 055 / 986
226 826.

■ Búscase vivenda en aluguer
en Santiago, con calefacción e
cociña amoblada con electrodo-
mésticos, preferibelmente 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. Enviar
currículo ao Apartado 7, 15.270 de Cee.

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

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

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

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

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

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

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Neste taller de Bergondo están agardando que lle encarguen un busto dedicado a calquer cu-
ra de parroquia, presidente da deputación ou concelleiro do PP. Con eles poderíase decorar
calquer rotonda ou mesmo afear calquer praza ou rúa. Mais tamén é arte contemporánea.♦

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

LisboaLisboa
■ EXPOSICIONS

FUNDAÇÃO CALOUSTE GUBELKIAN
Asúa galería de mostras temporais acolle Aluz 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
emerxentes; Conhecer as artes decorativas. Desenhos france-
ses do s. XVIII; Antoine Watteau (1684-1721) (todas elas até o
15 de xaneiro). Máis información en www.gubelkian.pt.♦

Mingos
Teixeira

expón na
galería

Toranto de
Barcelona
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Nº 1.201
Do 8 ao 14
de decembro
do 2005 Todos somos mellores de

visita. As persoas mos-
tran a súa peor cara en

familia. Igual sucede na
prensa. Cando o comentaris-
ta conservador escribe no
medio progresista séntese

obrigado a medirse, co que
gaña en sensatez e credibili-
dade. Cando o antinaciona-
lista escribe nun medio na-
cionalista (dos poucos que
hai) volvese razoábel e perde
en vísceras. E isto vale igual

ao revés. De modo que, para
apaciguar os ánimos, aí vai
unha recomendación: inter-
cambiar a lista de colabora-
dores. Cunha excepción: non
cabe imaxinar a Jiménez Lo-
santos en Gara.♦
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Romper
XOSÉ A. GACIÑO

Alí atopábanse to-
das as variantes
necesarias para

cubrir todos os flancos na
loita antifranquista, e non
só un amplo mostrario de
partidos, ligas, organiza-
cións e movementos re-
volucionarios, xunto a es-
querdas socialdemócra-
tas, eurocomunistas e bo-
hemios exquisitos (gau-
che divine), senón mesmo
burgueses moderados, de-
reita civilizada e frades
cultos, e até un club de
fútbol que camuflaba a
identidade común de de-
mócratas e periféricos
contra o campión da dic-
tadura e do centralismo. E
mecanismos de coordina-
ción unitaria que envexa-
bamos noutras partes.

Agora, trinta anos des-
pois da morte de Franco,
Cataluña segue a manter,
ou polo menos inténtao, a
súa actitude de sociedade
aberta e plural, capaz de
artellar redes de entende-
mento, entre si e cos de-
máis, que deixan en evi-
dencia os que presumen
de ríxidas conviccións pa-
ra defender esencias que
consideran pouco menos
que eternas. E, despois de
aguantar durante máis de
vinte anos, con certo sen-
tido de resignación res-
ponsábel, as desconfian-
zas centralistas, as dila-
cións inxustificadas nas
transferencias e toda clase
de acusacións que os pin-
tan como avariciosos in-
solidarios, unha abruma-
dora maioría dos repre-
sentantes políticos cata-
láns decidiron acometer a
reforma do seu Estatuto
para asegurar, mesmo
blindar, as súas compe-
tencias e o control dos
seus recursos. Todo se-
guindo os trámites regula-
mentarios e constitucio-
nais, incluído naturalmen-
te o paso polas cortes xe-
rais, que teñen a última
palabra antes do referen-
do final (co Tribunal
Constitucional como má-
xima instancia de recur-
so). Como resposta, a de-
reita feroz non se entretén
en formular enmendas
que requiren esforzos ne-
gociadores: resúltalle
máis fácil e rendíbel co-
ller o estandarte da Espa-
ña profunda e eterna (un-
ha eternidade que empe-
za, como moito, coa gue-
rra contra Napoleón) e
volver a mover o espanta-
llo da España rota.

De momento, son eles,
coas argumentacións máis
peregrinas e manipuladas
(saben, por exemplo, que
é imposíbel facer unha re-
forma constitucional en-
cuberta), os que están a
romper o clima de diálogo
e de pacto, que é un dos
puntos básicos da convi-
vencia democrática.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Dedícase a localizar e avaliar
xogadores de baloncesto fóra
dos Estados Unidos. Traballa
para un equipo de Carolina do
Norte, pero antes pasou por
Nova York e Phoenix. Este an-
tigo xogador e adestrador chá-
mase Tim Shea e vive en Lugo

Que fai en Lugo un neoiorqui-
no coma vostede?

Razóns familiares. Levo en
Europa desde o 72 e en Lugo oi-
to anos. En España adestrei por
exemplo o Atlético de Madrid de
baloncesto e en Galiza o OAR de
Ferrol, Club de Baloncesto Ou-
rense e Breogán de Lugo.

Antes fora xogador.
Fun xogador profesional en

dúas etapas, unha en Holanda e
outra en Viena. Aquí cheguei co-
mo adestrador, primeiro co OAR
e logo co Breogán e aquí viven
tamén a miña muller, que é de
aquí, e a miña filla.

Di que adestrou ao Atlético
de Madrid de baloncesto can-
do Gil era presidente, fai falta
carácter para iso.

No fondo foi o mellor presi-
dente do baloncesto europeo.

¿?
Era unha persoa moi simple e

cando es un empregado queres sa-
ber ben claro o que quere o teu xe-
fe. Con el non había dúbidas e tra-
toume con moito respecto. Ade-
mais, gañamos moitos partidos,
de modo que el estaba contento.

Pero deixou o equipo.
Cheguei cun contrato dun ano

e cando rematou, Gil agasallou-
me cun Rólex e negociamos ou-
tros dous anos. Iso foi en abril e
en maio apartaron a Gil do equi-
po e o meu contrato quedou sen
valor. Por iso volvín a equipos
máis pequenos. Con tanto cam-

bio pensamos que a nosa filla ne-
cesitaba estabilidade e deixei de
adestrar e, grazas aos meus con-
tactos coa NBA, concentreime en
ser olleiro de baloncesto.

Perdón?
O meu posto é director Inter-

nacional de Olleiros. Hai xente
traballando para min en todo o
mundo, baixo a miña responsabi-
lidade. A miña misión é saber to-
do sobre os xogadores importan-
tes de baloncesto que están fóra
dos Estados Unidos.

Ou sexa, é un espía.
Máis que espía, a miña labor

é de avaliación do seu traballo
para informar deles. Non son es-
pía, cando vou ver un partido, to-
do o mundo sabe que estou aí
porque me coñecen.

Iso dá para vivir?
Penso que si. Durante seis

anos fun olleador dos New York
Knickerbokers, logo, durante
dous anos, dos Phoenix Suns, e
agora este é o terceiro ano cos
Charlotte Bobcats.

Lugo, un sitio ideal para isto.
Cando hai que decidir o me-

llor para a familia tómanse deci-
sións como esta. En Lugo hai bo-
as escolas para a miña filla. Aquí
ten a súa vida social, a familia, as
amigas... É certo que si quero ir a
Barcelona teño que conducir co-
renta e cinco minutos até o aero-
porto e logo coller un avión. Se
vivise en Madrid ou Barcelona
non sucedería, pero aquí a calida-
de de vida é tan boa ou mellor.
Ademais, en Lugo hai un equipo

de baloncesto e todos pasan por
aquí. Con todo, viaxo moito e lo-
go hai ferramentas como internet
que facilitan o meu traballo.

Os xogadores americanos
en Lugo quéixanse de que non
hai Mc Donalds.

Agora seica hai un. Dixéron-
mo, porque a min non me gusta
esa comida e non vou.

Os New York Knicker-
bokers, o Madison Square Gar-
den, isto ten moito nivel. 

Foi moi boa experiencia, fo-
ron seis anos e alí deixei moitos
amigos. Ademais, é o equipo da
miña cidade. De todos xeitos, a
NBA é un negocio máis e, quita-
do o glamour, é como un traballo
calquera. De todas formas, é algo
que podes poñer no teu currículo.

Se é olleiro e vive en Galiza,
como non descubriu a Fran
Vázquez?

Descubriuno todo o mundo.
Vino hai cinco anos no programa
Século XXI, que era unha con-
centración de xogadores con fu-
turo, e dixen que saltaba a vista
pola altura e porque tiña moitas
gañas de éxito. Cheguei a afir-
mar que se seguía a traballar así,
sería un dos mellores xogadores
de todos os tempos en España.

Ao final non quixo ir a Or-
lando.

Foi unha decisión profesional.
Escolleu entre dous mercados, o
europeo e o americano, neste ca-
so a ACB. Salvando as distancias,
a ACB non é peor que a NBA,
aínda que esta ten máis atletas.

Seguro que descubriu ou-
tras figuras.

Algunhas. O meu traballo ta-
mén é descartar xogadores. Nos
Charlotte Bobcats tiña que elixir
un entre catro. O que escollín es-
tá triunfando e os que descartei
están a fracasar.♦

Tim Shea
‘Fun buscador de talentos dos Knicks de baloncesto’
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