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A REIVINDICACIÓN DA GALEGUIDADE DAS COMARCAS
do Eo-Navia, bercianas e sanabresas, así como o tronco común do
galego-portugués, é unha reivindicación histórica e consubstancial
ao nacionalismo galego. A existencia da lingua e a cultura galega
fóra dos nosos límites administrativos actuais é algo obxectivo, evi-
dente e incontestábel. Non é unha novidade tampouco a formula-
ción estatutaria de que puidesen formar parte administrativa da Ga-
liza actual eses territorios. Así estaba recollido no Estatuto do 36 e
só decaeu no texto vixente a última hora polas presións centralistas.
Pero non existe espírito de anexión. A proposta que realiza o BNG
baséase unicamente en métodos democráticos e regulados polos
posíbeis territorios a incorporarse á nosa comunidade administrati-
va e non pola demanda galega. Unha posibilidade é un método que
xa contempla, por exemplo, o Estatuto de Castilla y León. Outros
cinco Estatutos tamén incorporan disposicións para variar os seus
actuais límites. Cando foron aprobados ninguén fixo casus belli da
cuestión. O problema agora é a campaña antinacionalista que puxo
en marcha o PP des que conseguira a maioría absoluta hai seis anos.
Logo de demonizar vascos e a cataláns, agora tócalle a Galiza. Non
hai máis que ler as declaracións dos voceiros do PP para darse con-
ta onde está o cerne dunha polémica ficticia, atizada tamén por un
sector dos socialistas. Pero o nacionalismo non se pode deixar ame-
doñar nin recuar nas súas reivindicacións intrínsecas. Non pode
confundir o pragmatismo ou a gobernabilidade con facer deixación
da propia identidade. Tampouco pode facelo o Goberno galego, se-
xa da cor que sexa. Por iso destaca e sorprende a equidistancia, pre-
suntamente franciscana, de Emilio Pérez Touriño ante unha polé-
mica que tenta detraer os dereitos de Galiza e rebaixar as miras do
noso autogoberno. Por que o verdadeiro problema non está nos lí-
mites territoriais, senón na capacidade de decidir dos galegos.♦

CABARET VOLTAIRE
Jaureguizar

PREMIO GARCÍA BARROS 2005.
Unha novela na que a historia
europea do século XX serve ao seu
autor para facer unha crítica irónica
da violencia e da guerra.

Consigna do PP

‘Afundir o Prestige’
As fitas así o confirman

Consigna do PP

‘Afundir o Prestige’
As fitas así o confirman

POLÉMICA DO ESTATUTO
Castela e León contempla no Estatuto que
algúns dos seus territorios se poidan segregar

O PP pretende seguir na Galiza a mesma liña
de oposición que en Catalunya e Euskadi
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Mariano Raxoi fora
o encargado de

xestionar a crise
do Prestige.



De Galiza saen unhas gadoupas
de lobo que pretenden facerse cun
anaco de Asturias e outro de Cas-
tilla-León, coma se fose carne tré-
mula. Así representa o “humoris-
ta” Salas a polémica que se desa-
tou coa presentación do proxecto
do BNG para reformar o Estatuto.
O máis paradoxal é que o “chiste”
non saíu publicado non nun xor-
nal asturiano, leonés ou zamora-
no, senón en El Correo Gallego
(martes, 13 de decembro).

É só unha imaxe, dobremente
gráfica, de a onde levaron o en-
frontamento a maioría dos xor-
nais nunha polémica considerada
polo vicepresidente da Xunta e
voceiro nacional do BNG, Anxo
Quintana, “desproporcionada”.
De nada serviron tampouco os
chamamentos do presidente da
Xunta, Emilio Pérez Touriño, pa-
ra “evitar tensións innecesarias”.

Proposta “disparatada, insen-
sata e absurda”, foron algúns dos
cualificativos que lle dedicou Ma-
ría Jesús Ruiz, vicepresidenta pri-
meira da Junta castellano-leonesa.
“Actitude intolerante e sectaria”,
Gabriel Elorriaga, voceiro do PP
no Congreso. “Irrealizábel e ca-
rente de racionalidade”, en valora-
cións de Álvarez Areces, presiden-
te do Principado de Asturias. Ou-
tros, coma Ovidio Sánchez, presi-
dente do PP asturiano, aínda foi
máis alá, cualificando a proposta
do BNG de “esperpento e desver-
goña”. Non podía faltar tampouco
Francisco Vázquez, salseiro maior
en calquera polémica antinaciona-
lista: “exabrupto moi intolerante”,
foi a definición do alcalde coruñés
da proposta do BNG. Idénticas pa-
labras que usou para referirse ao
Estatuto catalán, antes de lelo.

Se quixésemos recoller as “aná-
lises” vertidas por comentaristas e

xornalistas, desde Asturias a León,
pasando por Madrid, pero tamén na
Galiza, case esgotariamos o dicio-
nario de Camilo José Cela.

As descualificacións á propos-
ta de reforma do Estatuto presenta-
da polo BNG, realizada por cargos
públicos doutros gobernos autonó-
micos limítrofes, foron considera-
das polo BNG como “unha falta de
consideración e sentido institucio-
nal”. Por iso, o vicepresidente An-
xo Quintana, lles remitiu unha car-
ta aos gobernos de Asturias e Cas-
tilla-León pedindo que rectifica-
sen. Quintana cre que desde eses

gobernos lle faltaron o respecto a
unha xente que o único que “fixo
sempre foi comportarse con cor-
dialidade, solidariedade, lealdade e
hospitalidade dun pobo veciño”.

Esta actitude de Quintana non
lle gustou nada ao presidente Tou-
riño, por considerar que o BNG
mesturou a Xunta na defensa dun-
ha postura partidaria. Aos na-
cionalistas tampouco lles gustaron
as actitudes dos seus socios de go-
berno. Non só por non defender
axeitadamente a lexitimidade dos
galegos para realizaren a súa pro-
posta estatutaria, senón por pre-

sentar en certo xeito o BNG como
o causante da polémica na procu-
ra de notoriedade e de protagonis-
mo para poder desmarcarse do
PSOE na acción de goberno.

Porque, desde o mesmo día de
saltar a polémica, levantada en As-
turias por La Nueva España, xor-
nal da mesma empresa que Faro
de Vigo, o BNG apareceu non só
como “provocador”, senón como
culpábel. E o único que fixeron os
gobernos asturiano e castellano-le-
onés” foi “rebelarse contra a pro-
posta anexionista do BNG”.

Pouco importa que cláusulas

semellantes á proposta polo BNG
estean vixentes tanto no Estatuto
asturiano como no castellano-leo-
nés, que mesmo inclúe a previ-
sión de que un territorio poida se-
gregarse desta comunidade.

A posibilidade de modificar
os límites das autonomías apare-
cen tamén contemplados nos es-
tatutos do País Vasco, Andalucía
e La Rioja. Todos aprobados nas
respectivas comunidades e nas
Cortes españolas. A maioría cos
votos a prol do PP.

Esta circunstancia, que tería
que resultar fulcral en calquera
polémica, perdendo, polo tanto,
todo o sentido, non influíu para
nada nesta caso. Seguiron as des-
cualificacións contra o BNG e o
cultivo do vitimismo nas comu-
nidades limítrofes coa galega.

Descoñecían eses políticos os
seus propios estatutos? Esa igno-
rancia manifesta levaríaos a ter
que presentar a súa dimisión  lo-
go do seu triste papel. Pero segui-
ron a sacar peito por que na actual
conxuntura política todo serve.

Campaña antinacionalista

Non é casualidade que as des-
cualificacións cara ao proxecto
de reforma do Estatuto do BNG
comezasen o mesmo día, venres
9 de decembro, no que os na-
cionalistas lle facían entrega no
Parlamento da súa proposta a po-
pulares e socialistas.

Entenderemos mellor todo se
lemos con atención as declara-
cións que xa realizaba ao día se-
guinte Gabriel Elorriaga, voceiro
do PP no Congreso. As súas pala-
bras poden resumirse en dous pen-
samentos básicos que van repre-
sentar a liña de ataque dos popula-
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Castilla-León recolle no seu Estatuto a posibilidade de que algúns dos
seus territorios poidan integrarse noutras comunidades autónomas

A polémica sobre a proposta estatutaria
do BNG, parte da campaña antinacionalista

AFONSO EIRÉ

Os titulares decretaron que o BNG quería anexionar territorios limítrofes na súa proposta de reforma estatutaria. As descualificacións e os
insultos por parte de políticos de Asturies, Castilla-León e Madrid non se fixeron agardar. Tamén por comentaristas e xornalistas, mesmo
galegos. Sobrancearon nesta polémica os do PP. Pouco importa que a petición sexa totalmente democrática, xa que ten que partir deses
mesmos territorios. Ou que outros cinco estatutos, entre eles os de Castilla-León e de Asturias, recoñezan unhas disposicións análogas con
plena vixencia. Ou que o Estatuto catellano-leonés mesmo contemple a posibilidade de que un seu  territorio se segregue para incorporar-
se a outra comunidade. Do que realmente se trata nesta polémica é de descualificar o nacionalismo e as reformas estatutarias en marcha.

Disposición final segunda

O Parlamento de Galiza reclamará aos Parlamentos
das Comunidades Autónomas ás que actualmente
pertencen as comarcas limítrofes de fala galega,
que a declaren co-oficial no territorio dos concellos
desas comarcas e nos órganos institucionais cen-
trais das respectivas Comunidades Autónomas.

Disposición final terceira

Poderán incorporarse a Galiza aqueles concellos
limítrofes de características históricas, culturais,
económicas e xeográficas análogas, mediante
procedementos democráticos que serán regula-
dos por lei.♦

Que propón o BNG?



res: “temos un novo problema te-
rritorial, o galego, pois o naciona-
lismo mostra as súas ansias de
anexión”. Pero a culpa é de Zapa-
tero por que “a súa debilidade está
provocando que os seus socios
máis radicais lles dean paso ás sú-
as aspiracións máis extremas”.

Para o PP o Estatuto galego
está “a tomar o mesmo guión
que o vasco e o catalán”. Así que
esta campaña de descualifica-
cións, nada máis presentar os na-
cionalistas a súa proposta, é o
preludio, á vez que o presaxio,
de como vai enfocar o PP a tra-
mitación do Estatuto galego.

Vai abrir unha nova gabia, a ga-
lega, non só para tirar contra todo
nacionalismo que se mova, senón
para derrubar o Goberno Zapatero.

Vexamos se non, outra mos-
tra, as declaracións de Ovidio
Sánchez, presidente do PP astu-
riano: “non estariamos asistindo
a esta desvergoña se o BNG non
fose parte do Goberno de Galiza.
Este esperpento só é realidade
por que o PSOE o permite e por-
que o PSOE, con tal de gobernar,
está a se converter no brazo exe-
cutor dos nacionalismos”.

Ao PP asturiano non só lle
parece feble a postura do presi-
dente socialista asturiano, Vicen-
te Álvarez Areces, que anunciou,
de paso, que blindará os seus te-
rritorios na reforma do seu esta-
tuto, senón que lle pide que inste
aos socialistas galegos a rachar o
pacto de goberno co BNG.

Até o presidente de Coalición
Canaria, Paulino Rivero, se su-
mou ás críticas contra o BNG
cualificando a proposta dos na-
cionalistas de “excentricidade”,
esquecendo as moitas especifici-
dades que existen no seu Estatu-
to froito da insularidade.

O PP galego tamén aprovei-
tou a polémica para descualificar
a proposta do BNG, consideran-
do que “é absolutamente inadmi-
síbel alimentar conflitos territo-
riais innecesarios, como fai o
proxecto do BNG”.

Manuel Fraga volveu a lanzar
a mesma mensaxe que vén repe-
tindo desde hai tempo: non senta-
remos no relatorio parlamentario
para reformar o Estatuto se a pro-
posta do BNG é anticonstitucio-
nal. Idénticas declaracións foron
as realizadas polo aínda secreta-
rio xeral, Xesús Palmou.

O PP, neste caso Fraga, ditami-
nará o que é ou non constitucio-
nal.O problema estaría para o BNG
en discernir que vara de medir saca
Fraga para tallar a constitucionali-
dade. Ade cando se opoñía á Cons-
titución? A de agora que vai de pa-
ladín? Ada administración única...?
Preguntas sen resposta as que se
fan, por facer, os nacionalistas.

Pero Xosé Luís Baltar reali-
zou un solo de trombón e tocou
unha partitura diferente: “non ve-
xo mal que a posibilidade de que
algúns concellos se poidan sumar
a Galiza apareza no novo Estatu-
to”. Dáse por suposto que terían
que incluírse na provincia de Ou-
rense. Máis poder para Baltar!

Outras dúas razóns
para a polémica

Aínda que os gobernos asturiano e
castellano-leonés coinciden en
afirmar que o BNG está a introdu-
cir “debates estériles e artificiais
que non van a ningún lado”, as mo-
tivacións finais difiren bastante.

“A rebelión”, así a definiron
nos seus titulares a maioría dos
medios, de Castilla-León, con
goberno do PP, ten un claro nes-
go antinacionalista, en consoan-
cia coa liña marcada polo partido
en Madrid. Aproveitan tamén a
ocasión para incidir na campaña
contra o Goberno Zapatero.

Non é o caso de Asturias, go-
bernada polo PSOE. O presiden-
te Areces, amigo de Touriño, a
quen levou ao PCE, non se pode
cualificar de antinacionalista. O
conflito de Galiza con Asturias é
outro e vén de tempo atrás.

Concretamente da posta en
marcha da autonomía asturiana.
Comezaron daquela os primeiros

intentos institucionais para “unifi-
car” o bable e a cultura propia. Es-
ta política foi percibida por algun-
has persoas de entre o Eo e Navia,
como unha agresión á súa especi-
ficidade. Nace así, entre outras or-
ganizacións, a Mesa para a Defen-
sa do Galego en Asturias. Mesmo
houbo intento de realizar candida-
turas do BNG nalgúns concellos,
algo que non consideraron axeita-
do os nacionalistas galegos.

A presión do incipiente na-
cionalismo asturiano e a súa che-
gada ao goberno do Principado,
acentuou unha política de acoso
á fala é ás tradicións galegas no
oeste desa comunidade autóno-
ma. Moitos mesmo renunciaron
a chamarlle galego e preferiron
“a nosa fala”, como denomina-
ción para non entrar en conflito
coas xerarquías do Principado.

Polo súa banda, a proposta de
Galiza de que se recoñecese o ga-
lego neses territorios, así como a
crecente introdución da TVG,
crearon malestar en certos secto-
res asturianos que vían non só
“unha inxerencia galega”, senón
tamén unha perda de unidade.

Polo tanto, no Goberno asturia-
no, máis que a referencia á posíbel
incorporación dos territorios limí-
trofes, se estes así o desexasen,
mancounos outra disposición  que
aparece na proposta do BNG; “o
Parlamento de Galiza reclamaralles
aos parlamentos das comunidades
autónomas ás que actualmente per-
tencen as comarcas limítrofes de
fala galega, que se declare cooficial
nos territorios dos concellos desas
comarcas e nos órganos institucio-
nais centrais das respectivas comu-
nidades autónomas”.

Se cadra, quen mellor resu-
miu esta polémica foi Edu Ro-
dríguez, un berciano que, estan-
do en Madrid, se fixo nacionalis-
ta galego: “os antinacionalistas
non o son maioritariamente por
ideoloxía, senón por puro egoís-
mo. Sempre teñen ciúmes dos
demais. Se todos somos españois
como eles mesmos din, para que
tanto zafarrancho?”♦
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Que din os estatutos?

Disposicións transitorias sétima
Incorporación de provincias
limítrofes

1. No caso de que unha Comunida-
de Autónoma decida a través dos
seus lexítimos representantes, a súa
disolución para integrar o seu terri-
torio no da Comunidade Autónoma
de Castilla e León, a incorporación
deberá ser aprobada polas Cortes
de Castilla-León ou polo Pleno do
Consello Xeral a que se refira a
Disposición transitoria primeira.

2. Adoptado o acordo a que se
refire o apartado anterior, a refor-
ma do Estatuto, que só poderá es-
tenderse aos extremos derivados
do acordo correspondente, deberá
ser aprobada polas Cortes de Casti-
lla e León por maioría de dous ter-
zos e, con posterioridad, polas Cor-
tes Xerais, mediante Lei Orgánica. 

3. Para que un territorio ou
municipio que constitúa un en-
clave pertencente a unha provin-
cia integrada na Comunidade Au-
tónoma de Castilla e León poida
segregarse da mesma e incorpo-
rarse a outra Comunidade Autó-
noma será necesario o cumpri-
mento dos seguintes requisitos: 

a) Solicitude de segregación,
formulada polo Concello ou Con-
cellos interesados, mediante acor-
do adoptado son o voto favorable
das dúas terceiras partes do núme-
ro de feito e, en todo caso, da
maioría absoluta dos membros de

dita ou devanditas Corporacións. 
b) Informe da provincia á que

pertenza o territorio ou municipio
a segregar e da Comunidade Au-
tónoma de Castilla e León, favo-
rable a tal segregación, á vista das
maiores vinculaciones históricas,
sociais, culturais e económicas
coa Comunidade Autónoma á que
se solicite a incorporación. Para
ese efecto, a Comunidade Autóno-
ma de Castilla e León poderá rea-
lizar enquisas e outras formas de
consulta con obxecto de levar a
unha máis motivada resolución. 

c) Refrendo entre os habitan-
tes do territorio ou municipio
que pretende a segregación,
aprobado por maioría dos votos
validos emitidos. 

d) Aprobación polas Cortes
Xerais, mediante Lei Orgánica.
En todo caso, o resultado deste
proceso quedará pendente do
cumprimento dos requisitos de
agregación esixidos polo Estatu-
to da Comunidade Autónoma á
que se pretende a incorporación. 

Oitava.- No caso de que unha
Lei Orgánica autorice a incorpora-
ción dunha provincia limítrofe ao
territorio da Comunidade Autóno-
ma de Castilla e León, tal incorpo-
ración producirase sen máis requi-
sitos á entrada en vigor de devan-
dita Lei Orgánica, nese caso modi-
ficarase automáticamente o artigo
2. deste Estatuto, coa mención ex-
presa da provincia incorporada.♦

CASTILLA-LEÓN

Título Preliminar 
Artigo 1 
O Pobo Vasco ou Euskal Herria,
como expresión da súa naciona-
lidade, e para acceder ao seu au-
togoberno, constitúese en Comu-
nidade Autónoma dentro do Es-
tado español baixo a denomina-
ción de Euskadi ou País Vasco,
de acordo coa Constitución e co
presente Estatuto, que é a súa
norma institucional básica.
Artigo 2 

1.- Álava, Guipúzcoa e Viz-
caya, así como Navarra, teñen
dereito a formar parte da Comu-
nidade Autónoma do País Vasco. 

2.- O territorio da Comunida-
de Autónoma do País Vasco que-
dará integrado polos Territorios
Históricos que coinciden coas pro-
vincias, nos seus actuais límites,
de Álava, Guipúzcoa e Vizcaya,
así como a de Navarra, no caso de
que esta última decida a súa incor-
poración de acordo co procede-
mento establecido na disposición

transitoria cuarta da Constitución. 
(...)

Artigo 8
Poderán agregarse á Comu-

nidade Autónoma do País Vasco
outros territorios ou municipios
que estivesen enclavados na súa
totalidade dentro do territorio da
mesma, mediante o cumprimen-
to dos requisitos seguintes: 

a) Que soliciten a incorpora-
ción o Concello ou a maioría dos
Concellos interesados, e que se
oia á Comunidade ou provincia á
que pertenzan os Territorios ou
Municipios a agregar. 

b) Que o acorden os habitan-
tes de devandito Municipio ou
Territorio mediante referendo
expresamente convocado, previa
a autorización competente ao
efecto e aprobado por maioría
dos votos válidos emitidos. 

c) Que o aproben o Parla-
mento do País Vasco e posterior-
mente as Cortes Xerais do Esta-
do mediante Lei Orgánica.♦

PAÍS VASCO

Disposicións Adicionais 
Primeira 
A ampliación da Comunidade
Autónoma a territorios históricos
non integrados noutra Comuni-
dade Autónoma resolverase po-

las Cortes Xerais, previo acordo
das partes interesadas e sen que
iso supoña reforma do presente
Estatuto, unha vez que os devan-
ditos territorios volvan á sobera-
nía española. ♦

ANDALUCÍA

Transitoria Segunda
Dos enclaves territoriales 
Poderán agregarse á Comunidade
Autónoma de La Rioja aqueles terri-

torios que estiveren enclavados na
súa totalidade dentro da mesma, me-
diante o cumprimento dos requisitos
que a Lei do Estado estableza.♦

LA RIOJA

Título Preliminar
Artigo segundo
O territorio do Principado de As-
turias é o dos concellos com-
prendidos dentro dos límites ac-

tuais da provincia de Asturias,
para cyxa modificación se estará
ao disposto no artigo 56 deste
Estatuto. [referido á reforma do
Estatuto]♦

ASTURIAS

Estimado presidente: Como vice-
presidente da Xunta de Galicia e
responsábel de Relacións Institu-
cionais, póñome en contacto con
vostede, desde a maior cordialidade
e o máis absoluto respecto institu-
cional, para expresarlle o meu de-
sacordo co ton e o contido de deter-
minadas manifestacións vertidas
por algúns membros do seu Gober-
no respecto ao proceso de reforma
estatutaria de Galicia. 

Considero que os gobernantes

debemos rexer os nosos comporta-
mentos e declaracións pola pru-
dencia e o respecto mutuo, espe-
cialmente no que atinxe ás rela-
cións entre comunidades veciñas,
para evitar caer en malentendidos e
desencontros que non conducen a
ningún lugar. 

A boa veciñanza, a lealdade e a
solidariedade caracterizaron, ao lon-
go destes anos, as relacións entre as
nosas respectivas comunidades. Pí-
dolle que fagamos, entre todos, un

esforzo para que así siga sendo. É a
nosa responsabilidade como Gober-
no manter un comportamento base-
ado na lealdade institucional, evitan-
do a inxerencia nos asuntos alleos e
facendo do respecto o trazo funda-
mental das nosas relacións. 

Reitérolle, xa que logo, a nosa
máis absoluta disposición a conti-
nuar mantendo unhas excelentes e
cordiais relacións, en beneficio dos
cidadáns das nosas respectivas co-
munidades.♦

Carta de Anxo Quintana a Vicente A. Areces e J. Vicente Herrera

Francisco Jorquera e Carlos Aimerich (BNG) entreganlle o Proxecto de Estatuto a Xesús Palmou e Xosé Manuel Barreiro (PP).     AGN

Vén da páxina anterior



Há analistas que rapidamente nos
advertem de um déficit estrutural
do atual Estado das Autonomias
espanhol na ausência de mecanis-
mos cooperativos multilaterais
entre todas as Comunidades
Autônomas e entre estas e o Esta-
do. Mas, nenhum desses analistas
está igualmente pronto para nos
descobrir os  problemas que po-
dem criar, ou não resolver, insti-
tuições de cooperação multilate-
ral, como seria um Senado de re-
presentação simé-
trica das atuais
C o m u n i d a d e s
Autônomas ou
como são, agora,
a Conferência de
Presidentes das
CC. AA., as Con-
ferências setoriais
de todos os con-
selheiros autonô-
micos de um mes-
mo âmbito de
competências ou
o Conselho de Po-
lítica Econômica
e Fiscal. Um Se-
nado de compo-
sição simétrica
(com igual núme-
ro de senadores
para todas e cada uma das Comu-
nidades Autônomas atuais, de
acordo com o modelo estaduni-
dense de dois senadores por Esta-
do, ou com um número de sena-
dores proporcional à população
das CC. AA., seguindo o modelo
federal alemão), seria um Senado
de representação desigual, dado
que seguiria tendo um maior nú-
mero de comunidades autônomas
de nacionalidade castelhana e su-
perior número de senadores cas-
telhano falantes. Coisa que segui-
ria a bater contra a assimetria es-
trutural do Reino da Espanha,
causada pelo distinto grau de de-
senvolvimento econômico terri-
torial do Reino e pela diversidade
étnico-lingüística e aspiração a
um pleno autogoverno presentes
nas nações diferentes da castelha-
na e não presentes nas regiões da
nação castelhana. Regiões nas
que não existem reivindicações
autodeterminacionistas e sobera-
nistas, talvez porque as regiões de
fala castelhana formam parte da
nação castelhana que já dispõe de
um Estado próprio, pois o Estado
espanhol é um Estado mais bem
nacional castelhano, como o de-
monstra o facto de que o castel-
hano é a única língua oficial do
Estado. Num Senado simétrico,
baseado na igualdade abstrata de
todas as Comunidades Autôno-
mas, continuaria-se a afogar a di-
versidade plurinacional catalã,
galega e basca na maré da maio-
ria nacional castelhana ou “pe-
queno-espanhola”. 

De não efetuar uma reforma
do Senado que reflita essas reali-
dades assimétricas, poderia ser
mais funcional o tão criticado bi-
lateralismo (embora ser um bilate-
ralismo mais bem limitado)
existente no atual Estado autonô-
mico. Dai que os nacionalistas
moderados bascos, catalães e ga-

legos pensem, por muito parado-
xal que possa parecer– que as suas
nações estão mais cômodas mes-
mo num Estado de Autonomias
com escassas assimetrias, como o
presente, do que imaginam que
estariam num Estado federal base-
ado numas relações multilaterais
simétricas. Não se pode deixar de
assinalar que muitas das pessoas
que, hoje em dia, no Reino da Es-
panha se proclamam federalistas,
proclamassem federalistas porque

vem no Estado fe-
deral a derradeira
trincheira do uni-
tarismo nacional
estatal espanhol,
como o põem ao
descoberto estas
reveladoras palav-
ras de federalismo
de cátedra do
constitucionalista
Jorge de Esteban:
“Si lo que se quie-
re es frenar la
tendência actual
de nuestro Estado
de las Autonomí-
as, en el que aflo-
ran corrientes ca-
da vez más centrí-
fugas, y, en conse-

cuencia, lo que se quiere es forta-
lecer la unidad nacional, la eficá-
cia pública y la igualdad entre to-
das las nacionalidades y regiones,
lo lógico, aunque sea paradójico,
sería reivindicar cuanto antes la
creación de un Estado federal”.
Mais claro, água!

Também não há que esquecer
que o bilateralismo é algo ambi-
valente, pois pode servir tanto
para a defesa das Comunidades
Autônomas com personalidade
nacional diferenciada contra
uma política homogeneizadora e
uniformizadora do Estado como
para favorecer o centralismo
estatal, que –negociando com as
nacionalidades uma a uma– po-
derá evitar uma frente comum de
todas elas. Os nacionalistas bas-
cos, catalães e galegos –que pre-
ferem o sistema das negociações
bilaterais com o Estado– não
percebem que também o bilate-
ralismo lhe pode dar uma maior
capacidade de manobra ao cen-
tralismo estatal do que um siste-
ma de real e efetivo federalismo
simétrico. O bilateralismo nas
relações entre as Comunidades
Autônomas e o Estado que, para
uns analistas, é uma virtude do
atual sistema autonômico –que
haveria que alentar, já que seria o
mecanismo mais adequado para
regular as relações entre o Esta-
do e umas Comunidades Autô-
nomas com factos diferenciais–,
converte-se para outros analistas
num defeito, que tem de ser
emendado, pois os problemas
que atingem ao mesmo tempo a
interesses comuns de várias Co-
munidades Autônomas (por
exemplo: as trasfegas entre ba-
cias hidrográficas, o tracejado do
AVE, o combate à poluição do
ambiente ou as telecomuni-
cações, etc.) têm de ser aborda-
dos multilateralmente. Para estes

últimos analistas, haveria que
passar do tipo de negociação bi-
lateral, que tem predominado até
agora, à negociação interguber-
namental entre os governos cen-
tral e autonômicos, com um Se-
nado no que as Comunidades
Autônomas estejam verdadeira-
mente representadas e com po-
der para as coordenar. Senado
que seria completado com meca-
nismos próprios do federalismo
cooperativo, como poderiam ser
as Conferencias de Presidentes,
as Conferencias setoriais, os
convênios, a planificação con-
junta de investimentos e todo ti-
po de procedimentos concerta-
dos entre as Comunidades Autô-
nomas. A solução não está nuns
simples bilateralismo ou multila-
teralismo separados, senão que
estaria num “multilateralismo de
relações bilaterais”.

De um bilateralismo (embora
limitado por um geral quadro
constitucional-estatutário global-
mente uniformizador), é do que já
dispõe hoje o Estado das Autono-
mias: 1º), porque o atual Estado
das Autonomias se baseia no prin-
cípio dispositivo
de que acedem à
autonomia os con-
juntos de varias
províncias limítro-
fes com caracterís-
ticas (históricas,
culturais e econô-
micas) comuns ou
aquelas províncias
em solitário com
entidade regional
histórica que soli-
citem o regime au-
tonômico; 2º) por-
que cada um dos
Parlamentos das
C o m u n i d a d e s
Autônomas tem de
concordar com o
Congresso dos
Deputados do Es-
tado a reforma dos Estatutos de
Autonomia, porque os governos
autonômicos e o governo do Esta-
do negociam a forma e tempo da
transferência das competências
que devem ou podem ser transferi-
das; e 3º) porque os factos diferen-

ciais reconhecidos na Constituição
e nos Estatutos (língua própria, ca-
rácter insular, direitos históricos
dos territórios forais –entre eles o
sistema foral tradicional de Con-
certo Econômico entre cada uma
das Deputações forais bascas e na-
varra e a Administração do Esta-
do–, direito foral civil, regime
econômico e fiscal do arquipélago
canário) exigem umas relações bi-
laterais para a sua implementação.
Ora bem, nem sequer aperfeiçoan-
do esse bilateralismo  parece que
se possa solucionar o problema
central com o que tropeça o atual
Estado das Autonomias: a tensão
entre o afã diferenciador das
nações diferentes da castelhana e a
tendência homogeneizadora da
nação castelhana e do seu Estado.
De igual modo, um Estado federal
baseado num princípio de igualda-
de abstrata com simples reconhe-
cimento dos factos diferenciais
não seria autenticamente assimé-
trico e, portanto, também não po-
deria resolver o problema do aco-
modamento da diversidade pluri-
nacional e plurilíngüe do Reino da
Espanha nem atender às maiores

aspirações simbó-
licas (seleições
desportivas na-
cionais, por exem-
plo) e de autogo-
verno (reivindi-
cação de poder
constituinte) das
entidades nacional
e culturalmente
diversas que exis-
tem nele. A políti-
ca de “café para
todos” não é ade-
quada, porque al-
guns preferem-no
com umas gotas
de conhaque So-
berano.

O Reino da
Espanha é um
Estado caracteri-

zado pela sua diversidade cultu-
ral e nacional, pois existem nele
quatro grandes comunidades lin-
güísticas e nacionais (castelhana,
catalã, galega e basca) e abrange
um território com acentuados de-
sequilíbrios econômicos, já que

ao lado de zonas subdesenvolvi-
das (Andaluzia, Estremadura,
Castela-La Mancha, Galiza) há
outras desenvolvidas (Catalun-
ha, Euzkadi). Dai que, de se
constituir o Reino da Espanha
num Estado federal, este tenha
de se dotar –em adequação com
tal realidade econômica e cultu-
ral diversificada– de uma estru-
tura assimétrica e solidária para
responder a essa realidade sócio-
económica desigual, lingüística-
mente diferenciada e plurina-
cional, seguindo o modelo do fe-
deralismo cultural não unina-
cional do Canadá e de uma Bél-
gica quase confederal e não o
modelo do federalismo unina-
cional de caráter territorial dos
Estados Unidos de América e da
República Federal da Alemanha.

De não querer transformar o
Reino da Espanha num Estado fe-
deral assimétrico (um Estado fe-
deral de Estados federados com
distintos tipos de instituições e
competências, com diferentes
graus de integração no Estado fe-
deral), não é de estranhar que os
nacionalistas periféricos não se
sintam interessados pelo federa-
lismo. Um Estado federal assimé-
trico não é algo que não possa ser
factível, pois no modelo da União
Européia –que já é um modelo
existente na realidade– há  Esta-
dos de forma monárquica e Esta-
dos de forma republicana, Esta-
dos unitários e Estados federais,
Estados com sistemas eleitorais
maioritários e Estados com siste-
mas eleitorais proporcionais, Es-
tados que estão integrados na
união monetária do euro e Esta-
dos que não o estão. Também
existem instituições comunitárias
européias de caráter assimétrico,
como as cooperações reforçadas,
que permitem que, no mínimo,
um terço dos Estados membros
possam levar a cabo políticas
mais intensas de integração) ou a
cooperação estruturada perma-
nente (formada por Estados que
tenham subscrito compromissos
mais vinculadores em matéria mi-
litar para realiza missões mais
exigentes). De querer construir de
forma autenticamente federal o
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Além do bilateralismo e multilateralismo simples na transformação 
do estado das autonomias

XAVIER VILHAR TRILHO

‘A política
de “café para todos”

não é adequada,
porque alguns
preferem-no

com umas gotas
de conhaque
Soberano”

‘Nada mais
contrário

à Constituição do
que ceder parcelas

constitutivas
da soberania como

a cunhagem da
moeda ou o controle

das fronteiras”

Imaxe da última reunión dos presidentes autonómicos con José Luis R. Zapatero e algúns senadores.                                                 AGN



Estado federal, qual é a de partir
da liberdade para se federar ou
não das entidades que se protago-
nizem como atoras no processo
constituinte federal (não há fede-
ração sem autodeterminação),
nem sequer os soberanistas mais
radicais estariam legitimados pa-
ra não participar, pelo menos ini-
cialmente, nesse processo. De
não querer transformar o Estado
espanhol num Estado federal as-
simétrico mesmo com elementos
confederais (como poderiam ser o
reconhecimento do direito de ve-
to em matéria cultura e língua aos
Estados federados cultural e lin-
güisticamente diferenciados ou
inclusive o direito deles a sair da
federação), não é de estranhar que
os nacionalistas periféricos radi-
cais não se sintam entusiasmados
pelo federalismo. E que ninguém
se escandalize porque se reivindi-
que um  Estado federal no que os
Estados federados tenham direito
a sair da federação, já que na
maior federação à que aspira a
mesma União Européia se admi-
te, no Tratado pelo que se estabe-
lece uma Constituição para Euro-
pa, o direito dos Estados mem-
bros a sair da União. Por que não
seguir à escala do Estado espan-
hol o modelo da União Européia,
na qual já estamos inseridos?

Se no Reino da Espanha não
se está sinceramente por construir
um Estado federal de novo tipo
–quer dizer, solidário e sempre
aberto a federações mais alarga-
das, mas também assimétrico e
com elementos confederais (ca-
racterísticas todas que não são
contraditórias entre si)–, tem sen-
tido a preferência dos nacionalis-
tas periféricos moderados por um
Estado de regimes autonômicos
diferenciados ou por negociar bi-
lateralmente com o Estado fór-
mulas de soberania compartida
ou associada da feitio do plano
Ibarretxe ou da índole da propo-
sição de reforma do Estatuto de
Catalunha Após de tudo, tais fór-
mulas não supõem uma reforma
da Constituição maior da que se
tem feito quando se decidiu que o
Reino da Espanha entrasse na
União Européia sem ter seguido o
art. 95 da Constituição, que orde-
na que “la celebración de un tra-
tado internacional que contenga
estipulaciones contrárias a la
Constitución exigirá la previa re-
visión constitucional”. Nada mais
contrário à Constituição do que
ceder parcelas constitutivas da
soberania como a cunhagem da
moeda ou o controle das frontei-
ras. Acaso seria mais contrário à
Constituição fazer cedências si-
milares às Comunidades Autôno-
mas do que quando se fazem à
União Européia sem ter efetuado
formalmente a preceptiva revisão
do Constituição seguindo o rígido
procedimento (maiorias qualifi-
cadas de dois terços de duas Cor-
tes Gerais sucessivas e referendo
popular) estabelecido no art. 168
da mesma?♦

XAVIER VILHAR TRILHO é professor
titular da Universidade de Santiago. 
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Unha das persoas que se procla-
mou favorábel á proposta do
BNG foi a alcaldesa socialista
de Veiga de Valcarce, Luísa
González Santín. Esta rexedora
berciana falou a título persoal e
matizou que “hai que pensalo
moito a nivel institucional” e
admitiu que “provocaría certa
división”.

Nunha liña semellante, Xa-
vier Lago, secretario de Organi-
zación de Fala Ceibe do Bierzo,
sinalou que a proposta dos na-
cionalistas galegos “abre o de-
bate territorial e parécenos inte-
resante. Aquí hai unha polémica
importante que non enfocan
ben as autoridades de Castela e
León porque, ao ser unha co-
marca periférica
e tan vinculada a
Galiza, debía
contar con políti-
cas específicas”.

O que non ven
tan ben os bercia-
nos é que a pro-
posta de incorpo-
ración de territo-
rios á Galiza sexa
a escala munici-
pal. “De facerse,
debería ser toda a
comarca”, sinalou
Xavier Lago.

En calquera
caso, os bercia-
nos aproveitaron
a situación para
lembrar que debería incremen-
tarse a cooperación entre Gali-
za e Castela e León para que
non se quede unicamente nos
convenios lingüísticos. “Hai
que colaborar en materia me-
dio ambiental e de lumes, que
non coñecen de fronteiras, na
promoción turística, nas comu-
nicacións e infraestruturas...”

Á marxe da cuestión territo-
rial, os bercianos de Fala Ceibe
celebraron a proposta do BNG
de promover a cooficialidade do
galego. “Imos usar ese apoio pa-
ra reclamar ante as Cortes Xe-
rais cando se reforme o Estatuto,
que se recoñeza o galego como
cooficial e que non apareza só
unha mención”, sinalou Lago.

Por último, Lago dixo que
“as descualificacións que chega-
ron desde Castela e León non
son razoábeis porque alí vese
ben a incorporación doutros te-
rritorios como Santander ou A
Rioxa pero non a disgregación
doutros como Trebiño ou o Bier-
zo, á marxe de que, se se fai, é a
través dun proceso complexo”.

Vella proposta

Unha proposta moi semellante

á formulada polo BNG presen-
touna hai vinte e seis anos Feli-
pe Lubián en Sanabria nunha
reunión de douscentos conce-
lleiros da zona das Portelas de
Zamora. Fora unha reunión
convocada polos deputados e
senadores provinciais para im-
pulsar o Estatuto e a proposta
de Lubián provocara un rebum-
bio na sala e mesmo algúns dos
presentes aludiron á ETA e ao
Grapo.

Lubián segue en activo nas
filas dos socialistas, aínda que
hoxe xa non é alcalde de Lu-
bián, senón que é deputado nas
Cortes de Castela e León, desde
as que impulsou unhas medidas
para a defensa do idioma que,

con todo, consi-
dera insuficien-
tes por falta de
garantías para os
falantes. “Unha
persoa de Vilave-
lla ten garantidos
os seus dereitos
lingüísticos e eu,
que tamén son
español, non os
teño, por iso que-
ro que o Estatuto
cumpra coa nor-
ma da Constitu-
ción que di que
naquelas Comu-
nidades nas que
haxa outra lingua
distinta do caste-

lán, deberá estar protexida no
seu Estatuto”, indicou Lubián.

Respecto á proposta política
do BNG de contemplar a posi-
bilidade de que se incorporen á
Galiza os municipios limítrofes,
Felipe Lubián dixo que agrade-
ce “tremendamente a proposta
do BNG. É tranquila, educada e
profundamente democrática,
aínda que penso que é románti-
ca, a estas alturas xa non é posí-
bel. É unha proposta que recon-
forta porque estamos abando-
nados, xa era hora de que al-
guén se lembrase de nós”.

O deputado socialista nas
Cortes de Castela e León lem-
brou o abandono no que se ato-
pan as Portelas e dixo que “He-
rrera, o presidente de Castela e
León, insulta cando di que é un-
ha proposta medieval, debería
pedir perdón, porque é unha
proposta que deixa unha porta
aberta para que a xente tome li-
bremente unha decisión”.

Felipe Lubián tamén criti-
cou ao presidente da Deputa-
ción de Zamora porque “falou
de defender a provincia cando
por sectarismo a nós non nos
arranxa un quilómetro da estra-
da que vai á autovía. Este señor

di que defenderá a historia, pe-
ro non toda a historia. Na pri-
meira división provincial, Lu-
bián estaba en Valladolid, des-
pois pasou a Ourense e logo a
Zamora”. Por último, tamén
criticou ao Procurador del Co-
mún –Valedor do Pobo– caste-
lán, Javier Amoedo, que dixo
que a proposta do BNG era un
despropósito. “Amoedo está pa-
ra defender aos cidadáns”, sina-
lou Lubián.

Sentimento en Asturias

Nos territorios entre o Navia e o
Eo, en Asturias, nos que se fala
unha variante lingüística do ga-
lego, o sentimento asturianista
hoxe é esmagador, aínda que
até hai ben pouco os asturianos
do centro chamaban galegos
aos habitantes desta zona. En
calquera caso, entre o Navia e o
Eo en xeral houbo unha actitu-
de de rexeitamento ao coñecer-
se o proxecto do Estatuto de au-
tonomía do BNG para Galiza.

De todos xeitos non todas as
voces van na mesma dirección.
Ángel Prieto Souto, da Aso-
ciación Cultural San Tirso del
Eo, non se sinte “en absoluto
agredido por esta proposta, aín-
da que nós sentímonos asturia-
nos”. Prieto lembra que “histo-
ricamente a sociedade civil esti-
vo supeditada aos caprichos das
autoridades trazando raias e
fronteiras por onde querían e

agora ofrécennos a liberdade de
poder elixir, iso é positivo, ou-
tra cousa é que queiras aprovei-
tar esa posibilidade”.

Para Prieto, “hai unha mala
interpretación dos textos que
presentou o BNG, pero o único
que fai é incluír unha opción
que se pode aceptar libremente
ou rexeitar e en todo caso é un-
ha proposta de Estatuto”.

A Asociación Cultural San
Tirso del Abres participou na
candidatura do patrimonio in-
material do galego portugués e
ten proxectos de intercambios
con Galiza, mais o dirixente
desta organización lembra que
“aquí todo o mundo séntese as-
turiano e se houbese un referen-
do gañaría o non, pero non dei-
xa de ser unha opción”.

O escritor de procedencia
eo-naviega e na actualidade
profesor da Universidade de
Bohemia Occidental en Che-
quia, Xavier Frías, considera,
en troques, que a proposta do
BNG é negativa “Sentimento
de pertenza a Galiza non hai e
hai que desvencellar a cuestión
lingüística da política, porque o
contrario é contraproducente”.

Para Frías, “unha oferta co-
mo esta o que fai é que a xente
fuxa da súa identidade lingüís-
tica como queren o Goberno
asturiano, a Academia Asturia-
na e a Andecha Astur, porque a
xente non quere formar parte
de Galiza”.♦

Felipe Lubián, deputado socialista de Castela León

‘Grazas, é unha proposta democrática e educada,
aínda que hoxe xa é tarde’

H. VIXANDE
Aproposta formulada polo BNG foi mellor acollida no Bierzo e nas
Portelas de Zamora que na zona entre o Navia e o Eo. Bercianos e
zamoranos ven con simpatía pero con dificultades a iniciativa,
mentres que os eonaviegos divídense entre os máis firmes detrac-
tores e os que lles gusta a opción pero que rexeitan ser galegos.

Felipe Lubián foi alcalde de Lubián, Zamora.                                     ANT / Arquivo

‘É unha proposta
que reconforta
porque estamos
abandonados,
xa era hora
de que algún se
lembrase de nós’,
Felipe Lubián

simples na transformação 
mias



U
n dos dereitos fundamentais do ser
humano é o de saber ler e escribir. Pe-
ro iso non lles importa aos poderosos,

aos que (por enriba dos que aparentan man-
dar) mandan xeralmente neste encerellado
planeta. E máis ben prefiren que haxa bestas
de carga e non persoas que por vía da lectura
poidan adquirir ideas, criterios, e cuestionan
os abusos e inxustizas que padecen. José
Martí dixo: “ser cultos para ser libres”, e o
contrario sería non cultivarse para seguir a
ser escravos.

Cando triunfa a Revolución, en Cuba
había algo así como o 40% de analfabetos.
En 1961 levouse a cabo unha campaña na-
cional para erradicar esa lacra. Mobilizá-
ronse decenas de milleiros de voluntarios e
nun ano acabouse co analfabetismo. Aínda
máis: talleres, fábricas, granxas agrícolas
convertíronse en aulas despois do horario
de traballo coa meta de que todos acadasen
o noveno grao.

Hoxe en Cuba todos os nenos e nenas es-
tán escolarizados, incluso nas montañas. En
primaria hai un mestre por cada vinte alum-
nos, cando máis, e un profesor por cada quin-
ce estudantes de secundaria. Cuba é o país
que conta con máis docentes por habitante do
mundo enteiro. A isto hai que engadir a alta
calidade do ensino. Por exemplo, dende a
primaria, nas aulas hai ordenadores para o
estudo da informática e televisores con vide-
os educativos (ademais das teleclases, que
dispoñen dun canal especial).

A taxa porcentual de analfabetismo en
Cuba quédase na ridícula cifra do 0,03 por
cento, mentres que en países como Para-
guai, Bolivia, República Dominicana ou
Brasil anda entre 10 e 20%. En América
Central aínda é maior: Guatemala, 30,8%,
Nicaragua e Honduras, máis do 20% e Hai-
tí escala ao 48%. En total, en América Lati-
na hai 39 millóns de analfabetos. E se imos
á África subsahariana, aos estados árabes e
á Asia Meridional e Occidental, as porcen-
taxes son moito maiores. En todo o mundo
hai un total de 860 millóns de analfabetos
adultos, e, aínda que en cifras moito meno-
res, tamén os hai en Europa e nos Estados
Unidos (por exemplo, segundo informe re-
cente da Unesco, en España hai máis dun
millón de analfabetos maiores de 15 anos; o
69% son mulleres).

Os altos niveis de educación en xeral que
acadou Cuba son coñecidos no mundo entei-
ro. Ninguén os nega. Pero Cuba vai máis lon-
xe. Non se conforma cos seus propios avan-

ces. Axuda a outros países. Hai uns anos che-
gou a haber en Nicaragua uns cinco mil mes-
tres alfabetizadores cubanos, e
cando a “contra” matou a cinco
deles alistáronse centos máis pa-
ra substituílos. E moitos foron
tamén os últimos tempos a Vene-
zuela, para axudar nesta fermosa
tarea que o goberno daquel país
comezou hai dous anos. Un mi-
llón e medio, sobre todo de indí-
xenas, negros e mulatos, xa sa-
ben ler e escribir. A Unesco de-
clarou a República Bolivariana
libre de analfabetismo. Cubanos
houbo e hai desempeñando tan
nobre labor en moitos paises, in-
cluíndo algún tan lonxano como
Nova Celandia.

O novo programa  é un apor-
te de Cuba ao Decenio das Na-
cións Unidas para a Alfabetiza-
ción, que vai de 2003 a 2012. Ti-
túlase “Yo, sí puedo”, creado po-
la profesora Leonela Relys, do
Instituto Pedagóxico Latinoame-
ricano e do Caribe. Programa
premiado pola Unesco e probado
en varios paises con excelentes
resultados. Recentemente comezou a im-
plantarse na Arxentina. Primeiro en zonas
pobres da provincia de Buenos Aires, en co-

ordinación coas asociacións de barrios e co
lema de “Un mundo mejor es posible”, e nes-

te momento estase aplicando nas
provincias de Jujuy, Chaco, Co-
rrientes, Santa Fe, Río Negro,
Neuquén, Córdoba, Mendoza,
Salta e Tucumán. Hai un gran
movemento de “facilitadores”
(instrutores) voluntarios. Segue
sendo válido aquel lema cubano
de 1961: “Si no sabes, aprende,
y si sabes, enseña”. E a frase de
Fidel: “No le decimos al pueblo,
cree; le decimos, lee”.

O programa consiste na
combinación de lectoescritura,
cunha “cartilla” e cun soporte
audiovisual, e a secuencia dos
logotipos oído-ollo, oído-libro,
oído-lápiz, ou sexa, escoitar, ler
e escribir, coa axuda de mestres
ou de persoas do entorno dos
iletrados (todo isto explicado
moi polo atallo).

Na Declaración da Unesco
dise que “crear sociedades alfa-
betizadas é esencial para lograr
os obxectivos de erradicar a po-
breza, reducir a mortalidade in-

fantil, acadar igualdade entre os xéneros e lo-
grar o desenvolvemento sostíbel, a paz e a
democracia”.♦
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‘En primaria
hai un mestre
por cada vinte

alumnos, cando
máis, e un

profesor por
cada quince

estudantes de
secundaria.

Cuba é o país
que conta con
máis docentes
por habitante
do mundo”

Cartas

A LOE
Por casualidade lin hoxe na in-
ternet unha biografía de Francis-
co Ferrer i Guardia, fundador da
Escola Moderna en 1901. Tratá-
base dunha institución de ensino
baseada na razón, o laicismo, a
coeducación e a abolición dos
castigos, a experimentación. 

Dicía el: “O noso ensino non
acepta dogmas nin costumes por-
que esas son as formas que apri-
sionan a vitalidade mental nos lí-
mites impostos polas esixencias
de fases transitorias da evolución
social. Nós non difundimos máis
ca solucións que xa foran demos-
tradas por feitos, teorías ratifica-
das pola razón e verdades confir-
madas por probas verdadeiras. O
obxecto do noso ensino é que o

cerebro do individuo sexa o ins-
trumento da súa vontade. Quere-
mos que as verdades da ciencia
brillen pola súa propia luz e ilu-
minen cada intelixencia de xeito
que, postas en práctica, poidan
traer a felicidade á humanidade,
sen exclusión de ninguén por

odiosos privilexios”. Iso dicía es-
te home, repito, en 1901. 

Pasou un século e catro anos,
e aínda non chegamos aló, a
principios do século XX: ningún
goberno desde a transición cues-
tionou aínda a integración da
Igrexa (católica ou outra) dentro

do sistema de ensino pagado por
todos. Ninguén discutiu aínda a
imposición dunha materia “alter-
nativa”, chámenlle como lle cha-
men, para as persoas que non
queren relixión (maneira de cas-
tigalos e engadir unha hora de
horario escolar aos non crentes). 

Eu, que son atea, tampouco
esixiría unha hora de formación
atea para a miña filla, que sería o
propio, con profesorado escollido
a dedo por algunha institución que
promova esta maneira de non-crer,
pagado por suposto en boa parte
cos fondos do Estado. Confórmo-
me con que os pais católicos edu-
quen os seus fillos elixindo libre-
mente (no seu dereito están) no lu-
gar máis axeitado para esta finali-
dade: as catequeses, as igrexas. 

Creo que estas palabras de

En relación coa información
incluída nas páxinas dúas e
tres do número anterior na que
se atribuía a Luís Viñas a di-
rección do colexio público Xo-
sefa Alonso de Matamá, en Vi-
go, así como se recollían unhas
declaracións súas, incluímos a
seguinte rectificación: Luís Vi-

ñas, non é actualmente director
do colexio Xosefa Alonso, foi
director durante sete anos até o
curso 2001-2002. Afirma que
as súas declaracións son de ca-
rácter xenérico como ensinan-
te respecto á LOE, non centra-
das no caso particular do seu
centro nin doutros centros.♦

Un programa cubano para
a alfabetización

XOSÉ NEIRA VILASO cambio na Radio
Galega. Antes soaba
a Pantoja. Agora soa
Tu Gitana que aínda
que parece o mesmo
non ten nada que ver.
Para quen aínda non a
coñeza, trátase dun
tema tradicional, con
letra en mirandés,
interpretado hai anos
por José Afonso e hoxe
por Luar na Lubre. 

Frase politicamente
correcta. Está claro
que as mulleres son
máis listas que os
homes, pero hai
excepcións.

Ao ministro Jordi
Sevilla ocorréuselle
crear un permiso de
paternidade para
funcionarios o día
que adoptou un fillo.
Mariano Raxoi vén de
descubrir a
importancia do
servizo público de
urxencias despois de
caer dun helicóptero.
Polo que se ve en
certa elite política hai
un déficit de
realidade.

Dous comentaristas,
Pedro Arias e Blanco
Valdés, critican con
paixón o proxecto de
Estatuto do BNG.
Normal. Cada un
opina o que quere. O
que chama a atención
é que un seña do PP e
o outro do PSOE e
coincidan en todo.

Aos que, no PSOE,
lanzaron a campaña

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Fé de erros

Fidel Castro asinando na parede en 1993.                                                                                       LIBORIO NOVAL



Levo máis de 1.000 anos dicindo que os
escritores galegos temos que deixar de
queixarnos e escribir como se este fose

un país normal, é dicir, como se os escritores
puidésemos vivir e gañar dignamente a vida
só co noso traballo literario e, xa que logo,
non tivésemos que ocupar gran parte do día
noutros atafegos que nos rouban a enerxía, as
ganas e, probablemente, as neuronas ( as pou-
cas que nos restan despois de oito horas, ou
máis, facendo o traballo de verdade ). Daque-
la cómpre dicilo e cómpre dicilo xa: os gale-
gos somos escritores heroicos, porque temos
que facer como se só fósemos escritores can-
do, na práctica, somos outras moitas cousas
ademais de escritores. Isto, é claro, é unha ei-
va grande para unha cultura. E dígoo sen áni-
mo de ser esaxerado: é un problema grave pa-
ra o país que o seu sistema literario estea sen
profesionalizar. Igual pensamos que todos os
problemas de Galicia se limitan a ter, ou non
ter –velaí a cuestión, Shakespeare si que sa-
bía– unha selección de fútbol. O que lles co-
mento é moito máis grave. Moito máis. Pero
coido que a sociedade non o percibe como tal.

No ano 2004 publiquei en Galaxia unha no-
vela que titulei Xeración Perdida na que, ade-
mais de contar unha historia, pretendía reflexio-
nar sobre o asunto de “que significa ser escritor
en Galicia hoxe”. Alí ironizaba sobre o feito de
que a nosa literatura é unha “literatura con ollei-
ras”. Disimulen a autocita pero aí vai: “Os escri-
tores galegos andan cansos e con olleiras por
roubarlle o tempo ao sono para escribir novelas
e poemas interesantes porque deben gañar a vi-
da con outras cousas menos interesantes”. Velaí
resumida a traxedia: o que nos apaixona é a li-
teratura, antes que todo somos escritores e qui-
xeramos dedicarnos en corpo e alma ao noso
proxecto artístico, pero este país, non dá para
máis. Onde vostedes len “país” poden probar a
substituílo por atención (escasa) dos medios,
inexistencia dun programa de libros na TVG, In-
visibilidade do libro galego en todas partes, sen-
sación social de insignificancia (Ah!, pero ti es-
cribes en galego, e por que?, non che iría mellor
en castellano?), etc... E así as cousas, resulta que
tal escritor érguese dúas horas ou tres antes de ir
ao traballo para, mentres o resto da humanidade
dorme, escribir; aqueloutro faino cando toda a
familia xa está deitada; o de máis alá deixou de
saír cos fillos e co compañeiro por ver de rema-
tar, dunha vez, esa novela marabillosa (A gran
novela galega, xa saben, ese ser mitolóxico que
non dá aparecido, coma o do lago Ness ).

Que conclusións podemos tirar do feito
de que aos escritores galegos a literatura non
lles dea para vivir?

Primeira conclusión tráxica: a literatura,
para que se faga ben, como calquera outra
forma da arte, esixe dedicación exclusiva.
Ninguén imaxina a Ronaldinho repartindo
pan por Barcelona ou nunha oficina oito ho-
ras ao día para logo xogar na Champions e
esperar que, ademais, o faga ben.

Segunda conclusión tráxica: mentres a nosa
literatura siga a vivir nesta situación de “anore-
xia cultural”, non podemos esperar que aparezan

grandes obras mestras. Aparecerán libros. Apa-
recerán textos. Apareceran historias, de cando en
vez, máis ou menos inspiradas. Pe-
ro facer literatura, así, con maiús-
culas, Escribir Libros, así con
maiúsculas, é algo que só pode ser
feito desde a tranquilidade de saber
que se conta con tempo porque o
cocido está garantido e a pota que-
cendo no lume. E os escritores ga-
legos non teñen tempo. Escriben
cando poden. O incrible é que, ade-
mais, de cando en vez, lles saia al-
go interesante.

Terceira conclusión tráxica:
A escrita vólvese urxente (por
falla de tempo). Sempre se dixo
que algo típico da literatura gale-
ga é a querencia polo relato cur-
to. Aínda vai ser por isto (léase
isto, se se quere, cunha certa re-
tranca, se quere, non ).

Cuarta conclusión tráxica:
Como a sociedade non toma en
serio os escritores galegos (nin os
músicos, nin os pintores, nin... ), o
propio sistema literario non se to-
ma en serio a si mesmo. Síndrome
de Estocolmo pero ao revés e para mal. Da-
quela, os escritores galegos deixan de ser esi-
xentes co seu propio labor e daquela corremos

o risco de facer “calquera cousa” como se fose
literatura, e confundir cantidade (canto se edi-

ta neste país!) con calidade. Mais
volvo ao primeiro: a pesar de to-
do isto  hai que facer como se to-
do fose normal e non queixarse.
Daquela corrixo o de síndrome de
Estocolmo. Direi mellor: esqui-
zofrenia auto-provocada.

Quinta conclusión tráxica: Os
escritores pasan a ter un compor-
tamento “raro”. Conscientes, no
fondo, desta realidade pato(i)ló-
xica, e desexosos de mudar esa si-
tuación, damos en desenvolver
unha conduta militante, un com-
portamento radical. Así remata-
mos todos, mais ou menos, polos
mesmos lugares ideolóxicos, asi-
nando os mesmos manifestos,
pensando igual. Se hai pensamen-
to único é na literatura galega. E
iso é insán e nocivo. Non pode ser
bo para a saúde estar sempre en
pé de guerra, cabreados con todo,
protestando a eito.

E aquí deixo este artigo. Que
estou canso. E non podo seguir es-

cribindo. Preciso durmir.♦

FRANCISCO CASTRO é escritor.
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Xosé Lois

Normais nun país anormal
FRANCISCO CASTRO

Para que a literatura galega renda ao nivel desexado, cómpre profesio-
nalización, escritores que gañen dignamente a vida tan só escribindo.

‘Os escritores
galegos deixan
de ser esixentes
co seu propio

labor e daquela
corremos o

risco de facer
“calquera

cousa” como se
fose literatura, e

confundir
cantidade con

calidade”

contra os
nacionalistas polo dos
concellos limítrofes,
caeulles unha boa.
Primeiro por non ter
lido antes os estatutos
das comunidades que
se queixaban e que
inclúen moito máis do
que pide o BNG.
Segundo porque El
País non apoiou o
xogo. Algúns
internamente xa
apuntaron que o
PSdeG faría ben en
deixarse aconsellar
por Ramón Máiz que
sabe algo máis destes
temas. Parte dos que
mandan aí teñen a
cabeza metida en
Chamberí e non a
sacan.

Polémica sobre
Oleguer, xogador do
Barcelona, e a súa
asistencia ou non á
convocatoria da
selección española.
Oleguer respondeu
cun verso de Cavafis.
No mundo do fútbol,
onde o máis
sofisticado
culturalmente que se
fai é xogar ao
parchís, o
nacionalista Oleguer
é dos poucos que le
libros. Ui! Cando o
saiba Savater!

En todo o mundo, de
Irán a Hungría,
pasando por
Inglaterra e a India,
se fai cine. Mesmo bo
cine. Aquí apenas se
ve. Aquí toca
Hollywood de
almorzo, xantar,
merenda e cea. A
razón é que o cinema
americano é máis
orixinal. Agora van
botar King Kong.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Ferrer poderían ben valer para
crear unha alternativa coherente
á LOE.♦

EMMA ABELLA CRUZ

Máis respecto
para cos fumadores e
bebedores
“Pedro Solbes subirá os impostos
sobre o alcol e o tabaco para pa-
liar o déficit sanitario das autono-
mías”. Esta era unha nova apare-
cida nos medios hai un tempo xa.
Se chega a concretarse, digo eu
que o goberno, administracións,
cargos públicos e a sociedade en
xeral debería mostrar un maior
respecto para cos fumadores e
bebedores xa que imos costear a

mala xestión dos políticos en ma-
teria sanitaria e farmacéutica des-
te país. Mentres nós sacrificamos
as nosas desprezadas vidas en
aras de que a sociedade sande e
se recupere de doenzas produci-
das por un estilo de vida histéri-
co, por alimentos transxénicos e
contaminados por non sei cantas
E‚se, polo tufo de celulosas, tu-
bos de escape e centrais nuclea-

res, polo traballo agobiante de sol
a sol causante de depresións, es-
trés, etc., a xente en vez de agra-
decernos a nosa contribución im-
pulsiva, si, pero desinteresada,
contémplanos en cambio como
seres inmorais que danamos a co-
lectividade. Xa está ben, un pou-
co de por favor! Grazas á nosa
achega a xente sandará e grazas a
esta sociedade máis sa, os traba-

lladores renderán máis e serán
máis produtivos, se fumas non
produces. Ademais, serán máis
felices, aínda que non queiran ou
saiban. Xa o dixera o ex ministro
de sanidade Julián García Vargas:
“fumar e beber non é moderno”.
Sabemos que somos un lastre do
pasado e que estamos condena-
dos á extinción, que somos os
restos de Somorra e Godoma, pe-
ro de aí a que ata o xefe da Di-
rección Xeral de Tránsito nos in-
sulte, paréceme un sinal de igno-
rancia total.

No fondo somos un exemplo
de solidariedade e tolerancia,
nunca nos queixamos de alguén
que non fuma ou non bebe.♦

ANTONIO RICÓN
(VIGO)

Os textos enviados a esta sección non deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome, enderezo, documento de identidade e asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre orixinais non solicitados.
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Os galegos
‘paletos
de casino’
O luns, 12, no programa ma-
tutino da emisión rexional da
COPE para Castela e León, o
presidente desa comunidade,
Juan Vicente Herrera,  pole-
mizaba sobre a proposta de
estatuto do BNG e o punto re-
ferido aos concellos limítro-
fes con Galiza. Juan Vicente
Herrera explicitou ademais

algunhas das súas preferen-
cias: “Caíanme mellor os ga-
legos cando eran un pobo de
emigrantes que agora que son
uns paletos de casino”.♦

PP, ZP, BNG e
os concellos
limítrofes
Javier Ortiz comenta en El
Mundo (12 de decembro) a
polémica sobre os concellos

lindantes con Galiza. “O PP
botouse as mans á cabeza
porque o proxecto de refor-
ma estatutaria propiciado
polo BNG considera a posi-
bilidade de que se incorpo-
ren a Galiza municipios li-
mítrofes agora integrados
noutros ámbitos autonómi-
cos, se tal é o desexo dos ha-
bitantes das cidades ou vilas
en cuestión (...) Non embar-
gante, unha sinxela análise
do texto de varios estatutos
de autonomía en vigor reve-
la que os hai que conteñen
xa disposicións análogas, ou

mesmo ben máis aparatosas,
que o PP admitiu no seu mo-
mento sen pestanexar seque-
ra. Hai poucos días, un cida-
dán benhumorado divertiuse
denunciando en diversos
medios, en tanto que inacep-
tábeis ambicións separatistas
do novo Estatuto de Catalu-
ña, o que en realidade era
transcripción de varios arti-
gos do Estatut vixente, rati-
ficado polas Cortes Españo-
las en 1979. Logrou que pi-
casen no anzó unha morea
de comentaristas espontáne-
os, que conviñeron en que as

pretensións citadas eran ina-
ceptábeis, por máis que pro-
cedan dunha lei orgánica con
máis dun cuarto de século de
antigüidade (...). Pero, os so-
cialistas tampouco teñen de-
reito a queixarse demasiado.
Son os corvos que eles mes-
mos criaron os que lle están
a sacar os ollos. Lembro a
época na que Zapatero por
fachendear de ridiculeces,
mesmo alardeaba de non ter
falado nunca co presidente
do PNV. Coma se departir co
máximo dirixente dun parti-
do gobernante nunha comu-
nidade autónoma fose unha
tacha. (Iso sen contar con
que, ademais, o que dicía era
mentira)”.♦

Ávila
promociona
os seus
castros celtas
El País (12 de decembro) in-
forma de que Ávila vén de
abrir “un espazo fixo dedica-
do ao seu pasado celta”.
“Tras potenciar nos últimos
anos os castros vettóns para
facilitar a súa visita, a Depu-
tación de Ávila creou un es-
pazo permanente dedicado
aos vestixios da cultura celta
na provincia abulense, Vetto-
nia, cultura e natureza. Trá-
tase dun centro de interpreta-
ción dun pobo que data de
hai máis de dous mil anos
(...) Desde finais da pasada
década, a Deputación Provin-
cial de Ávila comezou a re-
cuperar os restos dunha cul-
tura máis coñecida polas re-
ferencias musicais celtas.
Coa posta en valor dos cas-
tros e a exposición Celtas e
vettóns, que hai catro anos
recibiu 130 mil visitantes,
iniciouse un camiño que logo
se desenrolou co programa,
non renovado, Interreg III-A
Castros e Verracos”.♦

O Presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Baltar apoia o BNG. Xosé Luís Baltar, líder do PP ourensán, conside-
rou razonábel a proposta nacionalista sobre os concellos limítrofes, como informa
La Opinión (12 de decembro).



A. EIRÉ
Alberto Núñez Feixoo quere
chegar ao congreso de xaneiro
como presidente do PPdeG.
Pretende, polo tanto, pechar
canto antes un acordo con Xo-
sé Manuel Barreiro para pre-
sentar unha única candidatu-
ra. Fraga e Raxoi presionan no
mesmo sentido. Quen non o ve
tan claro nin ten tanto apuro é
Barreiro. A súa aposta máis de-
cidida é non abandonar a pre-
sidencia do partido en Lugo.

Xosé Manuel Barreiro sabe moi
ben que un dirixente do PP sen te-
rritorio de seu é coma un príncipe
no desterro ou un Xan Sen Terra
que non manda nada. A historia
do PPdeG así o demostra. Se non
que llo pregunten a Vitorino Nú-
ñez, que deixou a presidencia da
Deputación de Ourense pola pre-
sidencia do Parlamento e, cando
se deu conta, perdera a deputa-
ción, o partido en Ourense e, se-
guidamente tamén a presidencia e
o escano no parlamento. Ou a
Xosé Luís Barreiro, que comezou
unha rebelión interna sen contar
coas forzas provinciais. Ou o “fi-
nado” Xosé Cuíña Crespo.

Por iso Barreiro non quere
deixar a presidencia provincial do
PP en Lugo para asumir a secreta-
ría xeral do PPdeG. Sería home
morto no partido. Outro ocuparía
o seu lugar, se cadra desde a de-
putación, e os seus inimigos apro-
veitarían para relegalo ao limbo
no que vexetan politicamente os
ex baróns. E no PP ocorre tan ra-
pidamente que os desprazados
non teñen tempo a reaccionar.

O cargo de secretario xeral é
incompatíbel na estrutura do PP
co de presidente provincial. Así
as cousas, algúns propoñen crear
unha vicepresidencia no partido
para que a ocupe Barreiro. Fei-
xóo presidente, Barreiro vicepre-
sidente e Xosé Crespo, o alcalde
de Lalín, secretario xeral. 

Esta sería a arela de Feixóo,
pero tamén de Fraga e Raxoi para
encabezar unha lista de integra-
ción cara ao próximo congreso.
Ningún dos tres está interesado
en que exista unha confrontación
interna, nin sequera de ideas.

Moitos do PP teñen a expe-
riencia de UCD e saben que os
congresos cárgaos o demo, coma
as escopetas. E hainos que tiran a
matar mesmo os seus propios
compañeiros. Polo tanto, desar-
mados e cativos tanto Cuíña coma
Henrique López Veiga, pensan as
xentes próximas a Feixóo que
canto antes se chegue a un arran-
xo con Barreiro moito mellor. 

O mesmo Feixóo afirmou
que pretende ter unha lista de
consenso pechada un mes antes
do congreso. Aínda que se dean
présa xa non vai ser posíbel. Ha-
bía quen agardaba o acordo xa
para o día 13 de decembro. Pero
a reunión que mantiveron Feixoo
e Barreiro non deu aínda o resul-
tado agardado.

Acordo para Nadal

Feixóo segue afirmando que vai
haber acordo antes de Nadal e
Barreiro declara que “non hai ca-
lendario previo”. Mesmo deixa a
porta aberta a un consenso “no
futuro”. Un futuro que podería
situar máis alá do congreso.

Para Barreiro o congreso elixe
o presidente do partido e este con-
feccionaría o seu equipo “tendo
as mans libres”, afirma. Porque
Barreiro non descarta aínda pre-

sentar a súa candidatura, aínda
que ten case imposíbel gañar. Pe-
ro sabe tamén que é o xeito de
presentarse como referente parti-
dario. Un activo importante para
o futuro que pode estar moi perto,
á volta do recanto nas eleccións
municipais. Un mesmo futuro ao
que teima aínda con ollar Cuíña
por se as cousas fosen mal.

Esa visión de futuro é a que
leva a Barreiro a agardar aínda a
retirar a súa candidatura, aguan-
tando as presións internas. E afir-
ma que, nas negociacións, máis
ca de cargos e de reparto de pos-
tos, o que pretende e saber “cales
son as posicións de cada un”.

Noutras palabras, Barreiro pre-
tende saber cal vai ser a mensaxe
de Feixóo. De coincidir no esen-
cial coa súa non ten moito sentido
reservarse para o futuro. Do outro
xeito presentará a liña propia.

O apuro de Feixóo en pechar
os acordos vén dado tamén, co-
mo el mesmo recoñece, porque é
necesario “darlles logo explica-
cións aos compromisarios”. E sa-
be que non vai ser doado conten-
tar todos os seus apoios, sobre to-
do os máis importantes. Encaixar
a Ourense será doloroso para A
Coruña. E moitos van xogar máis
a excluír o contrario que a asegu-
rarse unha postura preminente.

Pero hai outro dado significa-
tivo nas palabras de Feixóo. Afir-
ma que ademais dos compromisa-
rios hai que darlle conta dos acor-
dos aos “presidentes provinciais”.
Óllase así a súa importancia ac-
tual e, tamén, como Feixóo sabe
que vai ter que seguir contando
con esta estrutura básica no parti-
do. Enténdese tamén mellor a
postura de Barreiro de non querer
prescindir do seu cargo en Lugo.

Eses presidentes provinciais
que levaron a Feixóo a gañar as
primarias son, ao mesmo tempo,
a súa gran debilidade política.
Porque Feixóo non ten territorio
de seu. Construílo sen ter o po-
der autonómico ou central vaille
ser moi difícil, pois os alcaldes o
que necesitan son orzamentos
para manterse nos seus postos.

Os perdedores do congreso,
que son moitos, comezan por ou-
tra banda, a reorganizarse e xa fa-
lan de convocar congresos provin-
ciais e locais. A batalla comeza no
PP por abaixo. Pero Raxoi non es-
tá disposto a que comece unha no-
va guerra na Galiza até que el poi-
da asentarse definitivamente en
Madrid no próximo congreso. Pa-
ra daquela xa pensa que pode es-
tar máis asentado Feixóo. A pre-
gunta que se fan moitos e se se
pode fiar dos seus actuais
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Latexos

Líderes
de moi
baixo nivel
X.L. FRANCO GRANDE

Sempre pensei que
Condoleeza Rice é de
moi baixo nivel político,

como todos os que andan
arredor de George Bush. Pero
os líderes europeos, despois
da viaxe que aquela fixo a
Europa para explicar os voos
secretos da CIA e aterrizaxes
en aeroportos europeos, e
centros de tortura, quedan
aínda por embaixo de Ms. Ri-
ce: ao cabo, esta recoñeceu
que houbo tales voos e tamén
secuestros, e, ao parecer, os
nosos gobernantes quedaron
moi ledos e satisfeitos. 

Isto si que é algo novo,
ou pode que non tan novo, na
política de submisión
europea ao poder imperial.
Nin Francia sequera se
opuxo, nin nada dixo en con-
tra das parvadas que veu
dicir a americana, entre
outras os casos da rendition
de Carlos, o Chacal, ou de
Ramzi Yousef, que quixo vo-
ar o World Trade Center en
1993, supostos que nada
teñen que ver, porque, nos
dous casos, houbo
procesamento previo e
condena. Ningunha semellan-
za, pois, cos secuestros da
CIA en territorio europeo.

Todo fai crer que a policía
local colaborou coa CIA no
secuestro de varios cidadáns
europeos. Como tamén que os
voos dos avións que transpor-
taban presos para seren
torturados en países nos que
esa práctica é habitual foron
coñecidos e consentidos polos
gobernos europeos, entre eles,
por máis que o negue, o que
hoxe goberna en España: cada
día, como estamos vendo, des-
cóbrense feitos novos que así
nolo demostran.

Europa, pois, é cómplice
dunha das maiores vergonzas
do noso tempo, como é a tor-
tura, esa grande achega dos
neocons que gobernan en
Washington e que tamén qui-
xeran gobernar o mundo. Un-
ha vergonza que a prensa
americana está contribuíndo
a que sexa coñecida para que
poida ser aborrecida por
todos. ¿Hai quen entenda que
os nosos líderes europeos te-
ñan un nivel tan baixo e bai-
xen os pantalóns como os
baixaron diante de Ms. Rice?

Non temos a menor idea
do que esta puido dicirlles pa-
ra que todos saísen tan
convencidos, tan ledos e tan
satisfeitos. Pero aínda que
lles prometese que grazas á
súa complicidade collerán a
Ben Laden pasado mañá, que
non penso que o prometese,
nunca se pode un abaixar tan-
to que se  rebaixe ata o punto
que aqueles o fixeron. Porque
esta baixada de pantalóns é
algo máis ca de vergonza
allea. Aquí pasa algo. Porque
fede que alcatrea.♦

Raxoi e Fraga presionan para lograr unha candidatura única

Barreiro non quere abandonar
a presidencia do PP de Lugo

Xosé Manuel Barreiro.                                                                                                                                            P. CONDE

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
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Guerra nas
fronteiras

XOSÉ MANUEL SARILLE

Cando Javier Solana era
ministro prohibiu a co-
locación de repetidores

da TV3 catalá na
comunidade de Valencia. Foi
un xeito curioso de saudar os
novos tempos da
globalización, destinados a
rematar coa mirada
permanente para o campana-
rio da parroquia. Mentres a
oferta televisiva de Cataluña
resultaba agresora, os
valencianos podían escoller
xa entre as múltiplas opcións
das televisións por satélite. 

Algo parecido pasou des-
pois en Asturias, cando os
gobernantes e os defensores
das falas bables consideraron
que Galiza agredía a enteire-
za do Principado. Resulta
que a TVG podía verse nas
vilas costeiras da franxa astu-
riana e diso deducían que os
estaban atropelando. 

Nuns tempos de raciocinio
político normal estas cousas
non deberían nin comentarse
en ningún escrito, porque cal-
quera persoa esperta conclúe
que, sexa o Alto Comisionado
ou sexa o seu porqueiro, esta-
mos ante mentalidades da Era
Xurásica. Solana cumpría fria-
mente co seu papel de
cirurxián, mais aos asturianos,
coa crise da revonversión acu-
muláraselles  a adrenalina e
até agromaba unha relativa
humillación e entón van eles e
en troca de atacar en cuña pa-
ra a fronte vaite que deciden
zoupar polos flancos nunha
manobra envolvente. E tanto
zouparon que até os estudosos
universitarios escribían que a
cultura asturiana pasaba de
Mondoñedo. Un flipe marcial. 

A novidade destes días
son as declaracións do
presidente de Castilla y León
ante a proposta do BNG de
que os concellos limítrofes
poidan incorporarse á Galiza
administrativa. Nos últimos
anos as cousas marchaban por
unha senda de racionalidade
sorprendente. Prosperaban as
aulas de galego no Bierzo nun
ambiente moi cordial. E
cando a alguén se lle ocorre
dicir que a súa casa está aber-
ta, que entre quen queira ou
que continúe o seu camiño li-
bremente se lle peta, só falta-
ría, salta un debate á altura do
voo das galiñas, soben todos
para a montaña, collen os bas-
tóns, tocan a rebato e arengan
a parroquia correspondente.

Pataca minuta, dicía un
dirixente da sociedade civil
compostelá. E en Galiza
lume de pallas, porque do
que se trataba aquí máis que
de darse puñadas no peito pa-
ra que retumbasen ao outro
lado de Pedrafita, era de
facer política lingüística des-
de a Xunta de Galiza e diso
ninguén ten noticia até agora.
Como lle chamaban á nova
responsábel do ramo?♦

A POLÉMICA DO PRESTIGE

O mércores 13 de novembro do
2002 un petroleiro cargado con
máis de 77.000 toneladas de pe-
tróleo de baixa calidade daba a
voz de alarma fronte a Fisterra.
O barco escorábase cara a costa
e comezaba a perder combustí-
bel por unha pequena fenda.
Neses intres estaba a 27 millas
da costa. O Goberno central
quixo evitar o problema afas-
tando o barco cara fóra. Maria-
no Rajoy, vicepresidente pri-
meiro do Goberno e encargado
directo da xestión do accidente,
declaraba días despois que esta
decisión foi tomada atendendo
a criterios técnicos. 

A mesma versión era defen-
dida polo ex-Ministro de Fo-
mento, Francisco Álvarez Cas-
cos, quen sinalou que un comité
de expertos aconsellara ao Go-
berno arredar o barco da costa
“porque o fuel solidificaríase a
4.000 metros de profundidade”.
A cinta feita pública por Izquier-
da Unida deixa de manifesto que
a decisión de arredar o barco to-
mouse dúas horas despois do
may day lanzado polo capitán do
buque, Apostolos Ioannis Man-
gouras, que a posteriori sería
criminalizado polo Goberno
central e acusado de ser o prin-
cipal responsábel da catástrofe.
Mesmo permaneceu en prisión e
posteriormente estivo recluído
nun hotel de Barcelona.

—“O tempo está moi mal, o
tempo está moi mal pero está
cambiando”, comezou relatán-
dolle Pedro Sánchez a López
Sors. 

—“A consigna é que collan
un barco (un remolcador), poi-
dan darlle un cabo, e que o sepa-
ren da costa até que afunda”, re-
plicoulle López Sors. 

—“Agora está a 27 millas.
Para que te fagas unha idea xus-
to ao oeste de cabo Fisterra”, di-
xo Pedro Sánchez.

—“É moi preto, cona”, con-
testoulle López Sors dicíndolle
que arredasen o barco.

Ao final da conversa López
Sors, o segundo na xerarquía de
decisión despois do Ministro de

Fomento, volve lembrarlle a
Sánchez que teñen que “collelo
e levádeo para fóra. Esta é a
consigna. E é unha putada que
os tripulantes abandonaran o
barco”. Esta última frase deixa
ás claras que a retirada cara fóra
non foi consultada a ningún ex-
perto, xa que López Sors estaba
preocupado porque non conta-
ban con persoal para amarrar os
cabos dos remolcadores no Pres-
tige. Esa falta de xente experi-
mentada foi a que puido provo-
car que os remolcadores rousa-
ran o barco cara o leste, cando
coas fendas e o estado da mar
calquera experto sabería que ía
rachar. “Hai que buscar unha
dotación de persoas que estean
capacitadas para atar os cabos. É
unha putada que os tripulantes
abandonaran o barco”, díxolle
López Sors a Pedro Sánchez.

“Só nos queda rezar”

Porén, durante a conversa o mo-
mento que mellor reflicte que en
ningún momento se tratou dun-
ha decisión con base técnica, se-
nón política é cando Pedro Sán-
chez indícalle a López Sors que
o barco vai rumbo sur, “cara Ga-
licia”. Entón Sors ponse nervio-
so e indica “só se me ocorre re-
zar... A ver se afunde xa. Nestes
intres ten unha sonda (profundi-
dade co fondo mariño) de 2.000
metros pero teño entendido que
unha milla máis cara a costa a
profundidade baixa a 400 me-
tros, que é unha merda porque
sae todo para arriba. Hai que
afundilo máis. A consigna é co-
llelo e levalo para fóra”. 

Estas verbas indican un des-
coñecemento total do comporta-
mento do fuel no mar e da ac-
ción das correntes mariñas, tal e
como indicaba un estudo publi-
cado por A Nosa Terra (do 20 ao
26 de febreiro de 2003), elabo-
rado pola Universidade de Vigo,
o CSIC e o Instituto de Investi-
gacións Mariñas. Daquelas, os
científicos galegos queixábanse
de que non foran consultados
durante a catástrofe do Prestige.

Un dos encargados do estudo, o
profesor do Departamento de
Oceanografía Física da Univer-
sidade de Vigo, Gabriel Rosón,
indicaba que “arredar o barco da
costa e levalo cara o sur non foi
unha decisión científica. Houbo
outros intereses e presión de tipo
político detrás”.

Nesta investigación, os cien-
tíficos galegos demostraban que
de ningún xeito se tiveran en
conta criterios de tipo técnico xa
que “ningún investigador desco-
ñece a existencia da Corrente de
Nadal”, responsábel de que o
fluído volvese cara a costa con
efecto multiplicador (ao chegar
mesturado o chapapote con ar-
gazo, area e outros compostos”.

Xa na mesma semana do ac-
cidente, un grupo de investiga-
dores puxeron de manifesto a
súa desconformidade coas de-
claracións de Mariano Raxoi in-
dicando que o afastamento foi
unha decisión tomada por un
comité de expertos. O primeiro
en alzar a voz foi o catedrático
de Zooloxía Mariña da USC,
Victoriano Urgorri, quen asegu-
raba na mesma semana dos

acontecementos que “había que
ter levado o barco a unha ría ou
a un porto para trasladar o fuel.
Se o fuel se concentra nunha zo-
na está claro que arrasaría con
todo, pero o dano estaría limita-
do a un perímetro e non afecta-
ría a toda Galicia”. 

Da mesma opinión era o
profesor de Manobras da Escola
Náutica da Coruña, quen propo-
ñía levar o barco a porto “cando
estaba a catro millas e as cir-
cunstancias eran favorábeis.
Logo, unha vez fondeado e cer-
cado debidamente a contamina-
ción concentraríase nun só pun-
to. O barco ademais non tería
partido”. O propio Instituto
Oceanográfico de Vigo, a través
de Xoán Xosé González, indica-
ba antes de que o barco afundi-
ra (pretensión do Goberno cen-
tral polo que se escoita nas gra-
bacións), “constituiría un grave
problema ecolóxico, posto que
o fuel sairía ao pouco tempo”.
Afirmación que contradicía á
dos membros do Goberno e da
Xunta que aseguraban que a un-
ha certa profundidade “o com-
bustíbel solidificaría”.♦

Unha cinta pon en evidencia as palabras
de Mariano Raxoi durante a catástrofe do Prestige

‘A consigna é afastar
o barco e que afunda’

RUBÉN VALVERDE
“A consigna é separar o barco da costa para que afunda”. Estas pa-
labras son do director xeral da Mariña Mercante, José Luís López
Sors, nunha conversa co entón xefe do Centro Nacional de Coordi-
nación de Salvamento, Pedro Sánchez dúas horas despois de que o
Prestige comezara a escorarse e perder fuel. A gravación foi feita
pública por Izquierda Unida e seralle entregada ao xulgado de Cor-
cubión, onde aínda se dirimen as responsabilidades penais do caso.
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A POLÉMICA DO PRESTIGE
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e do Prestige
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Ademais de demostrar que a de-
cisión de afastar o barco respon-
deu a criterios políticos e non
técnicos, a conversa entre López
Sors e Pedro Sánchez demostra
que a ausencia de medios en ca-
so de accidente marítimo é total.
O director xeral da Mariña Mer-
cante descoñece por completo
con que medios conta Galicia e
pregúntallo Pedro Sánchez,
quen lle vai relatando sucinta-
mente os remolcadores con base
en Galicia. 

—“O Ría de Vigo está a dú-
as hora”, explícalle o xefe de
Coordinación Nacional de Sal-
vamento. 

— “Non hai nada máis?”,
pregúntalle López Sors.

— “Temos o Pao da Luz pre-
to”, respóndelle Pedro Sánchez.

— “Ter ese barco é como

non ter nada... Non contamos
con nada máis?”, replícalle Sors.

—  “Mandamos vir o remol-
cador de Xixón, o Alonso de
Chaves”, contéstalle Sánchez.

O Alonso de Chaves, que na
conversa aseguran que vai tardar
doce horas en interceptar o Pres-
tige, tivo base en Vigo durante
moitos anos até que o Goberno
central decidiu trasladalo a As-
turias, onde o número de acci-
dentes marítimos é moi inferior.
De feito, este remolcador foi o
que interveu durante o accidente
do Casón en Fisterra. 

Outro dos aspectos que se
evidencian no diálogo é que non
se contan tampouco con medios
para loitar contra a contamina-
ción e incluso López Sors pide
que os traian de Madrid e Zarago-
za. “Que vaia todo para Galicia”,

dixo na conversa. Non embargan-
te, Mariano Raxoi afirmaba pu-
blicamente que “hai todos os me-
dios que pode ter calquera país.
Ningún ten máis ca nós”. Na con-
versa estas palabras quedan en
evidencia xa que López Sors si-
nala que “hai que pedirlle un bar-
co anticontaminación a Holanda
e outro a Francia. Que manden o
barco Arca, que foi o que actuou
co do Erika... E tamén que axun-
den os do Reino Unido”.

Por último, durante a chama-
da tamén se evidencia o escaso
material co que conta a Xunta
para este tipo de catástrofes.
Mesmo para salvamento maríti-
mo carecen de medios axeitados.
“Que manden tamén medios aé-
reos”, indica López Sors. O xefe
de salvamento asinte indicando
que hai que pedilos porque “en

Galicia só hai tres helicópteros.
Dous son da Xunta pero non va-
len porque son pequenos”. 

Estas afirmacións danlle a
razón aos mariñeiros cando se
puxeron en folga de fame “para
pedir medios”. Moitos patróns
maiores de diversas confrarías
iniciaran protestas deste tipo pa-
ra reclamar material co que
combater o fuel que estaba a en-
trar pola costa. O Goberno de
José María Aznar e o de Manuel
Fraga acusáronos de “estar poli-
tizados” e de moverse “por inte-
reses electorais”. 

A conversa tamén evidencia
a Mariano Raxoi cando afirma-
ba que en primeiro lugar non
puido meterse o barco no porto
da Coruña “porque tiña pouco
calado”. En segundo lugar, ase-
gurou que “foi imposíbel meter

o barco na Coruña porque o
práctico do porto negouse. Eva-
risto Landeira aseguraba daque-
las que nunca lle foi consultada
tal posibilidade. A gravación ra-
tifica as palabras de Landeira.
En terceiro lugar, Raxoi asegu-
rou que o 14 de novembro foi
cando se tomou a decisión de
afastar o barco atendendo a cri-
terios científicos. A gravación é
do 13, tan só dúas horas despois
da voz de alarma. Por último,
nos primeiros días, o Goberno
central, por boca de Raxoi inten-
tou culpabilizar á empresa de
salvamento Smit Salvage da de-
cisión de que o Prestige collese
rumbo sur, que polos ventos era
a peor opción. Na cinta escóita-
se como é “a consigna” ordena-
da inmediatamente e que vén di-
rectamente do Goberno.♦

‘Ter o remolcador Pao da Luz é como non ter nada’

Foi membro da comisión do Pres-
tige do Parlamento Galego, na
que aseguraba que a decisión de
arredar o barco “foi política” e de-
nunciaba que “todo se arranxou
por conversas telefónicas. Non
hai ningún estudo técnico sobre as
decisión de afastar o barco”. Ago-
ra o BNG solicitou a reapertura da
Comisión de Investigación no
Parlamento galego. Segundo Lo-
beira, “o normal era que se actua-
ra seguindo o plano de continxen-
cias de carácter internacional asi-
nado polo Goberno español en
1990 e que establece unha serie de
pasos a seguir. Por iso presenta-
mos unha proposición para crear
un plan de continxencias propio”. 

“O peor xa non é a mentira,
nin o desprezo que amosaron os
dirixentes do PP cara a Galicia,
senón que os responsábeis da ca-
tástrofe seguen ocupando os mes-
mos cargos que antes do acciden-
te ou outros de responsabilidade
semellante cando amosaron unha
incompetencia total. Por exem-
plo, Pedro Sánchez segue sendo o
coordinador de Salvamento. Ja-

vier Gárate, director de Sasemar,
segue ocupando o seu posto. Ma-
nuel Nogueira Romero, que era
director de loita contra a contami-
nación, agora representa ao Esta-
do na Organización Marítima In-
ternacional. E así un longo etcéte-
ra”, engade Lobeira.

Por último,  BNG denuncia
que non haxa un plano de contin-
xencias aprobado, nin se mellora-
ran os medios. “Volvería a oco-

rrer o mesmo porque non se to-
maron medidas. Tan só se dixo
que se arredasen os barcos a 42
millas da costa, pero o problema é
que o radar que temos, situado en
Porto do Son, non ten capacidade
para chegar tan lonxe, co cal é di-
fícil controlar o tránsito marítimo
polo ultimamente xa se rexistra-
ron dous accidentes marítimos.
Precisamos dun radar máis poten-
te ou do sistema de vixilancia por

satélite Ergos, igual que teñen nas
Canarias. Tampouco temos nin-
gún dos 12 avións P3A Orión cos
que conta o Estado para supervi-

sar o mar. Nós vixiamos cunha
avioneta da Axencia Tributaria.
Todo isto hai que mudalo”, con-
clúe Bieito Lobeira.♦

REACCIÓNS

Bieito Lobeira, deputado do BNG 
‘O peor é que os responsábeis
seguen ocupando os mesmos cargos’

Segundo Ismael Rego, as cintas
evidencian que se tratou dunha
decisión política e tamén que o
anterior goberno mentiu, impro-
visou e fixo mal as cousas. “To-
das estas mentiras foron tapadas
polo aparato mediático e, moi
especialmente, polos medios pú-
blicos”. Segundo Rego, o Go-

berno quixo ocultar a súa “ne-
fasta xestión impedindo compa-
recer a López Sors na Comisión
do Parlamento galego, pero ao
final a verdade ábrese paso”.

O grupo do PSdeG-PSOE
pedirá que compareza no pleno
o conselleiro de Presidencia,
Xosé Luís Méndez Romeu, para

que lle pida toda a información
dispoñíbel ao Goberno central
“que aclare como se produciu a
catástrofe”. Segundo Rego, “as
cintas tamén veñen a darlle a ra-
zón aos expertos e colectivos da
sociedade galega que se pronun-
ciaron dicindo que non se estaba
contando con eles para nada”.♦

Ismael Rego, portavoz do PSdeG-PSOE no Parlamento

‘As manipulacións do PP foron tapadas
polos medios de comunicación’



Que lle pareceu o descubrimen-
to desa polémica conversa tele-
fónica que mantivo López Sors?

Que é a constatación dun fei-
to que xa se coñecía. Aquí xa se
sabía que, nas primeiras horas do
accidente do Prestige, con abso-
luta precipitación e sen consultar
informe técnico ningún, alguén
tomou a decisión puramente po-
lítica de evadir o problema afas-
tando o barco até que afundise.
O coñecemento desa gravación
ratifica o que antes eran sospei-
tas moi fundadas.

En quen personalizaría
vostede as principais responsa-
bilidades habidas na toma de-
sas decisións catastróficas?

Todo indica que o ex director
xeral da Mariña Mercante, Ló-
pez Sors, é a persoa que toma a
decisión de afastar o barco até
afundilo. O que a min me parece
é que unha decisión dese calibre,
na sitiuación crítica que signifi-
caba o accidente dun petroleiro
con 77.000 toneladas a bordo,
sería moi raro que non estivese
avalada por instancias superiores
e, neste caso, todo apunta a que
sería o ministro de Fomento da-
quel momento, Francisco Álva-
rez Cascos a instancia superior.
Como se escoita nas fitas, utilí-
zase a palabra consigna. Iso pa-

rece indicar a orde dun superior
que di afastade o barco e quitá-
deme o problema de diante.

Vostede é partidario de em-
prender novas accións que
conduzan á depuración das
responsabilidades administra-
tivas e políticas que puido ha-
ber?

Nunca Máis exercitou, no
seu momento, a acción popular
presentando unha querela que
pedía a imputación de tres mem-
bros que daquela pertencían a
Administración e eran altos car-
gos do goberno anterior. No es-
crito de presentación dicíase que,
sen prexuízo de que no transcur-
so da instrución se derivasen res-
ponsabilidades a máis alto nivel,
deberían ser imputados tres altos
cargos da Administración. Tal
como está hoxe o proceso xudi-
cial, hai unha autoinculpación de
López Sors, como ex director xe-
ral da Mariña Mercante, na que
asume el todas as responsabili-
dades. Non podo dicir se autoin-
culpou porque se sentía presio-
nado o se a cousa saíu del mes-
mo. Mentres que López Sors si-
ga dicindo que todo unicamente
responsabilidade súa, dende o
punto de vista legal, pouco hai
que facer. Dende o punto de vis-
ta político, entendemos que se-

guen vixentes todas as implica-
cións que ten o caso.

Cando fala desa autoincul-
pación refírese á declaración
de López Sors diante do xuíz
de Corcubión?

Si, á que fixo no xulgado de
Corcubión durante seis ou sete
horas. Alí foi onde dixo que foi
súa a orde de afastar o barco, al-
go que agora non coincide con
que daquela xa falara dunha con-
signa, como se ve na gravación
decuberta. Unha consigna é algo
que che dan e que ti transmites.
Xa pasaron tres xuíces por este
proceso e acaba de entrar o cuar-
to. O lóxico sería que, co coñe-
cemento da gravación, se poece-
dra a unha nova declaración de
López Sors para que diga de on-
de procede esa consigna.

Quen son os outros dous ex
altos cargos para os que Nunca
Máis pediu a imputación?

O daquela capitán marítimo
da Coruña, Ánxel del Real, e o
que era delegado xeral do Gober-
no central en Galiza, Arsenio Fer-
nández de Mesa. Un dos xuíces
polos que leva pasado o caso le-
vantou as impitacións destes dous
últimos, e só quedou como impu-
tado López Sors. En calquera ca-
so, o que fica claro é que a ante-
rior Administración está imputa-

da por suposto delito ecolóxico.
Á vista do que agora se sa-

be, como analiza o proceso ad-
ministravivo que foi levado
dende o momento no que se
produce o accidente até que se
chega á posterior catástrofe?

O que resulta evidente é que
foi un proceso marcado pola im-
provisación. Todos os mecanis-
mos que puxeron en marcha non
obedeceron o que debería ser un
plano de continxencia que fose
marcando os pasos que seguir e
quen debía asumir as responsabi-
lidades. Todo transcorreu marca-
do pola deixadez e primando as
decisións políticas sobre o que
debería ser unha actuación máis
de tipo técnico. Coa gravidade,
ademais, de que nas primeiras
horas comenzaron tamén as pri-
meiras mentiras que logo se con-
verteron en toda unha espiral que
se repetiu en foros como os par-
lamentos e mesmo diante das
instancias xudiciais.

Fala de mentiras, cales fo-
ron as principais?

Sobre todo a minimización
do que estaba acontecendo, o
que foi grave mesmo á hora de
actuar nos labores paliativos. No
momento no se que nega a exis-
tencia da marea negra, o que se
fai é non poñer en marcha ele-

mentos para combatela. Despois
díxose que había medios (barrei-
ras, etc) para afrontar o desastre,
e non as había. De feito, os pro-
pios mariñeiros tiveron que
construír barreiras para parar o
fuel. Outra gran mentira foi dicir
que a contaminación non ía che-
gar á costa, e logo que só lle
afectaría a costa da Morte e que
a ría de Arousa estaba segura.
Vendeuse que a decisión de afas-
tamento do buque, realmente a
que transformou un accidente
nunha catástrofe, estaba contras-
tada cos técnicos e non era ver-
dade. Lanzaron o barco ao quin-
to pino, por dicilo con palabras
dun ex ministro, mentres foron
poñendo en marcha todo un catá-
logo de mentiras continuadas.

Tres anos depois de ocorri-
da, que nos queda daquela tra-
xedia?

O que signifiou de conmo-
ción social e a esperanza de que
non se volverán facer as cousas
tan mal. A gran preocupación, a
día de hoxe, é a de sabermos se
estamos preparados para o se-
guinte Prestige. E, asociada a is-
to, outra pregunta, a de se están
superados os efectos desta marea
negra. A resposta que lle damos
ás dúas preguntas é que non. Nin
están superadas a secuelas da
marea negra nin garantida a se-
guridade marítima para previr un
novo accidente.

Quizais a única boa conse-
cuencia de tanta catástrofe foi
a aparición dun movemento
tan singular como é Nunca
Máis. Que balanzo fai deste fe-
nómeno?

O certo é que a do Prestige
non foi a unica marea negra que
padecemos, nos últimos trinta
anos houbo seis ou sete, e nunca
se dera unha reacción social des-
te calado, que posibilitou, sen ir
máis lonxe, que se concedesen
axudas directas aos mariñeiros.
O propio día da gran manifesta-
ción de Nunca Máis en Santia-
go, o 1 de decembro de 2002, un
consello extraordinario da Xun-
ta estabeleceu esas axudas direc-
tas. O propio Plano Galiza no
momento no que aparece, aínda
que fose unha pantalla propa-
gandística, viuse forzado pola
presión social. Creouse na ci-
dadanía unha conciencia crítica
que serviu para que novas men-
tiras do goberno de Aznar, como
as dos sucesos entre o 11-M e o
14-M, xa non fosen cridas pola
xente. Nunca Máis axudou a que
se vise que o emperador estaba
espido.

Considera que mesmo influíu
no proceso de cambio que houbo
nas eleccións autonómicas?

Non teño ningunha dúbida de
que o cambio político en Galiza ti-
vo o seu motor na mobilización
social, e Nunca Máis tivo un papel
fundamental nesa mobilización.
Se non, resultaría difícil explicar o
cambio político en Galiza.

Cal é o futuro de Nunca
Máis?

Na conciencia da xente vai
durar moito tempo. Como estru-
tura organizativa, terá que dicilo
o tempo. Eu non sabería facer
unha previsión. Mentres persista
unha serie de déficits, Nunca
Máis ten toda a razón de ser e de
existir orgánicamente.♦
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A POLÉMICA DO PRESTIGE

Rafa Villar
‘López Sors debería aclarar de onde procede a consigna’

PERFECTO CONDE

A Rafa Villar, portavoz de Nunca Máis, non lle sorprendeu que apareceran probas de que
altos cargos do anterior goberno do Estado ordenaron afastar o Prestige da costa até afun-
dilo. Para el, a aparición dunha gravación na que o daquela director xeral da Mariña Mercante
emitía esas ordes non é máis ca demostración do que xa se sospeitaba con moito fundamento.

P. CONDE
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Portas abertas
CARLOS AYMERICH

Recoñezo a miña sorpresa polo interese que fóra do noso
país levantou a proposta de novo Estatuto formulada po-
lo BNG. Sorpresa positiva porque entendo que se os pre-
sidentes de Asturias (do PSOE) e Castela e León (do PP)
chegaron até a disposición final terceira, que é onde se
encontra a porta aberta á incorporación a Galiza de con-
cellos limítrofes, é porque leron antes o resto do docu-
mento. E leron, por suposto, o artigo segundo no que, sen
dúbidas nin ambaxes, se define o territorio galego: o
abranguido polos concellos actualmente integrados na
Comunidade Autónoma de Galiza.

De certo que desa lectura demorada e sen preconcep-
tos, os señores Areces e Herrera tiraron a única conclu-
sión posíbel: para o BNG o territorio de Galiza é o que é.
Non hai reclamacións ou reivindicacións territoriais pen-
dentes. O único que o BNG fai na súa proposta é deixar
unha porta aberta para que os concellos limítrofes do
Berzo, do Eo-Navia ou das Portelas que así o desexen
poidan incorporarse a Galiza. Unha porta aberta, máis
nada, prevista ademais en termos ben máis comedidos e

prudentes que os empregados polo vixente Estatuto de
Castela e León, que prevé incorporar non concellos se-
nón provinciais e até comunidades autónomas enteiras.

Non teño dúbida ningunha de que os señores Areces e
Herrera coñecen a historia e saben, por tanto, que no S. XVII
e, con especial saña, no S. XIX,
o territorio do vello reino de
Galiza foi substancialmente re-
ducido polo poder central. O ar-
gumento, coincidente para ab-
solutistas e liberais, foi a nece-
sidade de reducir o territorio
galego co fin de o facer “máis
gobernábel”. Desde o centro,
loxicamente, non desde a pro-
pia Galiza. No BNG tamén co-
ñecemos a historia. Témola
presente mais, estean tranqui-
los, non pretendemos revisala. 

Tamén saben os señores
Areces e Herrera da realidade
das súas comunidades autó-
nomas. Saben, sen dúbida,
que moitos dos seus cidadáns
teñen como lingua materna o
galego e que en parte do seu
territorio hai movementos sociais que defenden esa lin-
gua e esa identidade cultural galega traballando, por ve-
ces, en condicións ben difíciles. E saben que os diferen-

tes gobernos galegos, o tripartito e os do PP, mostraron o
seu interese en cooperar con eles para protexer esa lingua
e esa cultura.

De onde vén, pois, tanto balbordo, tanta agresividade,
tanto anuncio de blindaxe territorial? Pois só pode vir de

sermos galegos, e aínda por
riba nacionalistas, os autores
da proposta. O que vale para
os demais é inaceptábel se
vén de Galiza. Os tópicos cos
que se ataca os nacionalistas
non valen, seica, contra os
que no canto de abriren portas
e espazos queren levantar va-
lados blindados entre comu-
nidades e pobos irmáns.

Alá eles. No BNG segui-
remos defendendo as portas
abertas. Porque é xusto e ra-
zoábel. Porque queremos unir
e non separar. Porque quere-
mos que se dilúan as frontei-
ras estatais e opómonos a que
se levanten outras novas en
Asturias ou en Castela. Por-
que, en fin, como dixera Ma-

nuel Rivas, o bon de ser galego é que o pode ser calque-
ra. Ainda que sexa de Veigadeo, Veiga de Valcarce ou de
Lubián. Faltaría máis.♦

Cumpríronse as previsións oficia-
listas en torno á concesión dos
fondos europeos para a dársena
exterior do porto coruñés. A vinte
e catro horas do prazo que remata-
ba o 1 de decembro, anunciouse o
final feliz das xestións que o presi-
dente da Xunta levara a cabo en
Bruxelas diante dos organismos
comunitarios para conseguir os
douscentos cincuenta e sete mi-
llóns de euros necesarios de finan-
ciamento para unha parte impor-
tante da obra. Parte que non é po-
síbel avaliar xa que logo, con total
seguridade, o custo final vai ser
considerabelmente máis elevado
ca o presuposto manifestado no
seu día. Fálase de máis dun 50 por
cento, co que o monto concedido,
caso de ser definitivo este dato, cu-
briría aproximadamente un trinta
por cento do total. O resto, como é
ben sabido, sairía, na sua meirande
parte, do alleamento dos peiraos
actuais e a su recualificación como
terreos edificábeis. Noutras pala-
bras, o que xa dixemos noutras
ocasións: pagaríase co patrimonio
público dos habitantes da Coruña.

Pero todo isto non debería ser
xa motivo de debate e retesía se
non fose porque co gallo da de-
vandita concesión, saíron na pren-
sa interpretacións interesadas e sa-
cadas de contexto as máis das ve-
ces, sobre o paralelismo estabele-
cido entre os investimentos a reali-
zar na dársena de Langosteira e
unha suposta petición de levar a
cabo outros por parte do Estado, e
coa mesma contía, en obras doutas
zonas de Galicia, singularmente
na bisbarra de Vigo. Co que se ra-
zoamos cun simple siloxismo, o
certo sería que, como efecto últi-
mo, os investimentos solicitados
estabamos tamén a pagalos os co-
ruñeses, xa que o que o goberno
central aforra no porto exterior a
conta dos beneficios dos peiraos,
sería a cantidade coa que se sufra-
garían esas infraestruturas das que
se está a falar. O que evidentemen-
te non tería nin pés nin cabeza. E
todo porque un xornal coruñés, co-
ñecido polo seu tremendismo in-
formativo, en liña de entendemen-
to directo co PP, inseriuse un “cu-
lebrón” durante varios días, co
pretendido obxetivo de minar o bi-

partito de Santiago e servir aos in-
tereses da formación da gaivota,
atacando o Bloque como culpábel
de que non gobernasen eles pola
sua coalición co Partido Socialista.

Porque o que realmente hou-
bo non foi nin mais nin menos
que un comentario lóxico, de vi-
sión ampla de país, no que se fa-
cían presuncións de futuro sobre
as necesidades de moitas comar-

cas galegas, pondo como espello
positivo de referencia o financia-
mento da dársena e o éxito acada-
do nas xestións europeas. E por-
que os tres grupos municipais co-
ruñeses manifestaron en todo mo-
mento o seu apoio á obra, inde-
pendentemente de que se amosa-
sen, nomeadamente por parte do
BNG, as súas dúbidas e reticen-
cias sobre a financiación a conta

dos terreos portuarios xa que nou-
tras cidades, o Estado achegou a
totalidade dos presupostos e invo-
lucrouse nas infraestruturas com-
plementares con elevadísimas
cantidades que deixan en ridículo
os orzamentos que serían precisos
para Langosteira. Por exemplo na
ría de Bilbao. Pero claro, o factor
político conta e moito. E na nosa
cámara autonómica non chega ao

20 por cento a presenza naciona-
lista, mentres que na vasca pasa
do 50 por cento. En fin, unha des-
graza máis que atinxe este pais e
que non ten máis solución que a
progresiva toma de concencia dos
cidadáns que agardemos non se
consume a destempo.

Todo o debate arredor do lo-
calismo exaltado, de bos e ma-
los, de listos e parvos, non é máis
que o aditamento buscado polos
de sempre para sacar tallada dun
feito que os cidadáns perciben,
soamente, como o que é: unha
noticia importante que lle afecta
a todo o país e que non debe pa-
trimonializarse por ningunha
forma política e por ningún per-
soeiro en particular. En fin, so-
bran todas as frases posteriores e
os discursos trunfalistas que non
fan mais que pór en evidencia a
escasa capacidade política dos
que as utilizan.♦

Aproveitar os fondos europeos
como arma política

MANUEL LUGRÍS

A obtención de cartos da UE para financiar a dársena exterior
do porto creou polémica entre administracións e partidos.

A Coruña

Separadores
LOIS DIÉGUEZ

“Poderán incorporarse a Galiza aqueles concellos limítrofes de
características históricas, culturais, económicas e xeográficas
análogas, mediante procedementos democráticos que serán re-
gulados por lei”, di a Disposición final terceira do texto estatu-
tario proposto polo BNG. E na Disposición final segunda pide
que o Parlamento de Galiza reclame aos Parlamentos das Co-
munidades Autónomas das comarcas limítrofes de fala galega,
que a declaren co-oficial nos mesmos. Esgotada a guerra espa-
ñolísima polo seu concepto imperial de nación, atrasado, deci-
monónico e imposto pola forza, os herdeiros de Franco e seño-
ritos desideoloxizados postos a gobernar en nome do socialis-
mo, do brazo deses medios da confusión que só buscan o escán-
dalo, a ferida e a venda dos seus libelos pagados, iso si, por
aqueles, puxéronse outra vez en guerra contra ideas que son de-
reitos, respecto democrático e outra forma de corrixir o que no
século XIX se impuxo ao dividir o noso territorio con clara
conciencia anexionista. Se só con ofrecer a debate un tema, os
españolistas se alporizan de tal xeito, poñémonos a tremer ao
pensar o que pasaría se a xente afectada  decidise democratica-
mente exercer o que se pide. A democracia consiste precisa-
mente en respectar as posturas diferentes que se expoñan sobre
a mesa, independentemente do que despois se acorde. Mais isto
é, precisamente, o que eses señores non poden soportar sen que
se lle revolvan os miolos. Castelao chamoulle, a este tipo de
xente, separadores, (“Somentes ante un separador me podo eu
sentir separatista”, dixo). Teremos nós que aplicar o conto?♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Non teño dúbida ningunha
de que os señores Areces e Herrera

coñecen a historia e saben,
por tanto, que no s. XVII e,

con especial saña, no s. XIX,
o territorio do vello reino de Galiza
foi substancialmente reducido polo

poder central”



Trátase dunha nova operación
inmobiliaria de amplo calado.
O proxecto de migración de in-
dustrias perigosas e contami-
nantes do porto industrial cara
o futuro Porto Exterior que se
constrúe na Punta Langosteira,
implica, como xa denunciaron
os veciños, a privatización da
zona e a construción de viven-
das e centros comerciais. “A
Paco Vázquez o que máis lle
interesa son os terreos”, denun-
ciou Emilio Vega, un dos veci-
ños.

Desde o ano 77 a Asociación
Oza, do barrio A Gaiteira – Os
Castros, que se sitúa xusto enriba
do porto industrial, solicitou a
marcha das empresas perigosas e
contaminantes deste porto e que
os espazos que quedasen balei-
ros pasasen a ser destinados a
usos sociais e públicos.

A idea colleuna o Ministerio
de Fomento e o concello apro-
veitou a situación para impulsar
a desafección dos terreos por-
tuarios para financiar a constru-
ción do Porto Exterior, que al-
bergaría as actividades despra-
zadas desde o actual porto in-
dustrial coruñés. Isto implica a
venda deses terreos para finan-
ciar parte da construción do
Porto Exterior e significa que
serán vendidos para a constru-
ción de pisos de luxo e centros
comerciais maioritariamente.

Mais os veciños non enten-
den como o Porto Exterior ab-
sorbe todos os fondos de cohe-
sión que corresponden á Galiza
e ao tempo segue adiante o pro-
xecto de desafección dos terre-
os. Non hai resposta oficial e as
autoridades mesmo pretenden a
privatización da Estación de
San Diego, xa que din que non
ten sentido nunha zona urbani-
zábel.

De todos xeitos, a maraña in-
formativa sobre o Porto Exterior
e a falta de transparencia sobre o
seu financiamento levou á Aso-
ciación de Veciños Oza a poñer
en dúbida a súa construción e a
insinuar que se trata dunha corti-
na de fume para xustificar a ven-
da e urbanización dos terreos do
porto industrial.

Unha urbanización intensiva

Dentro do proxecto do concello
para financiar o Porto Exterior
está a privatización de 376.192
metros cadrados na chamada
zona 2 (adiante da Gaiteira –
Os Castros), cunha edificabili-
dade de 344.581 metros cadra-
dos que se destinarán á promo-
ción de vivendas de luxo nun
80%. Á zona comercial dedica-
ranse 61.687 metros cadrados,
dos que o 65% estará dedicado

a un centro comercial concreto,
cualificado de prioritario nos
planos de urbanización. “Inclu-
so o concello do señor Vázquez
cede os futuros construtores a
edificabilidade que lle corres-
ponde por lei, dato significati-
vo das súas prioridades”, de-
nunciou a Asociación de Veci-
ños Oza.

Esta Asociación de Veciños
calculou que falta un 30% dos
fondos para a construción do
Porto Exterior, porcentaxe que,
indica a Asociación, correspon-
de a 280 millóns de euros. Para
cubrir esas necesidades orza-
mentarias, denuncia esta Aso-
ciación, “están a facer xa a ma-
nobra: recheos entre os peiraos
San Diego e Centenario, reche-
os na zona das Animas, incre-
mentar a superficie para incre-
mentar a edificabilidade, cons-
trución de aparcamentos sote-
rrados, unha Medusa pequena e
transportábel, etc”. O obxectivo
proclamado polas Autoridades
sería duplo: conseguir financia-
mento e animar a actividade da
construción, algo que sempre
impulsou a política municipal
de Francisco Vázquez. De to-
dos xeitos, a asociación veciñal
discute a veracidade da inten-
ción de construír o Porto Exte-
rior e cualifica de “xogadas
propagandísticas” os anuncios
segundo os que se conseguiron
fondos comunitarios para reali-
zar esta obra.

A alternativa veciñal

Tanto se prospera a construción
do Porto Exterior como se non
o fai, a alternativa veciñal lem-
bra as alegacións formuladas no
pasado tanto ao Plan Xeral de
Ordenación Urbana como ao
Plan Especial do Porto, que so-
licitaban que se crease unha zo-
na de espazo público que tivese
continuidade desde Parque Eu-
ropa a San Diego e a zona da
praia do Lazareto-Oza, creando
un gran parte ligado ás activida-
des náuticas.

Parellamente, os veciños da
Gaiteira – Os Castros reclaman
a marcha das empresas contami-
nantes e perigosas para conse-
guir unha Coruña limpa, conso-
lidar no porto actividades lim-
pas como o tráfico de contedo-
res e ro-ro ou a pesca, racionali-
zar os espazos portuarios con
actividades verdadeiramente re-
lacionadas co sector e sobre to-
do conseguir que reverta a usos
sociais o espazo que se gañe tras
a marcha das industrias perigo-
sas. Por último, rexeitan en todo
caso os novos recheos deseña-
dos para operacións de “especu-
lación inmobiliaria”.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

Esixen o dominio público dos terreos que abandone a industria contaminante

Os veciños da Gaiteira denuncian
o recheo no porto coruñés para facer vivendas

H.V.
A Asociación de Veciños Oza, da Gaiteira e Os Castros na Coruña,
denunciou que se está a facer un recheo nunha zona do porto da ci-
dade en vistas á súa privatización e a consecuente construción de vi-
vendas. Os terreos quedarán baleiros despois de que as industrias de
actividades contaminantes e perigosas marchen ao Porto Exterior.



H.V.
O 15 de decembro ás seis e me-
dia da tarde está prevista a ce-
lebración de varios actos con-
tra a Lei Orgánica da Educa-
ción que convocan a sección de
ensino da CIG, a Asociación
Socio Pedagóxica Galega e os
Comités Abertos de Estudantes.

Os actos terán lugar nas sete ci-
dades galegas máis en Burela,
aínda que a convocatoria central
ten lugar na praza do Toral de
Santiago e na mesma darase lec-
tura ao manifesto “Por outra Lei
de Educación. Por un ensino pú-
blico, galego e gratuíto”.

Na convocatoria do acto as
entidades que organizaron a pro-
testa sinalan que “a razón destas
concentracións é o rexeitamento
do aumento na privatización do
ensino que vai conlevar a nova
Lei de Educación, do retroceso
na xestión democrática dos cen-
tros de ensino, da centralización
en detrimento das competencias
en materia educativa do Gober-
no galego, da confesionalidade
do ensino, da falta de medidas
para atallar o fracaso escolar e
para recoñecer e valorar a fun-
ción docente”.

As outras concentracións
celébranse diante das respecti-
vas Subdelegacións do Gober-
no na Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra, mentres que en Fe-

rrol terá lugar diante do edificio
da Xunta na praza de España,
en Vigo diante do Marco na rúa
do Príncipe e en Burela na pra-
za do Concello. A hora en todos

os casos é ás seis e media da
tarde.

Por outra banda, o mércores
14 tiveron lugar varias concen-
tracións contra a LOE, destas

organizadas polo Sindicato de
Traballadores do Ensino
(STEG), Central Unitaria de
Traballadores (CUT), Confede-
ración Nacional do Traballo
(CNT), Esquerda Unida, Sindi-
cato de Estudantes, Xuventude
Comunista Galega, Asociación
de PNNs, Asemblea de Estu-
dantes de Esquerda e varias or-
ganizacións sectoriais.

Os actos celebráronse simul-
taneamente ás sete da tarde na
praza do Toral en Santiago, na
Subdelegación do Goberno en
Lugo e Ourense e diante do Mar-
co en Vigo.

“Por un ensino público, ga-
lego, laico, democrático e de
calidade” era o lema dunha
concentración que sinalaba na
convocatoria que “a educación
afecta ao conxunto da socieda-
de desde o momento no que a
escola ten como misión funda-
mental contribuír á mellora da
sociedade formando unha ci-
dadanía crítica e responsábel. A
educación é unha tarefa na que
se debe comprometer toda a so-
ciedade, na medida en que nos
comprometamos cunha escola
mellor, teremos unha sociedade
mellor”.♦
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Unha das concentracións celebrouse o mércores 14 diante do Marco en Vigo.                                                       PACO VILABARROS

‘Por outra Lei de Educación, por un ensino público galego’ é o lema

Actos en todas as cidades contra a LOE

Outro “día da discapacidade” e
a discriminación continúa. Está
tan arraigada que corre o risco
de non ser percibida e conside-
rarse como algo normal e natu-
ral que, sen darnos conta, escu-
rece as posibilidades reais e vi-
tais das persoas. Velaí algúns
exemplos ilustrativos:

Baixo o ostentoso título
“Dependencia e previsión social
no século XXI” celebráronse,
en Madrid, unhas xornadas so-
bre discapacidade organizadas
por unha entidade financeira
moi coñecida en toda Galicia. O
lugar elixido é unha sala dun
hotel con oito chanzos cando un
dos relatores invitados vai en
cadeira de rodas. Curiosamente,
representando a Administra-
ción, tamén asiste a secretaria
de Estado de Servizos Sociais e
Discapacidade. Membros da or-
ganización e do hotel dan por
resposta que non se decataron.
Sen comentarios. 

En Lugo convocouse a se-
gunda edición dun concurso fo-
tográfico sobre “acertos e de-
sastres arquitectónicos”. O ob-
xectivo parece ser que é ver o
que a xente valora como bo e
como malo. A iniciativa non
deixa de ser interesante, pero
se se empeza por a casa. Non
podemos esquecer que a enti-
dade promotora continúa con
barreiras e non será porque non
se lles lembrou por activa e por
pasiva. Neste caso vai moi ben

aquilo de que hai que predicar
co exemplo.

No meu centro de traballo,
toda unha administración, non
eliminou barreiras senón que
aínda puxo máis. Pero podemos
estar tranquilos porque hai o
compromiso de eliminalas na
segunda fase. De verdade que
non lles esaxero. Estou a refe-
rirme a simples barreiras físi-
cas. Os argumentos utilizados

case mellor non llelos conto.
Posibelmente non me crerían.
Se unha obra se fai con barrei-
ras estase obrigando a que haxa
que eliminalas con posteriori-
dade. Son as típicas obras abo-
cadas á realización doutras. Ha-
berá algún tipo de comisión?
Non sei, non sei...

Vexamos que ocorre se te-
mos a sorte de poder viaxar. Al-
go tan natural como resolver as

necesidades fisiolóxicas pode
converterse nunha odisea. Os
poucos baños accesíbeis que se
encontran, normalmente están
pechados. Fíxense, ás veces,
coa desculpa de conservalos
perfectamente. É de agradecer.
Póñanse no caso de chegar con
présa, ter que pedir unha chave
e esperar como van pasando pu-
blicamente a orde até que a ato-
pan. Un pensa que está facendo

algo raro. Segue viaxe e chega
a unha gasolineira “autoservi-
zo”. Non sei se isto representa
moito avance, pero as persoas
con certa discapacidade téñeno
moi difícil. Empeza a tocar o
claxon e alí non aparece nin-
guén. Sei de quen tivo que es-
perar até unha hora. O mesmo
pasa nos aparcadoiros nos que
hai que pagar en caixeiros que
están a unha altura considerá-
bel. Pensar en mostradores de
dupla altura facilitaría calquera
consulta dun viaxeiro en cadei-
ra de rodas, pero tampouco.
Nas visitas aos monumentos,
saca a entrada como calquera e,
como a ninguén se lle ocorre
dar información complementa-
ria da accesibilidade, resulta
que só pode ver algún lugar da
planta baixa e todos tan tran-
quilos. Podería continuar...

Todas estas cousas pasan
porque seguimos sen querer re-
coñecer que se están violando
os nosos dereitos humanos e
constitucionais. Máis que pen-
sar en nós como cidadáns enfer-
mos e dependentes hai que pen-
sar nunha sociedade que non
lles dá cabida a todos os seus
membros. Que a celebración
deste ano sirva para construír un
mundo máis respectuoso coa di-
versidade. Por pedir que non
quede.♦

MARISOL BRAVOS LÓPEZ forma parte
do Colectivo Adiante Xá.

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa MARISOL BRAVOS

Discriminación: máis do mesmo



Dun tempo a esta parte veñen publicándo-
se unha serie de libros adicados ao estudo
da historia do Estado Vaticano, á análise
da súa importancia e influencia na socie-
dade e á investigación do enorme poder
que unha institución como o papado, in-
vestida de poder absoluto e infalibilidade,
exerceu  ao longo dos seculos. Son traba-
llos de distinta calidade, merito literario e
rigor historico que teñen todos en común o
estudo, ás veces anecdótico pero non por
iso falso, do secreto evoluír dun estado
que se identifica  no seo das Nacións Uni-
das co cualificativo feudal de Santa Sé.

Escritos a meirande parte das veces
por xornalistas preocupados por estas
cuestións pero que centraron tamén as
preocupacións de historiadores profesio-
nais de amplo valor como investigadores,
en case que todos os casos estes libros di-
rixen a súa atención non á observación de
carácter teoloxico ou espiritual que emana
do Vaticano, senón á constatación do seu
enorme e universal poder terrenal que, de
forma agachada e clandestina, vén condi-
cionando e exercendo unha extraordinaria
importancia no imparábel devir  da socie-
dade occidental desde a Idade Media e o
Renacemento até os nosos días. 

■ OS TEMAS

O percorrido polas paxinas destes libros
condúcenos ao coñecemento de aspectos re-
lacionados coas finanzas do Vaticano, coa
súa opacidade e secretismo bancario, coa
quebra de entidades financieiras como o
Banco Ambrosiano, coas vinculacións deste
co Instituto Per le Opere di Religione e as
relacions de “banqueiros de Deus” como
Michele Sindona ou Italo Calvi, con prela-
dos norteamericanos como Jonh Patrick
Cody, cardeal arcebispo de Chicago, ou
Paul Casimir Marcinkus, bispo de orixe li-
tuana e todopoderoso secretario do Banco
do Vaticano. Son páxinas que falan das in-
fluencias que a Igrexa Católica e as súas xe-
rarquias exerceron e exercen no devir de de-
terminados estados democraticos, que infor-
man da súa acción combativa e militante e
da súa “guerra suxa”, contra ideoloxias con-
trarias como o socialismo, o modernismo, o
comunismo ou a teoloxía da liberación, e
que, finalmente, revelan tamén a súa partici-
pación  na xustificación de dictaduras e gol-
pes de estado, na venda de armas, no blan-
queo de diñeiro e na fuga de capitais a para-
ísos fiscais. Son libros onde se analiza e de-
nuncia, con documentación contrastada, o
escuro papel desempeñado polo Vaticano
nos organismos internacionais, nas turbias
relacions da súa diplomacia oculta e a fun-
ción dos seus servizos secretos (Santa
Alianza) e da súa contraespionaxe, (Sodali-
tium Pianum) dando publica noticia tamén,
con documentos oficiais descatalogados,
dos vinculos destes servizos secretos coa
CIA e o FBI ou co Mossad. As paxinas des-
tes libros, editados a maior parte das veces
en formato de peto e de escaso coñece-
mento no mercado, están inzadas de datos
que indican a connivencia  do papado co
fascismo italiano (Pacto de Letran), co na-
zismo aleman, cos fascismos croata, espa-
ñol ou portugués e que acreditan documen-
talmente tanto a contribución e colabora-
ción do Vaticano na fuxida de Europa de
criminais nazis como a súa intervención di-

recta no financiamento do sindicato So-
lidariedade de Wallesa; o seu importante
papel no desenvolvemento da guerra fría e
no derrubamento da URSS e a súa destaca-
da contribución no proceso de desaparición
da antiga Iugoslavia e no estoupido das
cruentas guerras dos Balcáns.

Non falta tampouco o relatorio dos
crimes e asasinatos bendicidos pola razón
de estado vaticana (desde o Renacemento
até Xoán Paulo I,), nin están ausentes os
escándalos sexuais, nin as intrigas e as
loitas polo poder no seo da Curia ou nos
conclaves, nin as liortas desapiadadas en-
tre o Opus Dei, os xesuítas ou os Lexio-
narios de Cristo, nin as relacións do papa-
do co Departamento de Estado norteame-
ricano ou coas ditaduras latinoamericanas
e a súas estratexias de exterminio e crime,
ou, en fin, as súas directas conexións coa
democracia-cristiá italiana, coa masonaría
(Loxia P2 e Licio Gelli) ou coa mafia
(Sindona, Luciano).

■ ESCOLMA DE LIBROS

Para o estudo dos asuntos financieiros e de
diñero, posibelmente sexa O financeiro va-
ticano, de Corrado Pallenberg, o libro de re-
ferencia que abriu a veda para a investiga-
ción destes temas e que nacía ao fio da pre-
gunta de como e por que a Igrexa Católica
chegara a ser tan rica. Nunca traducido nin
ao castelan nin ao galego, pode mercarse en
Portugal, pois alí foi editado por Delfos hai
máis de trinta anos. Neste eido cabe citar
textos vellos pero pouco coñecidos como
El caso Calvi: la muerte de un banquero,
de Llarry Gurwin (Ed. Versal, 1984); Mi-
chele Sindona, el banquero de San Pedro,
de Luigi DiFonzo (Planeta, 1984); Marcin-
kus, las claves secretas de las finanzas del
Vaticano, de Rossend Doménech Matillo
(Ediciones B, 1987) e outros máis novos
que como El Vaticano santifica los medios.
El asesinato del banquero de Dios, de He-
ribert Blondiau e Udo Gumpel (Ellago,
2003) e adicado tamén ao caso Calvi, infor-

man nos seus  propios titulos  sobre a natu-
reza e a trama dos seus contidos.

Pola súa parte, La cara oculta del Vati-
cano, de Jesús Ynfante (Foca, 2004), rastre-
xa nos aspectos máis escandalosos das fi-
nanzas vaticanas e o papel xogado polos
Calvi, Sindona ou Gelli, desvela as escuras
e delitivas actividades do dúo Cody-Mar-
cinkus, pescuda no estudo dos delitos finan-
cieiros da Igrexa en España (Gescartera, as
relacións do Opus, Rumasa e o Vaticano) e
fai  un retrato demoledor da figura de Karol
Wojtyla e das súas ambicions de poder, ade-
mais de analizar as estrañas circunstancias
que rodearon a morte de Xoán Paulo I. Para
o estudo da morte do papa Albino Luciani,
que reinou só 33 días, é fundamental a con-
sulta de En nombre de Dios, o clásico do
xornalista David A. Yallup (Planeta, 1984) e
do que se levan vendidos en todo o mundo
máis de 5 millóns de exemplares e no que se
inspira o case que inatopábel libro do sacer-
dote español Jesús López Saez Se pedirá
cuenta (Tratados de Testimonio, 1991). Ta-
mén este mesmo asunto integra parte do li-
bro Biografía no autorizada del Vaticano,
de Santiago Camacho (MR, 2005) onde
ademais da morte do papa breve, se abordan
outros asuntos como as finanzas secretas va-
ticanas, os escándalos sexuais do clero, a di-
plomacia oculta, os contactos do Vaticano
co fascismo croata durante a II Guerra mun-
dial e as súas complicidades co holocausto
serbio e as vinculacións de Roma co nazis-
mo aleman e con Hitler. Porén, para o estu-
dio pormenorizado e rigoroso das relacións
de Pío XII co III Reich é imprescindíbel a
lectura do clásico de John Cornwell El papa
de Hitler. A verdadeira historia de Pío XII
(Planeta, 2002). Cornwell, que é un dos
poucos investigadores que tivo acceso aos
arquivos vaticanos, fai un percorrido desde
a nenez pola vida e traxectoria eclesiastica
de Pacelli e dá probas irrefutábeis do seu an-
tixudaísmo, da súa responsabilidade no es-
toupido das duas guerras mundiais e da po-
lítica colaboracionista cos nazis nos tempos
da súa nunciatura en Berlin. Pola súa parte o

título de Eric Frattini La Santa Alianza, cin-
co siglos de espionaje vaticano (Espasa,
2004) xa deixa claros os seus contidos. Nel
fálase dos servizos secretos vaticanos no ex-
terior e do seu papel de  control tanto da cu-
ria como dos grandes prelados e os peque-
nos curas, adicándolle numerosas paxinas
ao desenvolvemento dos conclaves, a loita
secreta contra o comunismo e a analizar o
esencial papel do Vaticano na protección
primeiro e na fuxida despois a Sudamérica
de criminais nazis. Ao mesmo Frattini debe-
moslle Secretos Vaticanos, de San Pedro a
Benedicto XVI (Edaf, 2005) que poderíamos
cualificar como unha excelente guía, prácti-
ca e exhaustiva, que pon diante dos nosos
ollos máis de cincocentas preguntas e res-
postas ao redor dos segredos ocultos dos
papas e de todo o que atinxe á chamada San-
ta Sé. De carácter máis anecdótico pero non
menos importante están o libro do xornalis-
ta Pepe Rodríguez Mentiras fundamentales
de la Iglesia Catolica (Zeta, 1997) e El va-
ticano contra Dios, (Zeta, 2005).

Pola súa parte, tantoFumata Blanca. La
elección de Benedicto XVI y la turbulenta
historia de los cónclaves de la Iglesia Ca-
tolica, de José Catalan Deus e Lola Galán
(Aguilar, 2005), Historia negra del Papa-
do, de Javier Coll (Ediciones de La Tem-
pestad, 2005), La historia negra de los
papas, de Javier García Blanco (Espejo de
Tinta, 2005) ou Benedicto XVI , el papa
enigma, de José Manuel Vidal (Temas de
Hoy, 2005), percorren a historia do papado
e dos papas e o desenvolvemento, cheo de
intrigas e loitas polo poder, dos conclaves
da Igrexa ao longo da súa historia. Para fi-
nalizar, tanto La Iglesia católica en Espa-
ña(1875-2000), de William J. Callahan
(Crítica, 2002) como Las sotanas del PP.
El pacto entre la Iglesia y la derecha espa-
ñola, de Mariano Sánchez Soler (Temas de
Hoy, 2002) son dous textos indispensábeis
para coñecer o papel da Igrexa  na socieda-
de, na política e na economía na organiza-
ción e desenvolvemento do Estado español
ao longo do seculo XX.♦
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O Vaticano nas librarías
Clásicos e novidades editoriais pescudan nos segredos da Santa Sé

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

Que hai detrás dos muros do Vaticano? A esa pre-
gunta responden un feixe de libros. Historias e do-

cumentos que nos desvelan que a Santa Sé talvez
non siga ao pé da letra os ditados do Evanxelio.



RUBÉN VALVERDE
A Consellería de Medio Rural
ten previsto crear un Consello
Agrario Galego que virá subs-
tituír as antigas Cámaras
Agrarias. O obxectivo será cre-
ar un foro estábel de represen-
tación do sector con carácter
galego, xa que segundo o direc-
tor xeral de Medio Rural, Al-
berte Souto, “non se poden es-
tabelecer diferenzas provin-
ciais, como ocorría até agora”.

As Cámaras Agrarias nacen des-
pois da Transición, como substitu-
tas de organizacións de tipo verti-
cal de afiliación obrigatoria. “Na-
quel momento tiveron utilidade e
lóxica, xa que viñan modificar un-
ha situación de parálise e pouca
participación onde todo se decidía
dende arriba”, explica Alberte
Souto. Porén, a Consellería expli-
ca que co paso do tempo estes or-
ganismos volvéronse inoperantes.

“As últimas eleccións do
2002 só serviron para estabelecer
o grao de representatividade que
teñen as forzas sindicais galegas,
que están distribuídas de xeito

bastante igualitario. Fóra de aí,
non tiveron ningún outro prota-
gonismo, nin serviu como foro
de participación institucional do
sector pola desidia do anterior
Goberno”, sinala Alberte Souto.

En segundo lugar, a Conselle-
ría tampouco vía lóxica unha dis-
tribución por provincias, xa que
non se adecúa á realidade do país.
Por este motivo optaron por un
organismo galego que servise pa-
ra consultar decisións tomadas
polo Goberno e tamén para for-
mular propostas, semellante ao
Consello Económico e Social ou a
Consello de Relacións Laborais.

No Consello Agrario Galego,
do que só hai polo momento un
borrador, estarían integradas a ad-
ministración e as tres forzas sindi-
cais con representación significa-
tiva: Unións Agrarias, Sindicato
Labrego Galego e Xóvenes Agri-
cultores. Cada unha das tres orga-
nizacións contará con tres repre-
sentantes permanentes, aínda que
poderán nomear suplentes se así o
desexan. No apartado da adminis-
tración estarán representados a
Consellería de Medio Rural, pero

tamén pode haber outras con inte-
reses concretos nalgún aspecto
como poden ser a de Medio Am-
biente, Política Territorial, Viven-
da, Sanidade, etc.

O proxecto de lei estará listo
a finais de ano e comezará a tra-
mitarse a comezos do ano que
vén. “A nosa previsión é que o
Consello quede aprobado a me-
diados do 2006. Nos orzamentos
incluímos unha partida de
75.000 euros para acometer os
primeiros gastos de funciona-
mento e para preparar algún in-
forme”, explica Alberte Souto. 

A sede do Consello Agrario
Galego estará en Santiago, aínda
que non se coñece o lugar exacto.
O proxecto contempla que se fa-
gan cando menos tres plenos ao
ano. Tamén se poderían constituír
comisións para estudar temas
máis específicos, que poderán ter
unha reunión máis periódica. As
decisións adoptadas polo Conse-
llo Agrario, ao igual que acontece
con outros órganos consultivos,
non serán vinculantes, “pero si
orientativas das políticas que ten
que emprender a Xunta”.♦
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A transicion do PP
en Galicia

MANUEL CAO

O proceso de sucesión de Manuel Fraga no PP estase a desen-
volver en aparencia con certa tranquilidade contradicindo as hi-
póteses que albiscaban a ruptura entre o denominado sector da
boina e o do birrete. Finalmente, o aparato liderado polos parti-
darios de Génova-Raxoi se impuxo con claridade sobre a posí-
bel alternativa de Cuíña-Barreiro sendo o máis chamativo o cam-
bio de parecer de Xosé Luís Baltar, que se sumou ao carro de Al-
berto Núñez Feixóo, unha vez que este se confirmaba como o ca-
balo gañador. Deste xeito, o PP en Galicia dará paso en xaneiro
a un novo equipo de dirección que rematará coa histórica presi-
dencia de Fraga tanto no partido como na Xunta de Galicia.

Nos últimos anos, o PP configúrase en Galicia como unha es-
pecie de partido único que domina practicamente todas as instan-
cias de poder. Sexa na Xunta, nas deputacións ou nos concellos,
o poder do PP era case absoluto, situación que se consolidou coa
chegada do Goberno Aznar á Moncloa, de xeito que as contradi-
cións internas no seo do propio PP pasaron a ser as determinantes
da disputa política en Galicia. O enorme número de afiliados des-
te partido só se explica nesta clave de partido dominante configu-
rado como a estrutura principal de interrelación entre a sociedade
civil e a acción de goberno na que é necesario estar para partici-
par ou, ao menos, non ser excluído do reparto de fondos ou pe-
nalizado nas decisións públicas da burocracia autonómica, pro-
vincial e local. Esta situación opera nos grupos opositores como
un desincentivo á participación directa nestes e non son estraños
comportamentos de alcaldes, persoeiros ou representantes de gru-
pos de intereses forzados, dalgún xeito, a diluír ou agochar as sú-
as preferencias políticas para non quedaren excluídos do circuito
clientelar no que se deciden e implementan as políticas públicas
e a asignación de recursos materiais e financeiros. 

A estrutura partidaria en Galicia está a medio camiño entre
as comunidades históricas e as demais e será nos vindeiros
anos –sobre todo, despois das eleccións municipais de 2007–
onde se decidirá se Galicia se aproxima a un mapa tipo vasco-
catalán ou a outro tipo Murcia-Extremadura. Esta decisión in-
fluirá de forma determinante na estrutura do Estado ao afec-
tarlles aos partidos políticos e, en particular, ao actual PP. 

No referente á transición post-Fraga en ningún caso o grupo
Génova-Raxoi podería permitir un liderado non controlado que
puxese en cuestión as iniciativas do entramado mediático-em-
presarial que marca a axenda do partido en Madrid. O dominio
de José María Aznar no aparato do partido en España é practi-
camente absoluto coa FAES como think tank e coa renovación
organizativa realizada no seu momento; só quedaba Galicia por
facer a transición debido ao liderado, xa moi discutido nos últi-
mos anos, de Fraga. Non hai lugar na marca PP a un modelo de
partido autónomo dende o punto de vista ideolóxico e de mode-
lo económico ou institucional e, neste sentido, o proceso de su-
cesión vén clarificar a situación política. Dende o punto de vis-
ta económico, a aposta do PP polo centralismo pode observarse
nos posicionamentos anteriores na crise do Prestige pero, sobre
todo, na asunción dun sistema no que Galicia aparece como un
apéndice ao servizo dos intereses económicos, financeiros, me-
diáticos e simbólicos da metrópole madrileña. A nosa autono-
mía estase a configurar como un lugar de negocios, lecer, mate-
rias primas e preferencias político-institucionais vencellado á
estratexia que a rede de poder do PP decida no seu momento tal
como se observa no reparto da obra pública, na reacción á en-
trada de ACS en Fenosa ou no seguimento da campaña contra o
Estatut. Os grupos de intereses e aqueles axentes da sociedade
civil partidarios dunha alternativa moderada non sucursalista xa
saben a qué aterse. Cal será o seu posicionamento?♦

‘A aposta do PP polo centralismo
pode observarse na asunción

dun sistema no que Galicia aparece
como un apéndice ao servizo

dos intereses da metrópole madrileña”

Alberte Núñez Feixóo.                                                    PEPE FERRÍN / AGN

Substituirá as cámaras agrarias
e servirá como órgano consultivo
Medio Rural prepara
a constitución dun Consello
Agrario Galego

A.E.
Amancio Ortega, presidente e
máximo accionista de Inditex
entra no capital do Banco Pas-
tor ao mercar o 4,95 por cento
do capital da entidade, no que
semella un cambio de priorida-
des do considerado o home con
máis diñeiro do Estado.

Se analizamos a entrada de
Amancio Ortega no accionaria-
do do Banco Pastor desde o ex-
clusivo punto de vista financei-
ro como fan os analistas, poida
que teña escasa relevancia. Todo
o máis, coinciden en indicar, re-
presenta un bo aliado para o pre-
sidente Xosé María Arias pois
con esta “operación relevante”
entra no banco con “vocación
de estabilidade e de futuro”.

Eses dous trazos distintivos
cos que cualifican a operación
poderíanse ollar no propio pro-
ceso da merca do capital por par-
te de Amancio Ortega. A opera-
ción foi levada en secreto polo
presidente do banco e o de Indi-
tex. O Pastor mercoulle a Caixa
Galicia as súas accións e, anun-
ciaba ao pechar a operación, que
as colocaría entre “clientes”.

O cliente non era outro que
Amancio Ortega, con quen
Arias, presidente do Pastor,

mantén unha frecuente relación
que vai máis alá da comercial,
segundo afirman achegados.

O Banco Pastor non gañou
nin un só euro nesta operación,
xa que lle vendeu as accións ao
mesmo prezo que as mercara.
Caixa Galicia non estivo infor-
mada da operación e tampouco
a Comisión Nacional do Mer-
cado de Valores.

Se sae un accionista galego,
Caixa Galicia, e entra outro ta-
mén galego, Amancio Ortega,
cal é a diferenza? Está sobre to-
do en que Amancio Ortega sem-

pre apostou até de agora por re-
alizar os seus investimentos
persoais fóra de Galiza. Esta di-
námica comezouse a rachar
cando apostou decididamente
por entrar en Fenosa e semella
confirmase agora coa entrada
no Pastor á que poden seguir al-
gún que outro proxecto.

Unha persoa relacionada con
Amancio Ortega afirma que
“cando o de Fenosa non só lle
colleu gusto a apostar por Gali-
za, senón que creo que o final da
fracasada operación lle deu ou-
tras perspectivas que antes non
tiña”. Ortega entrará no consello
de administración do banco, aín-
da que fontes do Pastor afirman
non ter decidido se substituirá
algún dos conselleiros existentes
ou será un posto novo.

Significará a entrada de Or-
tega no Pastor que traslade a es-
te banco parte das operacións
que viña realizando persoalmen-
te co BSCH de Botín? Pasará a
operar Inditex de xeito preferen-
te co Pastor? De poder contestar
as preguntas de xeito afirmativo
a merca de accións sería aínda
moito máis relevante.

Mentres tanto as accións do
banco seguen unha cotización
en alza.♦

Merca o 5% das accións do Banco Pastor
Amancio Ortega aposta por Galiza

Amancio Ortega.



Segundo a proposta británica, o
Estado español seguiría percibin-
do Fondos de Cohesión durante
todo o período, malia superar o
90% da renda media europea, por
mor da ampliación da UE a 25.
En total, o Estado percibiría
1.200 millóns de euros no 2007,
850 millóns no 2008, 500 millóns
no 2009, 250 millóns no 2010,
200 millóns no 2011, 150 millóns
no 2012 e 100 millóns no 2013.
En total, suporían 3.250 millóns
fronte aos 11.160 que percibiu
entre o 2000 e o 2006. De todos
os xeitos, como recordaba Xavier
Vence nunha entrevista en A No-
sa Terra, a maior parte dos fon-
dos deste período foron investi-
dos polo Estado en sufragar obras
en Madrid e Cataluña e non a co-
hesionar a economía das rexións
e familias máis desfavorecidas.

Como propostas adicionais, o
Reino Unido inclúe 50 millóns
de euros adicionais para Ceuta e
Melilla e 100 millóns para as Ca-
narias pola súa condición de re-
xión ultraperiférica. O presidente
José Luís Rodríguez Zapatero ve
positivo o achegamento británico
pero pensa que “a oferta segue a
ser insuficiente”. De todos os
xeitos, o ministro de Asuntos Ex-
teriores, Jack Straw, advertiu de
que esta era a súa última propos-
ta e que a UE deberá aceptala.

Entre as esixencias do Reino
Unido están a conservación do
cheque británico, que suporá que
a UE ten que reembolsarlle 8.000
millóns de euros durante todo o
período en compensación polas
políticas agrarias (PAC), xa que
Gran Bretaña non ten plantacións
nin cultivos. Por outro lado, os
británicos tampouco están dispos-
tos a aumentar substantivamente
o total orzamentario de Europa,
que soben até os 849.300 millóns
de euros, fronte aos 846.700 que
propoñían a semana pasada. O
cambio é case inapreciábel pero
sitúa o total dos cartos cos que
contará a UE durante o período
no equivalente ao 1,03% da Ren-
da Nacional Bruta (RNB).

Luxemburgo, que ostenta a
actual presidencia europea, pro-
poñía elevar o orzamento até o
1,056% da RNB. Os británicos
rexeitaron esta recomendación e
piden a cambio que se palíe a
farta de cartos cunha “firme dis-
ciplina orzamentaria”. Con esta
proposta os británicos amosan
certo inmobilismo e acentúan a
súa imaxe antieuropeísta. De fei-
to, a meirande parte dos Estados
opóñense tamén a esta nova
oferta do Reino Unido, co cal o
orzamento quedará bloqueado,
tal e como advirte a chanceler
alemá, Angela Merkel.

Veto de Polonia

Polonia anunciou o seu veto á
proposta do Reino Unido, xa
que é un dos grandes prexudica-
dos polos recortes que quere im-
poñer o Goberno británico. Ou-
tro dos que declarou que “é ina-
ceptábel” o plano de Tony Blair
é o presidente da Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durão Ba-
rroso. Segundo Barroso, os bri-
tánicos “non son realistas. A súa
proposta equivale a un orzamen-
to para unha mini Europa e non
para a Europa forte que precisa-
mos”.

Para Francia, a proposta non
contén nada novo. Sobre todo
porque mantén o chamado
“cheque británico” que consi-
deran inxusto. En primeiro lu-

gar, porque consideran que se
Londres cobra estes cartos, non
asumen o peso da ampliación.
En segundo lugar, no que tamén
coinciden os analistas, porque o

cheque instaurouse nun mo-
mento onde a PAC representaba
máis do 75% do orzamento eu-
ropeo, mentres que agora é pou-
co máis do 40%. O Reino Uni-

do non asume este cambio, se-
gundo os franceses, e deste xei-
to reducen nun 66% o saldo ne-
to negativo das súas contribu-
cións á UE.♦
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A oferta segue a ser insuficiente para a meirande parte dos membros da UE

A proposta británica contempla fondos
para o Estado durante todo o período 2007-2013

O chamado “cheque británico”
foi unha concesión da Comuni-
dade Económica Europea á pri-
meira ministra británica, Mar-
garet Thatcher en 1984. Famosa
foi daquelas a súa frase “I want
my money back” (algo así como
“quero que me devolvan os

meus cartos). Co cheque preten-
día que a compensasen polas
subvencións agrarias das que
sobre todo se beneficiaban Italia
e Francia e máis tarde España.
Daquelas a cantidade subven-
cionada pola PAC era alta, pero
foi decrecendo paulatinamente,

de xeito que hoxe non ten senti-
do que Bruxelas lle envíe cada
ano a Gran Bretaña 5.000 mi-
llóns de euros, xa que excede o
subvencionado pola PAC.

Esta practica é criticada du-
ramente polo Parlamento Euro-
peo, xa lle que afecta á integra-

ción porque demostra que Gran
Bretaña segue tendo unha vi-
sión estatal da Unión. Segundo
o Parlamento, non se pode
comprar o que achega cada Es-
tado ao orzamento e ver o que
recibe para logo esixir transfe-
rencias.♦

‘Que me devolvan os meus cartos’

R.V.A.
Gran Bretaña presentou unha nova proposta sobre os fondos
da UE para o período 2007-2013. Segundo o texto presentado,
que emenda o da semana pasada e que era insuficiente para
practicamente a totalidade de Estados da UE, o Estado espa-
ñol percibiría fondos de cohesión durante todo o período, men-
tres que na anterior proposta tan só abranguía o 2007-2010. 

Gran Bretaña non acepta reducir máis o seu “cheque”. Na imaxe, o ministro de Exteriores,Jack Straw.



Como xurdiu a idea de crear
unha asociación de amizade
entre Galiza e o Vietnam?

Para moitos galegos, o Viet-
nam ten capital importancia na no-
sa formación persoal e política.
Medramos admirando o exemplo
de resistencia do pobo vietnamita,
que foi capaz de vencer o imperia-
lismo norteamericano e defender a
súa soberanía a pesar de sufrir un-
ha guerra moi cruenta. Este mode-
lo de loita influíu tanto en nós, que
daquela militabamos en organiza-
cións clandestinas, que incluso a
nosa ruta por estrada secreta entre
Santiago e Vigo se chamaba “Ru-
ta Ho Chi Minh”. Xa no 1968 eu e
moitos dos que estamos nesta aso-
ciación fundamos a Unión Galiza-
Vietnam, que chegou a editar uns
cantos boletíns de solidariedade e
información sobre a guerra. No
2004, para conmemorar a vitoria
de Dien-Bien-Phu, organizamos
esta asociación, que serve de agra-
decemento aos vietnamitas e de
canle de cooperación entre ambas
as nacións.

Este mes conmemoraron o

60º aniversario da proclamación
da República Popular. Que ou-
tras propostas están a preparar?

O ano que vén queremos tra-
er de novo a Galiza o embaixa-
dor do Vietnam en España e po-
ñelo en contacto coa Xunta, para
que os gobernos galego e vietna-
mita aprofunden nas relacións
bilaterais, nos intercambios co-
merciais e na busca de puntos en
común que nos unan a pesar da
distancia xeográfica existente.

Que lle pode dar o Vietnam
a Galiza e que pode recibir?

O Vietnam é un país dinámi-
co, en movemento e moderniza-
ción constantes con moito que
nos ofrecer, xa non só no plano
comercial senón tamén no cultu-
ral. Os galegos podemos ser úti-
les na formación en hostalaría,
por exemplo, que é unha área
que queren desenvolver pero na
que están aínda en cueiros.

Vostede coñeceu o Vietnam
en setembro. Para os occiden-
tais é un país moi misterioso,
en que estado se encontra?

Encontreime cun país en

cambio, en crecemento. Hai que
pensar que o Vietnam sufriu unha
atroz guerra que durou dez anos e
deixou terríbeis secuelas. A che-
gada á “independencia” resultou
moi complicada. O país atrave-
sou unha época de miseria e o
goberno tivo que cambiar o mo-
delo. A poboación do Vietnam é
de 81 millóns de persoas e máis
do 75 por cento vive da agricul-
tura. A finais da década do 1980
o Partido Comunista aplicou un
sistema de reformas, coñecido
como Doi Moi, enfocado a me-
llorar o nivel de vida da poboa-
ción, a permitir que a xente se fi-
xese rica, pero de forma legal.

Un xiro ao capitalismo.
Un xeito intelixente de manter

o sistema socialista, de crear un
mercado que cree riqueza. Está
demostrado que os países con
máis diñeiro poden ser máis igua-
litarios e darlles mellor nivel de
vida aos seus cidadáns. O Estado
inviste o 25 por cento de todo o
que recada en políticas sociais.
Nos últimos quince anos reduciu-
se á metade a mortaldade infantil

(que agora está no 30 por mil) e
melloran ano a ano as condicións
sanitarias. O 94 por cento da po-
boación está alfabetizada. No pla-
no macroeconómico, o Vietnam
conseguiu cumprir o plano das
Nacións Unidas contra a pobreza
dez anos antes do previsto. O PIB
crece un 7 por cento anual, dupli-
couse a renda per capita e o país
deixou de ser un dos maiores im-
portadores do mundo a se conver-
ter no segundo exportador de
arroz do planeta e manter un co-
mercio activo doutros produtos do
agro. Tamén aumentou moito o
turismo. No 2003 recibiu 2 mi-
llóns de visitantes estranxeiros.

Estes cambios económicos
poderían ter a súa continuida-
de no plano político e mudar o
actual réxime por unha demo-
cracia multipartidista?

Non. O Estado controla a mei-
rande parte das empresas e contro-
la perfectamente o desenvolve-
mento económico no ben da co-
munidade. A pesar de que hai quen
prosperou e de que se pode falar
dalgunhas diferenzas de clase, es-
pecificamente no cambio entre
medio rural e cidade, o certo é que
o sistema político está moi ben in-
trincado na sociedade. O Partido
Comunista ten unha fortísima im-
plantación, ao igual que unha
enorme cantidade de asociacións e
organizacións sociais. Hai 600
xornais. O 17 por cento da Asem-
blea está composto por grupos ét-
nicos e nacionais (hai ao redor de
noventa) e as mulleres supoñen o
28 por cento dos escanos.  

A longa guerra contra os
EE UU deixou fondas secuelas.
Trinta anos despois, aínda se
perciben?

Por desgraza, si, e amplamen-
te. Aínda hoxe hai 300.000 viet-
namitas desaparecidos. Miles de
nenos sofren deformacións ao na-
cer por causa dos elementos tóxi-
cos cos que os norteamericanos
bombardearon todo o país. Hai
que lembrar que a ocupación foi
terríbel. Usouse o duplo de bom-
bas da cifra total de todos os con-
tendentes da II Guerra Mundial.
O Vietnam foi campo de experi-
mentación das armas de destru-
ción masiva máis oprobiosas, ca-
so do axente laranxa e outros pro-
dutos químicos que arruinaron a
saúde do pobo para varias xera-
cións. E o peor de todo é que eses
abusos quedaron impunes. Os EE
UU néganse a asumir as indemni-
zacións que serían xustas para
compensar tanta destrución.

En que estado se encontran
as relacións diplomáticos cos
EE UU?

É un dos principais socios
comerciais. O mercado america-
no é moi suculento, especial-
mente na área do turismo. O
Vietnam vive un momento de
apertura e superación do illa-
mento, tendo como bandeira o
mantemento da soberanía na-
cional e a independencia.

Que lle recomendaría a un
galego que quixese visitar o
Vietnam?

Que vaia sen problemas. Eu
andei sen ningún problema e ti-
ven a oportunidade de visitar a
baía de Halong, un parque na-
cional espectacular que paga a
pena ver. A xente está sempre
alegre e é moi afectuosa. Co úni-
co que hai que ter medo é coas
motos porque hai unha morea
delas en Hanoi.♦
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Formalismos
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Non vale de nada
facer un Cumio
Euromediterráneo

se non se aborda o cerne
dos asuntos, esa
operación que fai que uns
países sexan expoliados
na súa economía e no seu
futuro.

Non poden servir as
explicacións da
Secretaría de Estado
norteamericana
Condoleeza Rice de que
as detencións
clandestinas de persoas
sospeitosas son
realmente para salvar
vidas. Como é quen de
dicir que a tortura está
prohibida no seu país se
crearon a Escola das
Américas, centro de
instrución que
outorgaba o máster en
terrorismo de Estado aos
milicos das ditaduras
latinoamericanas? 

Son demócratas os
presidentes de países nos
que existe a explotación,
onde os nenos teñen por
escola e familia a rúa,
onde conviven fortunas e
fame?

Hai un mes houbo
unha resolución da ONU
onde 182 estados votaron
en contra do bloqueo a
Cuba e só catro, os EE
UU, Israel, as illas
Marshall e Palau o
fixeron a favor. Cando se
vai aplicar? 

Por que se traballa
máis a seguridade, facer
máis altos os muros que
dividen países, culturas e
situacións persoais
radicalmente distintas,
que a superación das
desigualdades?  

Non son lexítimas as
eleccións en Venezuela
pola abstención habida e
si o son nos EE UU,
onde é raro que vote
máis alá do 40% da
poboación, ou o
referendo da
constitución europea
celebrado no Estado
español onde votou si o
34% do censo? 

O sistema, dirixido
por esa comuñón de
intereses que se alían
conxunturalmente, dálle
moita importancia á
representación correcta
dos actos.

É cuestión de formas,
de repetir mensaxes.

Pero a sociedade
móvese coma o fai a auga
que busca sempre saída,
aínda que estea limitada
por diques ou estanques.
Navegar contracorrente
é, ás veces na historia, o
único xeito de que o
barco non se afunda. Hai
que saber salvar as
ondas.  

Xan Carballo
‘O Vietnam conseguiu crear riqueza sen

renunciar á súa esencia socialista’
CÉSAR LORENZO GIL

Xan Carballo é vicepresidente da Asociación de Amizade Galiza-Viêt Nam e visitou o país asiático no
pasado setembro para asistir á conmemoración do 60º aniversario da proclamación da República Po-
pular. A asociación tamén celebra esta data en Galiza. O 17 de decembro estará na Galería Sargadelos
da Coruña o escritor Bao Ninh, un dos máis famosos autores vietnamitas, autor de A dor da guerra.

AGN



CÉSAR LORENZO GIL
O gran tema da xuntanza da
Organización Mundial do Co-
mercio (OMC) en Hong Kong
é a liberalización do mercado
agrario mundial, o que suporá
unha redución dos aranceis
que gravan os produtos pri-
marios dos países subdesenvol-
vidos. Para pechar o acordo, a
UE esixe a apertura das fron-
teiras do sur aos servizos e ma-
nufacturas industrias do norte.

Galiza sufriría a meirande crise do
seu sector primario en cen anos se
se aproba algún acordo sobre libe-
ralización agrícola en Hong
Kong. Así o alerta o Sindicato La-
brego Galego (SLG), que consi-
dera que a competencia libre dos
produtos da terra chegados de fó-
ra da UE será sempre desfavorá-
bel para a produción propia. Sec-
tores como o leite ou a carne en
Galiza están ameazados se se pui-
dese comercializar manteiga ou
vacún brasileiros, por exemplo.
“Para poder competir, teriamos
que pagarlle a cada produtor un
salario de 60 euros ao mes”.

A favor da liberalización do

sector primario nos países pobres
está gran parte dos Estados e cor-
poracións transnacionais que, en
realidade, son as que controlan os
cultivos e a gandaría do sur sub-
desenvolvido. Se a UE abre as
fronteiras, estas empresas aumen-
tarían vertixinosamente os seus

beneficios grazas aos novos mer-
cados. Para o SLG e outros sindi-
catos agrarios, incluídos os do
sur, esta medida non repercutiría
no progreso dos traballadores.
“Eses produtos son máis rendí-
beis, xustamente, porque teñen
menores custos de produción, es-

pecialmente na área laboral”, ex-
plica o SLG. “O aumento de be-
neficios non se pode trasladar aos
custos dos traballadores porque
deixarían de conseguir esa posi-
ción dominante no mercado”.

Ademais, a produción agraria
enfocarase neses países pre-
ferentemente para a forraxe en
Europa, o que aumentaría as difi-
cultades da poboación pobre de
acceder á alimentación. Tamén
para a saúde as consecuencias
serían negativas, segundo o
SLG, ao xeneralizarse o uso de
cultivos transxénicos.

A UE, que mantén xenerosas
subvencións ao sector agrícola
europeo –non sempre dun xeito
lóxico ou no beneficio dos labre-
gos– adiantou que podería nego-
ciar a redución dos aranceis pri-
marios a cambio de conseguir a
práctica liberalización do merca-
do subdesenvolvido para os pro-
dutos industriais e os servizos.
Esta medida suporía a entrada a

saco das industrias europeas e
norteamericanas en mercados fa-
mentos de manufacturas. O que
non queda claro é se iso lles
compensaría os países subdesen-
volvidos, conscientes dos peri-
gos dunha economía baseada ex-
clusivamente na agricultura.

A negociación é dura e pode
fracasar porque as posicións están
moi afastadas e todas as partes son
moi fortes. Europa sabe que de
nada valería crear unha crise na
agricultura (os sindicatos agrarios
falan dunha perda de 600.000
postos de traballo na UE) a cam-
bio de corrixir o rumbo na indus-
tria. Os novos xigantes do sur, ca-
so da India ou do Brasil, xa con-
seguen grandes exportacións a pe-
sar das trabas –a carne brasileira
agora mesmo é máis barata que a
europea malia os impostos– e non
van ceder a calquera prezo.

Protestas multitudinarias

A xuntanza de Hong Kong pro-
vocou fondas protestas en todo o
mundo. Os sindicatos adscritos á
Vía Campesina convocaron ma-
nifestacións para presionar sobre
os negociadores. O SLG sae á
rúa o 15 de decembro en Com-
postela. A marcha comeza ás 12
da mañá na Alameda.

Na cidade chinesa reuníronse
10.000 activistas do movemento
da altermundialización. Desde
diferentes puntos de vista, todos
os manifestantes esixiron xustiza
na OMC e respecto para os que
máis necesitan. As principais crí-
ticas, ademais do plano agrario,
diríxense ao tema das patentes,
que lles obriga, por exemplo, aos
países subdesenvolvidos a pagar
altas cantidades de diñeiro por
poder usar medicamentos esen-
ciais contra a pandemia de sida
que padecen.♦
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Acompañar o proceso que está vivindo
Portugal, ás portas das presidenciais que
se van celebrar o próximo 22 de xaneiro,
déixalle a un a sensación de telo visto ca-
se todo xa outra vez. En efecto, Portugal
semella un país varado no tempo. Non
soamente neste caso pola competición
entre dous líderes, os que a priori presen-
tan maiores posibilidades –salvo sorpre-
sas, que as pode haber–, Mário Soares e
Aníval Cavaco Silva, que son xa doutra
época, senón tamén, o que é peor, pola
visíbel percepción na sociedade portu-
guesa dos mesmos desarranxos de hai
vinte ou trinta anos. 

Obviamente, o país mellorou en moi-
tos campos, pero a ausencia de cohesión
social (a pobreza aumentou), o agrava-
mento do desemprego e as dificultades
económicas son evidentes. Nunha Euro-
pa en que as políticas de igualdade ad-
quiren, con todas as carencias que se
queira, a singularidade de básicas, en
Portugal a desigualdade aumentou visi-
belmente. Tanto é así que estes dous can-
didatos principais asoman como unha es-
pecie de salvadores da patria, por riba do
ben e do mal, persoas experimentadas
para momentos de extremas dificultades,

pero mais ca do futuro, inevitabelmente,
do que están a falar é do pasado. Porque
os dous teñen moito pasado... No debate
de Cavaco e Francis-
co Louçã esa foi tóni-
ca. Pero o propio
Louçã xa anunciou
que nunha hipotética
segunda volta votaría
a Soares. Podería dar
a sorpresa Manuel
Alegre? Soares, ao
tempo que desdrama-
tiza que haxa catro
candidatos da esquer-
da, pídelle que dimita
do PS e carga contra
el para reducir as sú-
as posibilidades de pase á segunda volta.
Con todo, sería unha cara nova.

Que o país estea varado non quere
dicir que as cousas non se movan, pero

está por ver que se orienten no camiño
certo. No político, a confusión é grande.
Os debates de pre-campaña entre os

candidatos nas tele-
visións están a resul-
tar sosos de mais. A
maiores, un ex diri-
xente do PCP, Álvaro
Veiga de Oliveira,
que formou parte do
chamado “Grupo dos
Seis” que desafiaron
a Álvaro Cunhal en
1987, di agora que
apoia a Cavaco e que
estaría até disposto a
participar na súa
campaña. Os dislates

non rematan aí: Joana Amaral, dirixente
da Mesa Nacional do Bloco de Esquer-
da, acepta ser apoiante da candidatura
de Soares, mentres Miguel Portas lle re-

clama que dimita. Arredor de Cavaco
todas son unanimidades na dereita. Con
todo, as posibilidades de gañar á pri-
meira son remotas. As sondaxes danlle á
baixa. Pasará á segunda volta, pero está
por ver a súa vitoria. De campaña nos
Azores dixo unha cousa certa: hai un
goberno cunha maioría absoluta indis-
cutíbel, pero cunha perda de confianza
popular considerábel. José Sócrates, po-
lo momento, non entrou en liza e a súa
implicación na campaña de Soares pode
facerlle mais mal ca ben.

Para onde tirar? Na encrucillada por-
tuguesa multiplícanse os avisos de que o
calado dos problemas a afrontar non se
arranxa con meras reformas. Serán preci-
sos sufrimentos, dise, e unha terapia de
choque aguda que quebrará os febles
apoios con que contan as capas sociais
mais desfavorecidas. As reestruturacións
sectoriais que se vaticinan (dende o téxtil
ao calzado, construción ou obras públi-
cas) van agravar o desemprego. A crise
aínda non tocou a máxima intensidade.
Sobre todo para algúns. Menos mal que o
Benfica lle gañou ao Manchester!♦

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

Un país varado
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Arredor de Cavaco
todas son unanimidades
na dereita. Con todo, as
posibilidades de gañar á
primeira son remotas”

O HOME MÁIS RUÍN DO MUNDO ROI CAGIAO

A OMC propón reducir os aranceis globalmente

Galiza sairía prexudicada
de liberalizarse o mercado agrario mundial

Manifestantes polas rúas de Hong Kong.



CÉSAR LORENZO GIL
Trinta convocados para o de-
bú internacional de Galiza.
Arsenio Iglesias e Fernando
Vázquez optaron polo equili-
brio e a amplitude para o en-
contro contra o Uruguai. A
grande ausencia é Roberto, o
gardamallas do Spórting de Gi-
jón. Os tres futbolistas que mi-
litan nas ligas estranxeiras ven
perigar a súa participación po-
la proximidade de partidos dos
seus campionatos domésticos.

Temos selección! Arsenio Igle-
sias e Fernando Vázquez fixeron
pública a primeira lista de con-
vocados da nova época do com-
binado galego. Non houbo sor-
presas porque o tándem de técni-
cos optou por unha convocatoria
ampla, tan ampla que case dá pa-
ra tres equipos titulares. “Queria-
mos premiar o maior número de
xogadores”, dixo Vázquez. Igle-
sias aínda considerou que se po-
dería aumentar a convocatoria.
“Hai moitos xogadores que me-
recerían entrar no equipo pero
non puidemos traelos a todos”.

Na porta, Galiza aposta por
dous futbolistas sen oportunida-
des nos seus equipos. Diego Ló-
pez é suplente no Madrid non por
deméritos propios senón polo ex-
celente xogador que ten por dian-
te, Íker Casillas. Dani Mallo é un
veterano sen sorte. Tras varios
anos dando voltas en contratos de
cesión, conténtase este ano con
ser terceiro gardamallas do Dépor.

Na defensa, os postos seguros
eran os de Míchel Salgado, inter-
nacional con España e titular in-
discutíbel no Madrid e o zarago-
cista Capi. Completan o grupo un
dos capitáns, Xurxo Otero, No-
guerol (Elxe) e Rubén, un xoga-
dor que tras militar no Madrid a
tempada pasada con Luxemburgo
e ser cedido ao Borussia Moec-
hendgladbach alemán, voltou ao
equipo filial, onde non conseguiu
bos rexistros en segunda división.
Iago Bouzón, subcampión do
mundo sub-20, xoga no Recreati-
vo de Huelva cedido polo Celta.

O posto no que máis dificultades
atoparon os seleccionadores foi o
de lateral esquerdo. Sito Castro
xoga no Ipswich Town despois de
destacar no Rácing de Ferrol; Ca-
brejo está no Cartagena pero aín-
da se recordan as súas boas actua-
cións no Compostela e no Éibar.
Dacosta, produto da canteira do
Celta, é xa un dos insignes vete-
ranos do Ourense, o equipo máis
galeguizado da segunda B, que
atravesa unha fonda crise neste
inicio de campaña.

No medio do campo, Galiza

terá unha gran combinación de ta-
lento, sacrificio, experiencia e
exotismo. No posto de mediocen-
tro Arsenio e Vázquez terán ao
seu dispor a Oubiña, aposta perso-
al do propio Vázquez no Celta,
Cabanas, internacional suízo do
Grasshoppers, Borja, xogador do
Madrid cedido ao Mallorca, e Vi-
queira, xogador emblema do es-
pectacular Recreativo que coman-
da a segunda categoría. Para as
bandas dispoñen de Xulio Álva-
rez (Murcia), Iván Carril (Depor-
tivo), Corredoira e Trashorras

(Numancia), Nano, unha das
grandes promesas do fútbol gale-
go, un tanto frustrada pola súa
inadaptación á elite, que agora xo-
ga no Getafe, cedido polo Atlético
de Madrid e Diego Castro, o fillo
do adestrador Fernando Castro
Santos, que conseguiu facerse un
oco no equipo titular do Málaga, o
histórico e incansábel Juanito
(Rácing de Ferrol) e Pablo Álva-
rez, galego-asturiano da canteira
do Spórting de Gijón que fora pre-
tendido o ano pasado polo Celta.

No ataque, Nacho Novo é a
estrela. O goleador do Glasgow
Rangers sae dunha lesión e é dú-
bida para o Galiza-Uruguai por-
que a liga escocesa ten xornada o
31 de decembro, algo que tamén
pode dificultar a presenza en San
Lázaro de Sito e Cabanas. Co fe-
rrolán estarán o redondelán Cou-
ñago (Málaga), Máikel (Teneri-
fe) e Losada (Valladolid), un dos
xogadores favoritos de Vázquez.

A grande ausencia é Roberto,
o gardameta do Spórting de Gi-
jón. Titular co seu equipo duran-
te 14 das 15 xornadas de liga, o
chantadino é o único porteiro
con experiencia e continuidade
real no fútbol profesional.

O 14 de decembro tamén se
decidiu que o equipo médico da
selección o compoñan Xoán Xo-
sé Crespo e César Cobián. O pre-
parador físico será Manuel Pom-
bo e o delegado o ex futbolista
do Compostela Nacho.♦
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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.♦

Antonio García
Teixeiro
é escritor. Esta é a súa selec-
ción:

CONVOCATORIA
DOS LECTORES 

Salgado   Q. Álvarez   Capi  Corredoira
R. Madrid    Vilarrea l   Zaragoza Numancia

Diego López
R. Madrid

Oubiña   Borja
Celta     Mallorca

Aspas    Viqueira     Fran       
Celta       Recreativo        

Nacho Novo
Rangers

Suplentes:
Roberto (Spórting) (p.s.)

Iago Bouzón (R. de Huelva), Couñago
(Málaga), Nano (Getafe)

Salgado   Noguerol   Bouzón   Sito
R. Madrid       Elxe          Recreativo    Ipswich

Diego López
R. Madrid

Oubiña    Cabanas
Celta        Grasshoppers

Aspas                     Fran
Deportivo

Couñago      Nacho Novo
Málaga        Rangers

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

Cabrejo (Cartagena), Iván Carril (Deportivo),
Losada (Valladolid)

Arsenio e Fernando Vázquez apostan
polo equilibrio na primeira convocatoria de Galiza

Trinta xogadores para a historia

Pasaron vinte e oito anos dende aquela tarde
de primavera na Casiña da Pedreira de Can-
gas, onde vivía a súa vellice Pedro Martínez
Pinilla, a extremo que fora do Celta, o exem-
plo da furia e da raza (no senso esta do orgu-
llo e das identidades nunca perdidas):

“Defendendo as cores de Galiza, eu no
campo de Coia comía a herba”. Un titular
ben destacado en ANT do 1977. Falabamos
do noso fútbol, da selección galega, da nosa
promoción nas elites deste xogo cada vez
máis negocio (nec-ocio, a negación das
oportunidades). Arestora anda na lideira
destas eivas consentidas o Fernando Váz-
quez, adestrador que puxo en marcha nou-
tros lugares de maxia aquel soño da cantei-
ra, que aquí sempre era negado, coma se os

galegos fósemos inmerecentes, coas fendas
dos ADN ao lombo ou coas decisión das
mafias deportivas (hainas?), capaces de nos
considerar terra de ningures, emigración,
viaxe exterior, misericordia. Ai non! O
adestrador do Celta anda medoñento, ago-
chado nunha sombra que antes non tiña, eli-
minando futuro, dándolle alcance a xente de
fóra e a razón (velaí a súa culpa e o perigo
inminente) a quen coida que o Celta ten
agora “un equipazo” redimido da mediocri-
dade e da segunda pola tanta graza “directi-
va” das fichaxes. As bancadas con máis des-
piste de Balaídos cadran conformes con Ho-
racio Gómez e xa pronuncian éxitos de xo-
go e puntos cara á Champions ou á Uefa.
Europa de vez. E de volta o berro papanatas.

Xogaremos en Europa cando sexamos nós
nunha porcentaxe de esperanza. E digo Nós
se digo tres, catro, cinco, seis... rapaces que
naceron aquí, que se fixeron aquí , que so-
ñan Pinilla, Polo, Pasarín... de outrora, ou
Viqueira, Novo, Borja, Diegos (Madrid e
Málaga), Oubiña... de arestora. E Fernando
Vázquez e Arsenio Iglesias, os adestradores
do Deportivo, Racing, Pontevedra, Lugo,
Ourense... e siareiros todos que queren e
pronuncian “selección galega xa” deben
acordar tamén de vez, facer memoria dun
pasado recén de foguetes, de estoupidos
baldreus e migracións que nos leva á morte
da Casa. É a culpa que eu non teño, agás a
deserción da elite, porén que só visito Alon-
dras, Cruceiro de Hío e Agolada.♦

Máis que fútbol (1)
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Celta: Aspas, Oubiña e Isaac
Real Madrid: Diego López, Míchel Salgado e

Rubén
Deportivo: Iván Carril e Dani Mallo
Málaga: Diego Castro e Couñago
Recreativo de Huelva: Viqueira e Bouzón
Numancia: Corredoira e Trashorras
Rácing de Ferrol: Juanito
Ourense: Dacosta
Glasgow Rangers: Nacho Novo
Ipswich Town: Sito

Grasshoppers: Cabanas
Mallorca: Borja
Getafe: Nano
Zaragoza: Capi
Elxe: Noguerol
Spórting de Gijón: Pablo Álvarez
Murcia: Xulio Álvarez
Valladolid: Losada
Tenerife: Máikel
Cartagena: Cabrejo
Fran e Otero, sen equipo

Convocatoria do Galiza-Uruguai

Arsenio Iglesias e Fernando Vázquez intres antes de facer pública a convocatoria. AGN



Simposio ao redor
de Amor Ruibal
O Consello da Cultura celebra entre o 15
e o 17 de decembro o Simposio Interna-
cional sobre a obra filolóxico-lingüística
de Ángel Amor Ruibal co gallo do cente-
nario da publicación de Los problemas
fundamentales de la filología comparada.
A cita reunirá en Compostela a destacados
expertos en lingüística, para afondar no
papel que xogou Amor Ruibal, entre eles,
Víctor Longa, Gregorio del Olmo, Francis-
co García Gondar, Pablo Cano, Javier Olmo,
Javier Arias Navarra e X. Alonso Montero.♦

Arcadio L. Casanova,
premio Caixanova
O escritor lugués Arcadio López Casanova
foi o gañador da cuarta edición do Premio
de Poesía Caixanova pola obra Herdo do
canto. O xurado, formado por Luis Gonzá-
lez Tosar, Román Raña, Xosé Mª do Barro
Paz, Mª Carme Krukenberg e Modesto
Fraga, seleccionou a obra do poeta e ensa-
ísta entre os máis de sesenta traballos pre-
sentados, destacando ademais a calidade
de todos eles. Ademais da contía económi-
ca, a obra gañadora será publicada na co-
lección de poesía que edita Caixanova en
colaboración co Pen Clube de Galicia, bai-
xo o título xenérico de Arte de trobar.♦

Difusión científica
en galego
A Asociación de Tradutores Galegos subi-
rá á Biblioteca virtual de literatura univer-
sal en galego, (www.bivir.com), catro tra-
ducións de libros científicos de recente pu-
blicación en francés, A herdanza dos ca-
racteres adquiridos, (Michael Delson) por
Yolanda Galanes e Marta Panero, O uni-
verso, (Jean Audouze) por Xermán García
Cancela, Historia da Shoah, (Georges
Bensoussan), por Xoán Garrido Vilariño e
As seitas, (Jean-Jacques Wunenburger),
por Ánxela Gracián. Con estas obras co-
meza un programa de tradución de libros
de divulgación científica que continuará
coa inclusión de outras seis en xaneiro.♦

ebeca Baceiredo gañou o premio
‘Ramón Piñeiro’ de ensaio 2005,
que convoca Galaxia, coa súa
obra O suxeito posmoderno. O li-
bro premiado analiza, segundo o

xurado que outorgou o certame, a “estética
posmoderna e a súa incidencia na “perda”
da capacidade intelectual do home con-
temporáneo a través dun percorrido por
disciplinas como a neurobioloxía, a filoso-
fía e o cinema”. Baceiredo, que non publi-

cara nada até agora, ten 26 anos e é xorna-
lista. E da escrita á música. Pontevedra
acolle o Concerto de Nadal 2005 do 5º Se-
minario Permanente de Jazz de Pontevedra
o domingo, 18 de decembro, a partir das
sete da tarde no Teatro Principal. A entra-
da é libre. Na actualidade audiovisual,
destaca a estrea da curtametraxe Retrato,
dirixida por Jairo Iglesias e interpretada
por Tamar Novás, César Goldi, María Cas-
tro, Estíbaliz Veiga e Sara Casasnovas.♦
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Xulián Maure, representante de Bivir.
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O paso de Pinter polo cine é unha
historia de éxito que comeza  coa
versión de The Caretaker (O en-
cargado), o duro relato de sauda-
de, ingratitude e crueldade gratui-
ta que escribira antes para o teatro
e que foi laminado pola crítica
con apenas unha excepción. O
guión, de 1963, anuncia a refina-
da intuicion de Pinter para reducir
os diálogos ao mínimo preciso
sobre materiais da conversa ba-
nal, un arte que parece talla de pe-
dra fina sobre minerais ordinarios
que da man do artista renacen con
potencia para multiplicar a luz.
No papel do canalla que non é
consciente do mal que fai, un ac-
tor de comedia lixeira ao que res-
gata para papeis de complexidade
psicolóxica, Alan Bates.

A idea de levar ao cine a no-
vela de Robin Maughan The Ser-
vant (O criado, que en español
circulou coma El Sirviente) foi de
Pinter, que comezou o guión moi-
to antes de ter produtor. Despois
dun primeiro rechazo, Harold
Pinter chamou a Joseph Losey e
xuntos visitaron ao empresario de
cine Samuel Spiegel, que lles es-
petou: “Eu non entendo nin pala-
bra do que conta este guión”. “Eu
si que o entendo”, dixo Losey.
Despois dun silenzo escoitouse o
roncón de Pinter dende unha es-
quina do despacho: “Eu tamén o
entendo”. Hai que contar que pre-
viamente Pinter tivera problemas
para interesar a Losey no guión.
Home de teatro e cine, coma el
mesmo, Losey fuxía en Londres
da represión do Comité de Activi-
dade Anti-Americanas na que in-
tentara lapidalo un rabioso advo-
gado das silveiras e trepa do anti-
comunismo de nome Richard
Milhous Nixon, neto de emigran-
tes irlandeses, polo delito de asis-
tir a un seminario sobre marxis-
mo. Nixon chegou a presidente
con aqueles méritos. 

Por fin a historia do criado as-
cendeu ás pantallas sen que, co-
mo confesa Pinter, cedesen “nin
unha migalla do guión aos amos
dos cartos”. Que era tan compli-
cado de comprender en O Cria-
do? A visión indiscreta da arro-
gancia burguesa británica e da súa
moral hipócrita. Nunca unha lon-
gametraxe con apariencia de co-
media dramática convencional e
elegante espetara ao sol a imbeci-
lidade do señorito imperialista,
que toma decisións ridículas a
diario no convencimento de que o
mundo vira grazas ao seu estilo,

os seus cartos e o seu acento im-
pecábel. Deslumbrada polo mor-
teiro-pornógrafo de Pinter, a críti-
ca acolloada de Fleet Street de-
cretou que se trataba dunha refle-
xión sobre a cobiza de poder e a
fonda maldade humana. Non
aclaraban se procedentes do peca-
do orixinal. Outros quixeron vela
coma unha malicia de Pinter so-
bre o escándalo de John Profumo,
o líder conservador de vida exem-
plar e cristiana que foi retratado
nunha casa de putas en posición
xenuflecta, no momento de reci-
bir disciplinas de coiro. Nada di-
so: Pinter e Losey cachan ao se-
ñorito (James Fox, perfecto) na
mecedora mentres bota unha so-
neca de carneiro despois de fo-
rrarse a cervexas pola mañá (as
tabernas pechaban ás doce e me-
dia) e na derradeira parte da pelí-
cula, Sarah Miles, a alcahueta do
criado, aparece na mesma posi-
ción. O herdeiro do imperio, de
lourido cabelo, gasta o seu tempo
nestes importantes movimentos
de cadeira mentres Dirk Bogarde,
no mellor papel da súa carreira, o
do fillo de puta do criado Barrett,
aplica ao señorito a lección da súa
propia hipocresía e ben vemos
que non lle dá calor nin frío velo
agonizar. 

Corenta dous anos despois,

O Criado ten hoxe a mesma
frescura pero non se programa
en ciclos de cine europeo con-
temporáneo a pesar de que repre-
senta o crítico exilio do mellor
cine de Hollywood encontrado
coa tradición depurada da come-
dia inglesa. Tamén nos ilustra da
operación de compra do mono-
polio de distribución cinemato-
gráfica de Arthur Rank e a ope-
ración de doma e castración do
cine británico, por parte dos Es-
tados Unidos que xa conseguiran
neses anos un Hollywood de te-

léfonos brancos e Moisés como
fórmulas de futuro.

Un melodrama polo revés

A ilusión de que o cine e o tea-
tro británicos procedían dunha
tradición crítica culta que lles
impedía enzoufarse na lama co-
ma os preas dos curmáns norte-
americanos, durou algúns anos
máis. O tempo para que Harold
Pinter e Joe Losey montasen Ac-
cident (1966) un melodrama
volto do revés que comeza na

tranquila preguiza dunha casa
burguesa nunha tardiña de verán
e acaba co triunfador, Dirk Bo-
garde, atravesando a noite a
lombo de vodka despois dun
diálogo envelenado. 

Dous anos despois, Pinter ca-
ta a excelente novela de L.P. Har-
tley The Go Between (O Manda-
deiro, traducida polos distribui-
dores españois coma El Mensaje-
ro o que deu pé naqueles anos de
F&F, Franco e Fraga, nos que
triunfaban as revistas de curia, a
que un desalmado pintase embai-
xo do cartel: El Mensajero del
Corazón de Jesús). O Mandadei-
ro é un rapaciño (Dominic
Guard) que leva avisos dunha lin-
da flor da aristocracia británica
(Julie Christie, no mellor papel da
súa carreira) ao mozo que limpa
as cortes e atende os cabalos. O
cadro de perfección, caridade
cristiana e anatema do contacto
físico da aristocracia rural, ten ou-
tro enfoque nos ollos do manda-
deiro que ve como a moza a pi-
ques de emparentar coa realeza
visita nas cortes ao xinete sen no-
breza. O rapaz dos recados é no
guión de Pinter coma unha agulla
de ouro que cose o pano dos ricos
cos mendos dos pobres, con efec-
tos que non requiren explicación
como adoita suceder no teatro
do recén nomeado premio No-
bel. A moral hipócrita pretende
facerlle un grande favor ao man-
dadeiro que se enamora das
atencións interesadas da nena
bonita  mentres aprende a golpes
a preceptiva da dobre moral e
entrega de balde o máis fino e
limpo da súa sensibilidade.♦
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Harold Pinter representa o mellor do
desaparecido cine británico de posguerra 
O Nobel é autor de vintecatro guións nos que salientan O Criado
e O Mandadeiro, dirixidos por Joseph Losey

GUSTAVO LUCA
AAcademia Sueca ven de chamar a atención sobre o teatro de Ha-
rold Pinter pero á sombra desta distinción érguese unha personali-
dade central do valioso cine da posguerra: Pinter foi guionista de 24
filmes, algúns deles convertidos en referencia da breve aventura de
independencia e razón crítica do cine británico durante a Guerra
Fría. O recén nomeado Nobel refírese á súa importante escrita pa-
ra o cinema como o traballo máis gratificante da sua carreira.

Despois da primeira estrea, mal-
tratada pola crítica, Harold Pin-
ter comentou nunha entrevista
que levaba moitos anos escoitan-
do que o sistema político británi-
co era o máis libre do mundo.
“Por fin convencérome, hom, e
agora vanse enterar do libre que
son eu!”. Unha opinión esqueci-
da nas hemerotecas que anuncia-
ba todo un plano de traballo.

Nin un só guión dos 24 que
escrebeu se aparta daquela pro-
mesa. Nun estilo que recibe par-
te da tradición realista e do ex-
presionismo, Pinter representa o
pior do mundo no que vive cun-
ha escrita parca na que saltan
lóstregos de ironía e observa-
cións de ácido sulfúrico nas que
apenas hai calificativos nen pa-
labras altas. O porco mundo
non necesita descripcións retó-
ricas. Abóndalle coa conversa
banal para describir a gravedade
da súa situación. A loita de cla-
ses aparece nas conversas su-

perficiais dos que ten o poder,
os mesmos que aseguran que o
seu mundo funciona coma un
cronómetro e ofrece cotas de li-
berdade nunca soñadas. En The
Pumpkin Eater (O come-cala-
cús) de 1963, con guión de Pin-
ter sobre unha novela de Pené-
lope Mortimer, James Mason
explica a Anne Bancroft (a súa
parella na película) que sendo
un tipo famoso está obrigado a
deitarse con varias mulleres ao
tempo. A seguir, a Anne dalle un
mal na sección de moda femini-
na dos armacéns de Harrods.
Nun tempo de cine para tarados,
a comedia dos teléfonos bran-
cos, Pinter representa a senra-
zón nas palabras elegantes de
Mason mentre revolve un té con
moita finura.

Harold Pinter prefire The
Heat of the Day  (O Bichorno),
de 1989, entre todos os seus
guións de cine no que unha mu-
ller se sente atraida por un mili-

tar nazi. A contradicción entre
as ideas progresistas da prota-
gonista e a intimidade co oficial
racista son o centro do filme
que nunca cae na caricatura nin
na parodia porque viaxa até o
público baixo a forma de con-
versa elegante. A loita de clases
e o machismo contados sen al-
zar a voz e mesmo sen adxecti-
vos sobre un fondo de arrabaldo
londinense en claroescuro.

O Nobel tamén foi o inspira-
dor do guión para cine da novela
de Kazuo Ishiguro The Remains
of the Day (O que nos queda)
que despois remataría Ruth Pra-
wer, da man do propio Pinter. O
criado do pazo, o galés Anthony
Hopkins, síntese fascinado polo
estilo e autoridade do señorito
(James Fox, ainda) que é nazi. O
que nos queda é unha conversa
na taberna a carón do pazo na
que dous obreiros revelan ao
criado que especie de pescadilla
era o seu señor. “E ti estabas or-

gulloso de limparlle o retrete a
ese nazi?” Lembranza do rei
Eduardo VIII que era nazi. Para
disimular tiveron que casalo
cunha gringa divorciada e man-
dalo ás Bermudas mentres o ale-
máns bombardeaban Londres.

Pinter non cambia o seu ca-
non teatral no cine pero sente a
enorme atracción dun xénero
moito máis dinámico ca escena. 

Como autor non perde nun-
ca a ocasión de transmitir o que
pensa como naquela recepción
na embaixada norteamericana
de Estambul, acompañado dun
Arthur Miller vellote e provo-
cador. Nun momento da festa,
Pinter alzou a voz e contou a
todos como torturaban os mili-
cos turcos (co asesoramento
científico de británicos e norte-
americanos) con electrodos nas
tetas e nos collóns. Botárono e
Miller foise con el.

Aínda faltaban seis anos
para Abu Ghraib.♦

‘Vanse enterar do libre que son eu’

Fotogramas de, arriba, O mandadero e, abaixo, O criado.
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En 1993 abría en Compostela o
Teatro Galán, unha nova sala
dedicada ás artes escénicas, que
quería facer fincapé no teatro e
na danza contemporánea. Deste
xeito, a sala converteuse no pri-
meiro espazo dedicado á progra-
mación de danza contemporá-
nea de forma estábel de Galiza e
puxo en marcha o festival inter-
nacional de danza para pasean-
tes En pé de Pedra. Agora, doce
anos despois, a dirección da sala
tomou a decisión de pechar as
súas portas como espazo de ex-
hibición atendendo, principal-
mente, a cuestións económicas. 

Para Ana Vallés “o tema
económico é o desencadeante,
pero é resultado doutras políti-
cas e intereses”. “A precarieda-
de orzamentaria, e nos últimos
anos, o descenso da colabora-
ción institucional, impedíron-
nos aumentar os equipos de tra-
ballo, e fixeron recaer sobre a
compañía e os seus membros”.
Como se explica dende a sala
“despois de tantos anos consi-

deramos que non lles facemos
ningún favor ás artes escénicas
e aos creadores ao manter esta
situación de precariedade cró-
nica que padece o teatro en to-
do o estado”. Ademais Ana Va-
llés considera que “non debe-
mos seguir asumindo unhas co-
laboracións institucionais que
non son proporcionais ao custo
real das actividades e que non
teñen en conta o carácter espe-
cífico, marcadamente contem-
poráneo, da programación”.

Mais non é un peche total. A
sala seguirá acollendo as repre-
sentación de Matarile Teatro, a
súa compañía residente e xesto-
ra da sala, e proporcionaralle in-
fraestruturas ás novas compañí-
as Teatro d2, Pisando ovos
(danza) e Belmondo. Como ex-
plica Ana Vallés, programadora
da sala, queda aberta a posibili-
dade de que o peche non sexa
definitivo “se as condicións
cambian”. “Pode pensarse nou-
tros proxectos pero terían que
cambiar os factores econó-

micos, que son determinantes,
ao tempo que sería necesario re-
formularse as axudas ás salas”.
Sinala ademais que a situación
que atravesan as artes escénicas
en Galiza é xeralizada en todo o
Estado e propón para paliala a
posta en marcha dun plano xeral
que apoie o sector do mesmo
xeito que se fixo co cine.

Fin de festa

O sábado 17 ás 22 h. o teatro
será o escenario da festa que

quere servir de despedida da
sala, na que participarán Car-
los Sarrió, director da primeira
compañía que representou no
Galán, Antón Lopo e os músi-
cos Luís Soto, Ramón Llatser
e Hugo Portas, que participa-
ron na realización da música
de Historia natural. “O noso
ánimo non é facer unha despe-
dida triste, senón que quere-
mos celebrar unha etapa satis-
factoria na que se desenvolve-
ron moitos proxectos”, explica
Ana Vallés.♦

O Teatro Galán deixa
a programación estábel e mantén
as representacións da súa compañía
Antón Lopo e Carlos Sarrió na festa de despedida

Da miña 
memoria
MARTA DACOSTA

Escoiteille a Nélida Piñón,
nunha entrevista para a
Radio Galega que ela tei-

mou en realizar en castelán,
que a memoria non ten por
que ser en absoluto fiel á rea-
lidade. Para a escritora
brasileira isto non era unha ei-
va, moi ao contrario, era un
elemento máis da súa constru-
ción e do seu significado. 

A miña memoria é, como
todas, fragmentaria. Garda
imaxes exactas de momentos
importantes e retratos fidedig-
nos das persoas que amei. Por
iso podería dicir que lembro a
imaxe da fantasma do meu
avó, que se coaba pola ventá
aberta á lúa chea, meses
despois da súa morte. A ese
avó, Aurelio Dacosta, lémbroo
sorrinte e avellentado, e
quizais sexa así porque el me
agasallaba e porque morreu
vítima dunha enfermidade
provocada polo seu oficio de
canteiro, a silicose.

Este avó do que falo era
un artista popular, sen plano
ningún deseñaba na pedra sen
errar o máis mínimo calquera
figura, entre elas unha coroa
de loureiro que un día fixo pa-
ra os mortos republicanos de
Belchite. A coroa está na casa
de meu pai, polo que el di,
nunca puido ser enviada.

Do outro avó, Xesús Alon-
so, gardo a memoria dun
home falador, atafegado na
cociña despois de xubilarse
dun mar bravo e devorador.
Contaba moitas cousas, tamén
cando a razón o desasistiu, e
aínda así era quen de lembrar
os alcumes da familia e quen
era curmán de quen. Este avó
mariñeiro contoulle á súa filla
como ía coa súa nai levar
víveres á illa de San Simón,
faloulle da súa dor ante a cali-
dade humana das persoas que
alí se vían recluídas. O tempo
non quixo que sentásemos a
falar destas cousas, tan ocupa-
dos na urxencia do presente, e
foise, levando na súa memoria
silenciosa tantas imaxes que
eu querería ver.

O meu fillo, porén, pode
aínda falar co seu avó paterno
e preguntarlle como foi aquel
día de 1939 en que a Garda
Civil o apuntou cunha pistola
e berrou aos lugares ocultos
da casa que ou se entregaba o
pai do neno ou alí mesmo ma-
taban toda a familia. Alfredo
López Carballo entregouse,
mais o cativo non se librou
dunha labazada que aínda
lembra hoxe con nitidez.
Alfredo, o ferreiro de
Vilasobro, era comunista e le-
vaba tres anos agachado nun
foxo. Se cumpría, vestíase de
muller para podar as viñas. O
seu delito foi saber conducir. 

Eu, pola miña parte, apro-
veito calquera vagar para
falarlle dos avós falecidos e
das avoas, porque elas, tamén,
foron poñendo os alicerces
deste tempo e da súa
historia.♦

A.N.T.
A sala compostelá Teatro Galán vén de anunciar o seu peche
como espazo de exhibición o día 17 de decembro. O equipo da
sala sinala como causa directa desta decisión “a insuficiencia
orzamentaria para financiar a programación” que se desen-
volve de xeito estábel dende hai doce anos. Ese mesmo día, a
sala acollerá unha festa de peche no que participarán Carlos
Sarrió, Antón Lopo e os músicos Luís Soto, Ramón Llatser e
Hugo Portas. A sala seguirá a acoller as representacións de
Matarile Teatro e as de Teatro d2, Pisando ovos e Belmondo.

Antón Lopo.



Título: Kalendas.
Autor: Xosé Lois García.
Edita: Xerais.

Estas kalendas constitúen un
proxecto poético descomunal,
supoñen a vitoria nun dos mei-
randes retos poéticos enfronta-
dos por calquera poeta nos últi-
mos tempos, nada menos que
encher de poesía todos os días
dunha axenda, ao longo do ano
2003, desde o 26 de xaneiro. De
xeito que Kalendas ten unha ex-
tensión que case equivale a dez
poemarios ordinarios. Porén
non é esta a única esixencia. Ca-
da poema debe ter unha exten-
sión predeterminada polo espa-
zo que a axenda dispón para ese
día, do que resultan poemas de
7, 8 ou 20 ver-
sos, pois sába-
do e domingo
repártense os
dunha única
páxina. Do que
resulta a nece-
sidade de poe-
tar baixo unha
tensión poética
tremenda: ou
de reducir o
poema deica que encaixe no es-
pazo ou de amplialo. Por outra
banda, desta condicionante es-
pacial derívanse outras, non
menos importantes. Por exem-
plo, as efemérides e datas sina-
ladas: existirá sempre a tenta-
ción de agarrarse a esta asideira,
Xose Lois García non o fai sem-
pre, ou, cando menos, atende a
unhas que son moi significati-
vas para el (23 F, 20 N). Tamén
inflúen as ilustracións (neste ca-
so trátase dunha axenda marti-
niana, ilustrada con textos e ma-
terial gráfico alusivos á figura
de José Martí). E aínda existe a
tentación de botar man do poe-
ma de circunstancias, que ta-
mén se soubo evitar. Non cabe
dúbida de que todas elas terían
axudado moito, avanzaríase con
máis rapidez neste inusitado
proxecto poético, mais o poe-
mario, perdería interese, volve-
ríase monótono e predicíbel.

Un non ten noticias de pro-
xectos similares; si de tentativas
similares que remataron en re-
nuncio. Certamente, proxecto de
tal envergadura contribuirá deci-
sivamente a ubicar ao Xosé Lois
García dentro do sistema litera-
rio galego. Algo moi necesario,
porque mentres no Brasil (esta-
mos a falar dun dos mellores
embaixadores da cultura galega
na lusofonía) se escribiron libros
sobre a súa obra, aquí aínda es-
tamos así. E existe o perigo de
que volume tan extraordinario
agache, por redución empática
de extensión, a capacidade poé-

tica do autor. Porque na poesía
do Xosé Lois latexa unha con-
cepción da vida, e do tratamento
que a poesía lle debe dar, moi in-
fluída pola filosofía zen (da cal o
autor é un bon coñecedor), se-
gundo a cal a literatura non debe
dar unha imaxe distorsionada,
alterada, daquilo do que estea a
falar. De aí a case renuncia ao
feito poético epatante, o virtuo-
sismo non se expresa mediante a
inventio senón no escuro, cala-
do, teimosa e eficiente labor de

orivaría que supón o esmerilado
dos versos (versos longos), gu-
rrando coa lingua, forzándoa
(tamén sen alterala, a pesar dal-
gunha peculiaridade: posesivo
sen artigo) e xogando con ela,
que as condicionantes espaciais
non lle impiden botar man, de
cando nen vez, de xogos língüís-
ticos. Unha concepción segundo
o cal o autor non é un deus cre-
ador, senón un mediador coa
obriga de trasladarnos (sen alte-
rar a súa natureza enteira) un/o

motivo a partir do cal o lector
debe reflexionar. 

Con todo, se, como dicia-
mos, o virtuosismo deixa aquí
lugar ao xordo e teimudo labor
do ourive, non debe esquecer-
nos comentar que moitos dos
poemas pódense ler en dúas di-
reccións (de arriba abaixo ou
de abaixo arriba) sempre que
non alteremos as unidades sé-
mico-sintácticas, xa que a ila-
ción entre elas corre da parte
do lector, da súa capacidade
para acceder ás epifanías. E é
esta unha estratexia poética á
que se lle tirou bastante rende-
mento, o mesmo que ao uso de
unidades sémico-sintácticas de
dous versos, que son as que re-
almente marcan o ritmo de fon-
do do poemario.

Tematicamente, e como era
de agardar, a variedade é moi
grande, habendo lugar e tempo
para atender asuntos relativos á
vida familiar, social, acontecer
político, ás reflexións sobre os
distintos lugares (e son moitos:
Lugo, Monforte, Sant Andreu de
la Barca, Merlán, Ourense,
Compostela, Cuba...) polos que
pasa e que se lle ofrecen, ao he-
misferio cultural tamén á teimo-
sa imposición do cotián, ou ao
amor. De tal maneira que o poe-
mario remata sendo a crónica do
paso por terras, memorias e xen-
tes, e tamén polo tempo, que son
os compromisos do poetas; unha
crónica fondamente reflexiva,
moi serena, na cal o descritivis-
mo (mesmo obxectualismo, tan
do autor) está moi presente, co-
mo é natural, pois trátase dun re-
curso lóxico se non se quere al-
terar a natureza das cousas sobre
as que se poetiza. E con el, co
descritivismo, chega outro que
obedece á mesma finalidade e
vén caracterizando a escrita de
Xosé Lois García, a rica adxec-
tivación, da que é capaz de facer
uso só quen posúe un rico cau-
dal léxico.

Kalendas é un proxecto po-
ético, unha ousadía sen prece-
dentes, que se aconsella ler
contando co auxilio de dúas das
premisas con que foi escrito,
con calma e reflexivamente, e
para o que se desaconsella ab-
solutamente a lectura mecánica
e presurosa. Un océano de poe-
sía ao que lle acaen moi axeita-
dos estes versos do uruguaio
universal Mario Benedetti: La
poesía no es un filtro de las co-
sas, / ni un raro sortilegio ni un
consejo rotundo, / no está obli-
gada a dar mensaje profundo /
ni a extraer del olvido las pala-
bras ociosas / (...) / y sin duda
no es camino de rosas.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Mitoloxía
compostelá
A Raíña Lupa. As orixes
pagás de Santiago, de
Antonio Balboa Salgado, pes-
cuda na mitoloxía compostelá,
na vertente
pagá da his-
toria da
invención da
tomba do
Apóstolo
Santiago,
oculta pola
pátina cristiá.
Historias de
raíñas con no-
me de lobo, o
Pico Sacro, a
relación con Fisterra, santos e
deuses compartindo os
camiños. Edita Lóstrego.♦

Palabras delas
Galaxia edita As palabras das
fillas de Eva, de Teresa
Moure, un ensaio “escrito
contra a linguaxe estabelecida
e convencio-
nal”. A auto-
ra investiga
sobre a
educación
que recibimos
desde a
linguaxe e co-
mo os seus
usos e
rexistros nos
predispoñen
ideoloxicamen-
te en parámetros machistas. O
libro propón “liberar a palabra
para liberar, non só as
mulleres, senón todos os seres
humanos”.♦

Paixón verde
O fútbol non só existe nos xor-
nais, radios e televisores, ta-
mén nas
bibliotecas.
Historia do
Racing Club de
Ferrol é unha
ambiciosa
aventura na que
nos embarca
canda el Xurxo
Manuel Deza. O
seu primeiro vo-
lume, xa publica-
do por Embora, lévanos aos
seus primeiros vinte anos
(1919-1939), época convulsa
pero chea de éxitos.♦

Desde Taipei
Xulio Ríos publica Taiwán, el
problema de China, un
achegamento ás relacións
diplomáticas
entre dous pa-
íses irremedia-
belmente
cinxidos pola
historia e polo
futuro. Os dous
modelos que se
consideran no
mundo
chineses, o
xigante
comunista e a pequena illa ca-
pitalista, aparecen enfrontados
e crean grandes tensións inter-
nacionais. Edita Catarata.♦

Kalendas
é unha
ousadía sen
precedentes.
Un non ten
noticia de
proxectos
semellantes.

FFIICCCCIIÓÓNN
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Xerais.
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Manuel Rivas.
Xerais.
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Galaxia.
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Xerais.
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Galaxia.
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Varios Autores.
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Un descomunal proxecto poético
de Xosé Lois García
Kalendas, poemario de días, espazos e reflexións
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Título: Mellor que decila fora pintala...
Autores: Álvaro Cunqueiro (texto), Fausto 
Isorna (ilustracións).
Edita: Galaxia.

É este un libro senlleiro por
moitos motivos o que fai que
recaia a atención nel.

Empregando a técnica da
colaxe, nomeadamente utiliza-
da no eido da literatura infan-
til –como foi a serie Mala Ma-
lona, entre outros–, o deseña-
dor gráfico e ilustrador Fausto
Isorna, autor de delongada
biografía profesional no dese-
ño editorial
(Positivas, So-
telo Blanco,
G a l a x i a , … )
ao tempo que
dono dunha
carreira inte-
resante no ei-
do da banda
deseñada ga-
lega que
abrangue den-
de Golfiño aos
álbumes: Flo-
res desde Iros-
hima, No no-
me da amada morta, A maldi-
ción dos Velasco vén agora de
publicar un libro que podemos
cualificar de homenaxes, así
en plural. En primeiro lugar
está o literario, os 50 anos de
Merlín e Familia que saíu do
prelo en 1955,e como ben di
no limiar Vítor F. Freixanes “
constitúe un marco de referen-
cia imprescindíbel da nosa li-

teratura” como outras obras do
mindoniense “territorio imaxi-
nario de incalculábel valor que
fecunda as nosas letras e, ao
mesmo tempo, nos instala nas
letras universais”. En segundo
lugar, o libro ponnos en con-
tacto con Cartas ao meu ami-
go, correspondencia entre
Álvaro Cunqueiro e Francisco
Fernández del Riego no intre
de xestación da obra do de
Mondoñedo dando moita in-
formación sobre o seu nace-
mento e certos “segredos” co-
mo que Cunqueiro quería que
fose ilustrada por Maside ou

que no 1954 o autor xa intuía
que era unha obra mestra. Ta-
mén fican reflectidos os pro-
blemas de distribución e no
canto ao indice onomástico ti-
vo que refacelo por lle ter en-
viado a Del Riego a única co-
pia que tiña. E terceiro, o pri-
meiro Merlín e Familia foi
ilustrado por Prego de Oliver,
o que vén sendo unha home-
naxe ao pintor. Agora, empre-
gando o indice onomástico
que hai ao final do libro e que
Cunqueiro desexaba, segundo
o nomeado epistolario que fo-
se “unha cousa ampla, incluso

con noticias de personaxes e
países que non van no texto” e
diso nos deixa algúns exem-
plos, constrúe un mundo novo
de imaxes. O capitulo central
Censo da Familia que pasou
por Miranda é un libro de ima-
xes con pegadas que nos levan
a outros autores mesmo con
lembranzas a outros libros e
que vén sendo o corpus funda-
mental da obra e o orixinal que
comeza con Felipe de Amancia
para ir despois enchendo de
cor o resto da libro.♦

XOSÉ FREIRE

Empregando
o indice
onomástico
que hai
ao final
do libro,
Isorna
constrúe
un mundo
novo
de imaxes.

Revolución
nas táboas
“Ao entraren na sala os espec-
tadores atoparán o pano ergui-
do e o escenario tal e como
está polo día, sen bastidores
nin decora-
dos”. Esa
é a
primeira
indicación
de Seis
personaxes
á procura
de autor, de
Luigi Piran-
dello, obra
que pon en
escena o Centro Dramático
Galego –quen edita este libro–
so a dirección de Xúlio Lago.
O autor italiano revolucionou
o teatro do século XX con es-
te novidoso argumento.♦

Teatro para nenos
A gata con botas, de Ánxeles
Cuña Bóveda, é unha obra de
teatro baseada no
sonado
conto de
Perrault e
pensada pa-
ra que a
representen
ou a
observen os
máis
pequenos cun
punto de vista
moderno. Espectáculo de dis-
fraces e múltiplas referencias
literarias que nos transporta a
un mundo de fantasía onde
nada é o que parece. Edita
Laiovento.♦

Pisón reunido
Xesús Pisón presenta nun úni-
co volume cinco obras de tea-
tro súas que
apareceran
por
separado. En
Noite invadi-
da o autor do
Valadouro re-
cupera Como
Jeckyll e Hy-
de, A Vía Lác-
tea, Tatuaxes,
Os ollos e
Animal vacío. Edita a
Biblioteca-Arquivo ‘Pillado
Maior’ da Universidade da
Coruña.♦

Un debutante
Xerais publica a primeira obra
de teatro de Manuel Rivas. O
heroe garda a esencia do
universo do
escritor e os
trazos
mestres da
súa poética.
Arturo Piñei-
ro, alias
Robinson
alias Caronte
é un ex boxe-
ador ex lexio-
nario que
retorna á casa após a guerra
de Sidi-Ifni e se ve envolto
nunha historia de resistencia e
subversión contra a ditadura.♦

Cunqueiro ilustrado
Fausto Isorna dálles vida ás personaxes de Merlín e familia

FAUSTO

Título: Orfeu en soños.
Autor: Ramón Blanco.
Edita: Toxosoutos.

A fuxir da tradición máis rotina-
ria, do son diluído no decorado
inútil, da afectada interxección e
da palabra opaca, o para min
descoñecido
Ramón Blanco,
en Orfeu en so-
ños, aínda que
ás veces inma-
duro e mesmo
titubeante, é
dono dun ar
singular, dun
acento moitas
veces inespera-
do que esboza
o son e a sensación e acada a dor
e a lonxanía: cálidas imaxes de
luces e de ausencias adoito a per-
filar a soidade e a tenrura e apun-
tar a orfandade e a distancia.

Ao lado do exercicio ins-
tintivo e estéril –ter desta parte
as roseiras os corpos abertos e a
rosa do deserto coma o bico dun

peito para a tortura sobre si
mesma encartada retorcida e
apertada a corda do desexo
amarra as vontades...–, ofrece o
rumor do tempo, a distancia –O
que vén despois sempre é predi-
cible:/ a noitiña é un río/ que
nos leva á casa/ e en cada beira
dos camiños saudamos o trigo
que degara,/ sen saber que é a
nosa infancia–, a soidade e a
lembranza –Non cantaban os
galos para o día/ e sen embargo
a alba era/ sen ela–, a tenrura e
a melancolía, a ausencia –Eras
Ofelia, paisaxe aos poucos/ me-
tal das augas e luz dos tristes/
días dos que xa non se volve
nunca–, a angustia e a turbación.

Solitaria e espida, sen apenas
espasmos retóricos, con tenues
matices e intensos perfís, a voz de
Blanco amosa a miúdo o ritmo e
a intuición, a pegada do tempo e a
mirada esvaecida: o ton é sereno
e lonxano, singular a memoria e
íntima e sobria a palabra.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Singular e inesperado Ramón Blanco

A voz
de Blanco
amosa
ritmo e
intuición,
sen
espasmos
retóricos
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Gustaríame dicirvos que, desde
que escribín o 1 de xuño de
2001, os soños convertéronse
en realidade, que a Fundación
Luis Seoane, entidade cultural
privada, é un centro de Arte co-
ñecido e recoñecido mundial-
mente, non só polos fondos
marabillosos que posúe, senón
tamén por ser modelo de con-
servación e difusión dos mes-
mos, así como polas exposi-
cións de grande calidade que
realiza, desde traballos de Luís
Seoane que viaxan a Museos e
Centros de Arte
de España, de
Europa e do
mundo (óleos,
murais, grava-
dos, debuxos, li-
bros, ensaios do
artista, é dicir,
de todos os dife-
rentes mundos
que tocaches no
universo da Ar-
te), até as estu-
pendas exposi-
cións doutros ar-
tistas: Jules Pas-
cin, baseada na
túa monografía
sobre este pintor
e en colabora-
ción con impor-
tantes museos
que albergan a
súa obra; grava-
dos de Fran Ma-
sereel e Carlos Maside; David
Hockney, como exemplo de ar-
tista integrador, abrindo o Con-
greso Internacional sobre a In-
tegración das Artes - tema que
tanto te apaixonaba, Luís -; pa-
sando polas últimas tendencias
da arte. Pasado, presente e fu-
turo teñen sitio na vosa Funda-
ción. 

Gustaríame dicirvos que é
unha Fundación aberta a todos
os investigadores e estudosos
da obra e pensamento de Luís

Seoane e da arte en xeral.
Gustaríame dicirvos que a

magnífica Biblioteca de Arte,
conseguida na vosa travesía
pola vida e con grande esforzo,
é un referente para todas aque-
las persoas que queiran coñe-
cer a Historia da Arte, a través
duns libros únicos en Galiza, e
que están nun lugar privilexia-
do e nunhas condicións inme-
llorábeis de conservación.

Gustaríame dicirvos que o
primeiro tomo do catálogo ra-
zoado dos óleos vai saír á luz e

que se tiveron to-
das as facilidades
para que así fose. 

Gus ta r í ame
dicirvos que se
leva a cabo o que
escribías no edi-
torial do nº 16 da
revista Galicia
Emigrante, Bue-
nos Aires, de-
cembro 1955:
“…Un museo re-
quire unha orde,
unha dedicación
concreta a deter-
minados aspectos
da cultura e ten
que ser un activo
centro de ensi-
nanza. O museo
ademáis conser-
va, e en Galiza
fai falta conser-
var todo aquelo

que constitúa unha proba do ta-
lento creador e da sensibilidade
do seu pobo.”    

Gustaríame dicirvos que
se cumpren os Estatutos da
Fundación e ¡como non, Ma-
ruxa! que por enriba de todo,
o que non se facía cando ti
aínda estabas cos vivos, faise
agora, cando ti xa estás co teu
querido Luís: que se cumpre a
túa vontade manifestada no
teu testamento de que os teus
cinco testamenteiros e polo

tanto patróns vitalicios da
Fundación acudimos con voz
e voto a todas as reunións ce-
lebradas desde marzo de 2003
e nelas podemos dicir o que
pensamos e o que nos gustaría
conseguir coa obra e pensa-
mento de Luís Seoane: di-
fundilos e que cheguen a todo
o mundo e que ti, Luís, esteas
cos grandes da Arte porque es
un deles.

Pero non, pero non, non po-
do dicirvos todas estas cousas,
queridos Maruxa e Luís, por-
que o día a día non é así, non
sei onde estades vós, pero aquí,
no mundo dos mortais fannos
calar, métennos medo, non fa-
les, non penses, non digas, non
sintas, non te movas, parece ser
que só uns poucos poden falar,
pero non, pero non, todos po-
demos falar e dicir o que pen-
samos, ninguén é máis que nin-

guén, aínda que nos fagan crer
o contrario, por iso me decidín
a escribir de novo.

Desde que non estás, Maru-
xa, estou a intentar que se cum-
pran a túa vontade e os estatu-
tos da Fundación, escribindo e
enviando documentación aos
órganos pertinentes e ao Pro-
tectorado de Fundacións da
Xunta de Galicia para ser con-
vocada como testamenteira e
polo tanto patroa vitalicia ás
reunións de padroado da Fun-
dación Luis Seoane, posto que
a ditas reunións só acuden dous
testamenteiros dos cinco testa-
menteiros que somos. ¿Por
que?, preguntarédesme, é o que
eu tamén me pregunto. Nestes
momentos hai unha demanda
ante os Tribunais contra a Fun-
dación Luis Seoane por este
motivo.

Teño o dereito e o deber –é

a miña obriga– de loitar polo
que me dita a miña concien-
cia: que se cumpra a túa von-
tade,  Maruxa, que se cumpran
os estatutos, e que a túa obra e
o teu pensamento, Luís, estean
ben conservados, ben expos-
tos, que se difundan, se estu-
den e cheguen a todos aqueles
a quen interesen. Todo, o que
nos deixastes, é patrimonio de
todos, non só dos que o utili-
zan para os seus propios fins e
xustificacións. Morreremos, a
túa obra e o teu pensamento
permanecerán.

Como sempre por ti, Maru-
xa, por ti Luís, que sempre es-
tades comigo e eu convosco.♦

ROSA ESPIÑEIRA PAN é patroa
vitalicia, conservadora-

documentalista da Fundación Luis
Seoane e testamenteira de

Maruxa Seoane. 
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Carta aberta a Luís e Maruxa Seoane
ROSA ESPIÑEIRA PAN

Maruxa e Luís Seoane en Caión no ano 1969.

‘Desde que non
estás, Maruxa,
estou a intentar
que se cumpra

a túa vontade, e
nestes momentos
hai unha demanda
ante os Tribunais

contra a Fundación
Luis Seoane por

ese motivo”

A totalidade dos conflitos sociais e políticos do tempo máis decisivo que viviron O
Barco e as Terras de Valdeorras no transcurso do século pasado ocupan as páxinas
deste libro. A análise dos equilibrios políticos, dos apoios das dereitas tradicionais

ao franquismo, a liquidación do movemento agrario e sindical, o exterminio dos líde-
res progresistas e de esquerdas, son analizados polo autor, que tamén incide nos
cambios urbanísticos xerados polas novas autoridades do Movimiento Nacional.

A NOSA TERRA

O Barco e a Terra de Valdeorras durante a II República e
o Franquismo (1931 - 1977)

Félix García Yáñez



Das obras súas en cartel Gar-
cía xa leva uns meses.

García estreámola en abril,
en Narón. É unha obra dca miña
compañía, Teatro de Adro, na
que traballo con César Cambei-
ro. É un texto de Cándido Pazó
que está basada na historia real
do Rei García. O derradeiro rei
do Antigo Reino de Galicia, Fer-
nando II, divide os territorios
entre os seus fillos: Castela para
Sancho, León para Afonso e Ga-
liza para García. Con ese repar-
timento comezan os problemas
entre os irmáns e García remata
preso no soto dun castelo. A
obra sucede cando xa leva deza-
sete anos encarcerado e aparece
Rodrigo coa intención de liber-
talo para que se poña á frente do
país, porque é un símbolo da li-
berade. Pero dezasete anos iso-
lado, sen comunicación, conver-
teron a García nunha persoa que
está cómoda nesa situación de
preso, que se acostumou a non
ter liberdade... Véxoo como un-
ha metáfora do pobo galego:
enormes protestas pero sempre
gobernaban os mesmos. Pasou-
me cando era cativo e morreu
Franco, que eu non sabía o que
pasaba, pero recordo aquelas
ideas de que ao entrar toda a li-
berdade de golpe había aquelas
dialécticas, tan parvas, de “liber-
dade ou libertinaxe”, porque a
xente estaba amestrada na falta
de liberdade. Na obra a García o
seu irmán ofrécelle liberalo dos
grilóns que o prenden á parede
pero el prefire morrer coas cade-
as postas. O irmán quere tirar da
conciencia o mal que fixo, pero
García dille “se encadeado vivín
encadeado haberei de morrer”.

É un traballo difícil?
Cándido Pazó, aínda sendo

un texto histórico, conseguiu
misturar humor e acidez nuns
diálogos nos que unha das per-
soas está ao límite do desespero.
Para min como actor foi unha
novidade traballar desde os sons
dos animais, que eran os que
ouvía García desde a mazmo-
rra,... Os lobos, os osos, o cans.
Lembro un ensaio no que eu só
emitía o remedo deses sons, que
realmente despois non estaban
na obra, pero esa animalización
transmitíase ao público.

A obra vai seguir en cartel?
Estamos con ela viva, en

decembro representamos en
Noia e despois botaremos unha
semana seguida en Santiago. 

A outra peza do seu re-
pertorio  actual é O Heroe
con Sarabela.

Ahí fago dous papeis, o do
barbeiro e o do home na som-
bra, un dos torturadores, un per-
sonaxe que me dou conta que é
perturbador para a xente que vi-
viu a época da Ditadura que se
representa na obra de Rivas.
Aquela época na que tiñas que
ter coidado con que falabas por-
que a represión estaba ao axexo.

Con Sarabela tivo moitas
colaboracións?

Considérome un irmán ou
fillo adoptivo deles. Traballei
en O lápis do carpinteiro, Se-
xismunda, Caricias, A conxu-
ra dos necios, Así que pasen
cinco anos e agora O Heroe.
Coa sorte que en varias desas
obras estiven nominado para

os María Casares e acadei o
premio con Sexismunda.

E en Teatro de Adro?
Empezamos en 1996 e tive-

mos moito éxito con Nano, un
monólogo que Carlos Blanco e
Cándido Pazó adaptaron dun
texto de Suso de Toro. Despois
Suso viu a obra en Madrid e pre-
paramos unha pequena peza de
media hora que representaba-
mos cando se facían presenta-
cións do seu libro Círculo. Coa
compañía tamén fixemos outras
obras, O binomio de Newton ou
O bululú linier, nas que está
sempre a man de Cándido Pazó.

Na feitura de O heroe ex-
plicábanos Anxeles Cuña,

que o xeito de traballar im-
plicaba moita reunión e dis-
cusión co autor.

No método de Sarabela
esas reunións son fundamen-
tais. Aínda que sexa “actor vi-
sitante” síntome parte deles co-
mo dixen, e funciónase sempre
baixo a batuta da director, pero
actores e actrices aportamos o
noso ponto de vista, cousas que
ás veces son importantes por-
que cando traballas con autores
vivos podes contribuír, e en xe-
ral son xente que lles gusta re-
coller esas suxerencias. Con
Manolo Rivas tivemos carta
aberta e a intervención de to-
dos, e de Ánxeles en particular,

é enorme. Mandáronse escenas
a tomar vento e fixéronse ou-
tras. Atráeme moito traballar
así, pero sei moi ben cales son
os límites da miña responsabi-
lidade. Como “empresario” en
Teatro de Adro, sei que cada un
ten o seu traballo, o director, os
actores, o escenógrafo, por
máis que un poda ter un poder
de decisión hai que respectar a
profesión de cada quen.

É o pluriemprego unha
marca inevitábel  do oficio
de actor?

Quico Cadaval di que é un-
ha profesión de mercenarios. A
medida que cumpro anos véxo-
me dicíndolle aos máis novos o

mesmo que me dicía meu pai,
está ben... pero estuda algo. A
verdade é que ten que gostar
moito, porque é economica-
mente moi ingrato. Eu tiven a
imensa sorte, que non cansarei
de agradecer, de facer Pratos
combinados na TVG, que gos-
tará máis ou menos, ou terá me-
llor ou peor valoración artística,
pero me permite un colchón
económico. Non todo o mundo
pode dicir o mesmo, pero agora
son afortunado e teño un grupo
con dous compañeiros cos que
fago o que me peta. A tele dache
unha proxección asombrosa,
pero o público do teatro é máis
esixente. En calquera caso fago
todo coa mesma intensidade e
sinceridade.

A TV fíxoo popular, pero
síntese máis actor de teatro?

Son de teatro porque nacín
nel. Profesionalmente con Car-
los Blanco, en Directamente
Paco, onde participaba co meu
grupo musical de toda a vida,
Korosi Dansas. Despois tiven a
imensa sorte de que a primeira
obra na que actuei como actor
foi Xogos á hora da sesta con
Malbarate. Non sabes o que foi
estar de pronto con aqueles ac-
tores que eu tanto admiraba:
Xan Cejudo, Marisa Soto, Mar-
cos Vieitez, Xosé Vilarelle e
Mabel Rivera. Víaos traballan-
do e alucinaba. A verdade é que
fun un tipo con sorte. Para min
o teatro é rock&roll. É “sangue,
suor e bagoas”. É felicidade e
tristura, emocións en estado pu-
ro, e ademais cambian de repre-
sentación en representación.

Daquela prefíreos ao cine
ou á televisión.

Son moi diferentes. Na TV
repites e repites até a toma boa e
é máis efémero; no cine impon-
che a sensación de que iso que-
da ahí para sempre... A tele é
histérica pero ten a contraparti-
da de que te achega máis á xen-
te, formas parte das familias.

As series de fóra do país
ou as películas lanzaron ao
estrelato  a varios actores e
actrices galegos. É un asunto
de mercado?

Tivemos sorte de que direc-
tores como Amenábar ou Iciar
Bollaín escollesen a persoas
como Tosar ou Mabel Rivera.
Igual lle pasou a María Pujalte
ou Manquiña. É unha miga in-
dignante que unha actriz enor-
me como Mabel Rivera teña
que ser “descuberta” desa ma-
neira, porque antes non a cha-
maban a moitos castings feitos
aquí. Coa de anos que levaba
traballando! Pode que inflúa o
tamaño do mercado audiovi-
sual galego, pero hai tamén que
superar moitos prexuízos.

Confía que haxa unha no-
va situación co novo goberno?

Pasou pouco tempo. Poñen
máis interese. Comentoume o
director da Mostra de Teatro de
Cee que estaba asombrado can-
do o chamou desde a Xunta,
Luís Bará. Non porque planifi-
caran aínda nada, senón para
interesarse como ían as cousas.
En máis dunha década ninguén
se preoocupara deles desde a
Consellaría! Espero que sexa
un símbolo de que as cousas
poden mellorar.♦
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Xosé A. Porto
‘Pratos combinados permíteme facer
o que me peta como actor de teatro’

XAN CARBALLA

Actor popular mercé ao seu papel de Tuto, o quiosqueiro de Pratos Combina-
dos, Xosé A. Porto Josito (Arousa, 1967), é xa un veterano do teatro  galego,
aínda que tamén fixo parte da súa polifacética carreira como músico do grupo
Korosi Dansas. Nestes meses están en cartel dúas obra de teatro García e O heroe.

OTTO / AGN



Título: Oliver Twist.
Dirección: Roman Polanski.
Guión: Ronald Harwood.
Reparto: Ben Kingsley, Barney Clark, Le-
anne Rowe e Jamie Foreman.

Inglaterra, século XIX. O pe-
queno Oliver Twist críase nun
orfanato até que, con dez anos,
pasa a ser
aprendiz de en-
terrador. Fu-
xindo das des-
grazas e malos
tratos, Oliver
chega a Lon-
dres, onde será
reclutado por
unha banda de
car t e i r i s t a s
baixo o mando
de Fagin. A
partir de aquí
multiplicaran-
se as súas des-
venturas; cap-
turado pola
policía, esper-
ta a compaixón
dun rico caba-
leiro que o
acolle na súa
casa, de onde é
raptado pola banda de Fagin
por medo a que os delate...    

Hoxe en día, a historia de
Oliver Twist é de sobra coñecida
por todos. As andanzas dun po-
bre orfo no Londres victoriano
pertencen a un imaxinario colec-
tivo alimentado por versións ci-
nematográficas, series de debu-
xos, adaptacións a cómics... Po-
lanski, tras o exorcismo de ve-
llos fantasmas da guerra que lle
supuxo O pianista, da un apa-

rente xiro na súa traxectoria e fai
un filme “tamén” para nenos
(que non “para” eles exclusiva-
mente). O director de China-
town, O baile dos vampiros, A
semente do demo..., sumérxese
agora no mundo da infancia, e
para iso escolle unha das obras
mestras de Charles Dickens.
Non é de estrañar, pois por outra
banda a historia remite á propia
infancia do director no gueto de
Cracovia, a súa fuxida, as penu-
rias pasadas, e a ausencia dos
pais. O que aparentemente é a
adaptación dunha obra literaria,
convértese nunha experiencia
autobiográfica. 

Dáse pois unha dualidade no
filme; xógase máis á fiel adapta-
ción do libro que á revisión do
mito, pero ó tempo, e como autor
que é, Polanski deixa a súa im-
pronta dun xeito máis que evi-
dente. Obvia así a orixe de Oli-
ver, que daría un ton tanto máis
folletinesco con edulcorado
“happy end” incluído, e céntrase
no cru realismo da súa  traxecto-
ria vital nunha época e sociedade

altamente clasistas. Polanski de-
cántase por resaltar o aspecto so-
cial da historia, o espírito dic-
kensiano sérvelle para ilustrar o
sistema xerarquizado da socie-
dade londinense decimonónica,
e con iso fai unha crítica á auto-
ridade, aos abusos dos podero-
sos, aos que exercen a lei...

As criaturas que ilustran o
filme son ás veces caricatu-
rescas, incluso no aspecto físico,
o que serve para acentuar o con-
traste maniqueo entre neno e au-
toridades: o nariz de Fagin (bai-
xo a que se atopa un irrecoñecí-
bel e sempre soberbio Ben
Kingsley), a obesidade dos gru-
pos de poder como a xunta di-
rectiva do orfanato (a carón dos
nenos desnutridos; metáfora em-
pregada dende os tempos de Ei-
senstein)... Son personaxes que
tamén representan as diferentes
paixóns dos caracteres humanos:
a avaricia, violencia, caridade,
bondade (encarnada nada menos
que por unha prostituta)... 

E ao lado deles Oliver. O
rostro do novo actor (Barney

Clark) esperta compaixón, e
transmítenos a ansiedade e de-
sesperación dun rapaz criado na
falta de cariño e no desprezo,
que malia a súa orixe sostén uns
valores morais que ninguén lle
ensinou, pero que son superiores
aos de moitos adultos aos que ás
veces lles custa diferenciar entre
o ben e o mal.

A súa vida, dende o campo
de traballos forzados que era o
orfanato, até os diferentes ofi-
cios e a caída na delincuencia, é
perfecta e desgraciadamente ex-
trapolábel á situación de hoxe
día en moitos países. E por iso
esta película, a través do enfo-
que que Polanski lle da, é tan
actual. A denuncia da explota-
ción infantil, da pena de morte
(no personaxe de Fagin, retrata-
do cunha maior ambigüidade
que noutros filmes, onde era o
“malvado”)... únense á perda da
inocencia e a aprendizaxe a tra-
vés dos golpes da vida.

Ao lado disto, estamos ante
unha película formalmente irre-
prochábel, cunha estética realis-
ta e unha coidadísima ambienta-
ción, baseada en gravados da
época recreados en estudios de
Praga. Axudan o vestiario, a
música... Todo iso para crear un
universo propio lonxe das ver-
sións anteriores máis famosas, a
de David Lean (1948) e o musi-
cal de Carol Reed (1968). Por
todo isto Polanski, polémico e
reputado cineasta, bríndanos a
última e quizais mellor versión
de Oliver Twist.♦

SABELA PILLADO

Nº 1.202

Do 15 ao 21 de decembro do 2005

Ano XXVIII
Seguro Azar

Suite
francesa
DAMIÁN VILLALAÍN

Lémbrao ti e lémbrallo aos
outros. O verso de Luis
Cernuda foi despois

adoptado por Roland Fraser
para titular un libro inaugural e
extraordinario sobre a
memoria oral da Guerra Civil.
Ficou tamén como unha espe-
cie de testamento vital do poe-
ta, xa para sempre amargado o
seu corazón polos que de tanto
berrar “España se rompe” con-
seguiron facer do seu vaticinio
unha verdade incontestable. 

A apelación de Cernuda á
memoria é unha manda moral e
política que trascende os chans
patrios. A memoria do mal debe
seguir viva en toda Europa, esa
inevitable casa común cuxa his-
toria se asemella tantas veces a
un inmenso cemiterio ou a unha
incomprensible mansión dos
horrores. Hai editores
exemplarmente comprometidos
na causa necesaria da lembran-
za do horror nazi-fascista e
tamén das atrocidades do estali-
nismo. En Galicia é Isaac Díaz
Pardo quen sobresae no necesa-
rio labor recordatorio, pero non
lle vai á zaga Celestino Poza,
quen dende a Deputación da
Coruña impulsa o Congreso da
Memoria Histórica.

Agora acaba de publicarse
outro documento excepcional.
Trátase da novela Suite france-
sa, que a escritora rusa-
francesa-xudea Irène Némirovs-
ki empezou a escribir cando os
tanques alemáns se achegaban a
París e que tivo que concluír
forzosamente no verán de 1942,
cando uns xendarmes franceses
entraron na súa casa para pren-
dela e deportala a Auschwitz,
onde morrería, probablemente
gaseada, ao pouco de chegar.

A novela merece ser lida de
seu, pois é magnífica. Pero a
edición publicada en castelán
por editorial Salamandra inclúe
tamén un reconto detallado das
peripecias sufridas polo manus-
crito de Suite francesa ata a súa
sorpresiva aparición no ano
2004. Aquel feixe de papeis
abarrotados de pequenísimas
letras sobreviviu
milagrosamente nunha
maletiña da que as dúas fillas
de Némirovski nunca se
desprenderon, nin sequera na
súa angustiosa fuxida por Fran-
cia, perseguidas por policías
colaboracionistas franceses em-
peñados en dar caza e enviar á
morte a aquelas nenas. Durante
todo ese tempo atormentado
foron coidadas por unha
especie de institutriz non xudea
que puxo permanentemente en
risco a súa vida para
protexelas. Parece unha novela
de Dickens, pero desta vez tra-
tábase da vida real. Como real
foi a estoica e mesmo elegante
teima de Irène Némirovski en
seguir escribindo a súa novela
ata o derradeiro momento, aín-
da sabendo con certeza que a
súa detención podería producir-
se no minuto seguinte.
Némirovski non necesitou
coñecer a Cernuda para saber o
que tiña que facer: lembrar e
lembrárnolo.♦

Poñerlle imaxes a Dickens
Roman Polanski volta ao clasicismo
cun Oliver Twist ‘non só para nenos’

Polanski
decántase
por resaltar
o aspecto
social da
historia,
o espírito
dickensiano
sérvelle
para ilustrar
o sistema
xerarquizado
da
sociedade
londinense
decimo-
nónica.
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O 21 de decembro inau-
gúrase no Auditorio de
Galicia de Compostela a
mostra composta polas
obras finalistas do cuarto
Premio Auditorio de Gali-
cia Novos Artistas 2005,
un galardón co que se
pretende, en palabras da
directora e xerente da ins-
titución, Silvia Modia Fe-
rreiro, ofrecerlle aos no-
vos artistas a posibilida-
des de expoñer. “En Gali-
za existe unha produción
importante da que poden
saír grandes artistas” co-
menta, “o premio quere
darlle saída a todos os ar-
tistas que non conseguen
expoñer, ben porque son
novos, descoñecidos ou
porque aínda non están
completamente prepara-
dos”.

A mostra está compos-
ta por máis de trinta ori-
xinais de outros tantos
autores, unha trintena de
obras seleccionadas entre
as duascentas presenta-
das, das que a presidenta
do xurado Silvia Modia
Ferreiro destacou a súa
calidade.

Escultura, pintura, fo-
tografía, vídeo... “A ex-
posición non ten limites”
en canto a disciplinas ar-
tísticas, explica Silvia Mo-
dia, mais segundo o ano,
téndese a un arte ou a
outra. Nesta edición des-
tacan as obras fotográfi-
cas pero presentouse me-
nos escultura que noutros
premios. Como explica a
directora, esta situación
responde á “casualidade
e ao que eles vén, á ten-
dencia que ten máis for-
za”. “Neste momento, no
que as artes visuais teñen
moita presenza, con vide-
ocreacións ou traballos
audiovisuais destacados,

o número de obras pre-
sentadas nas que se lles
aplican as novas tecnolo-
xías é maior”.

O xurado, composto
por Xosé Manuel Buxán,
Isaac Díaz Pardo, Marga
Crespo, Manuel Olveira,
María Ruído e Xosé Váz-
quez Castro, valorou a
imaxinación, a técnica
empregada na realiza-
ción, a calidade da obra e
a intención. Foron selec-
cionadas as creacións de
artistas como Javier Agui-
lera, Misha Bies Golas,
Maribel Castro, Samuel
Castro Martínez, Rosendo
Cid, Nicolás Combarro
García, Isaac Cordal, Víc-
tor-Hugo Costas Alonso,
Chas, Victoria Diehl, Ra-
quel Durán Illanes, Tama-
ra Feijoo Cid ou Fernando
Fernández Pidal. A mostra
completase coas repre-
sentacións de Rebeca
González González, Er-
nesto González Torterolo,
Paola Guimeráns Sán-
chez, Fran Herbello, Santi
Jiménez, Zoraida Mar-
qués, Antía Moure, Sara
Sapetti, P.Pastor, José
Paz, Pablo Pérez Sanmar-
tín, Jorge Perianes, Mª del
Pilar Rodríguez Fernán-
dez, Brais Rodríguez Ver-
de, Rubén Santiago, Ale-
xandre Santorio, Mauro
Trastoy e Eduardo Valiña
así como os grupos
LUDD34560 e o Colectivo
Capricho Español.

Este premio súmase ás
iniciativas de promoción
dos novos artistas. Como
explica Silvia Modia “ca-
da vez fanse máis expe-
riencias e hai máis bolsas
para obradoiros e para
formación” e, ao seu ver,
todas “son fundamentais
para que a produción pro-
pia saia”.♦

Máis de trinta
orixinais
de outros
tantos
autores,
seleccionados
entre os
douscentos
presentados

NOVOS E DESCOÑECIDOS
MAR BARROS

Son novos, descoñecidos e non superan os corenta anos. Agora,
o Auditorio de Galicia acolle unha trintena das súas obras, selec-
cionadas no IV Premio Auditorio de Galicia Novos Artistas 2005.
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Amiga de Maruxa Seoane, conta-
dora de anécdotas de Arturo Cua-
drado e admiradora de Luís Seoa-
ne, Aurora Bernárdez, a primeira
dona de Julio Cortázar, ben sabe
do labor cultural dos exiliados ga-
legos que chegaron a Buenos Ai-
res desde 1936. Fuxían da barbarie
franquista e pasaron de contado a
ofrecer cultura aos arxentinos. A
un deles, o propio Julio Cortázar,
franqueáronlle as portas en 1944
dun dos seus proxectos xornalísti-
cos –aquel extraordinario Correo
Literario– para inicialo na publi-
cación de relatos literarios. Foi
aquel de título “Bruja” que ocupou
media plana dunha revista com-
partida en responsabilidades de di-
rección pola irrepetíbel trepia dos
Cuadrado-Seoane-Varela.

Nas fotografías conservadas
por Aurora na súa casa de París
aparecerán sinais deste tempo e
dos días nos que esta muller, filla
dun casal galego, comezaba a ar-
mar unha biografía intelectual
que a conducíría a deitar ao es-
pañol obras e autores míticos da
literatura universal. Camus para
Margarita Xirgu e despois a so-
noridade das linguas diversas de
Paul Bowles, Gerard Durrell,
Italo Calvino ou Flaubert. Ta-
mén, privilexiada e amiga,  coa
obra parella Sartre-Beauvoir.

Aurora, que naceu en 1920,
adivinou ben cedo a par do seu
irmán Francisco Luís o rigor po-
la literatura. A tribo da súa fami-
lia tiña nas terras ourensáns de
Dacón unha orixe que trocaran
pola emigración arxentina xusto
cando finaba o século XIX. 

Non sempre foron ben as
cousas para os Bernárdez Martí-
nez e mesmo existiron retornos
tácticos á  aldea natal. Francisco
Luís, como Aurora, voltou na
súa nenez e coñeceu aquel San
Martiño de Lago ou o Maside
tan preto de Carballiño. Mesmo
veu morrer a súa nai e chorou
cando lle deron terra baixo oli-
veiras en Santa Mariña de Ama-
rante. Viaxes, até tres antes dos
seus vinte anos, nos que se per-
día en feiras e coñecía aos tratan-
tes de Garabás, Toscaña, Pousa-
da, Fonteboa, Señorín e Barban-
tes. Xa era poeta en traza ultraís-
ta mais tamén sentiu da saudade
nalgún dos seus retornos a Bue-
nos Aires anteriores a instalación
en Galiza por catro anos.

Exerceu o xornalismo en Vigo
–no Faro e El Pueblo Gallego– e
confirmou amizades en Ourense.
“La Barcelonesa” era o hotel que
lle servia de hospedaxe nesa cida-
de e o Royalty o café para a tertu-
lia. O aínda “Euxenio” Montes
serviríalle de valedor. Faláballe
daquela –cando “era prisioneiro
de Cocteau”, deixou escrito Ber-
nárdez– do novo nacionalismo
galego e vai poñelo en contacto
cos dous mozos cos que logrou
maior afinidade. Unha parella de
artistas únicos e frustados, Ma-
nuel Méndez e Cándido Fernán-
dez Mazas –“anxelote inasíbel,
Rimbaud de pintura e vida”– que
lle debuxarían as capas da súa pri-
meira poética editada en España.
Méndez deseñaría a de “Orto”
(Madrid, 1922) e “Candidiño”
–así lle chamaba Francisco Luís–

a hoxe tan celebrada para “Kin-
dergarten” (Madrid, 1923).

Tempo galego e ourensán de
Francisco Luís Bernárdez que de-
bullou non poucas conversas co
pai da revista Nós. O Vicente Ris-
co que lle reseñaba todos os seus
poemarios, mesmo os imprenta-
dos en Arxentina como “Bazar” e
“Alcándara”. Roberto Blanco To-
rres e o propio Risco ocuparíanse
das críticas. Sobre “Orto” saúdan-
lle en Nós a harpa saudosa das sú-
as referencias á terra e censúran-
lle, pola contra, a sumisión detec-
tada pola peor poesía de Valle In-
clán. Será o don Ramón que che-
gara a visitar Francisco Luís na
Pobra, lugar onde o autor de “La
pipa de kiff”, lle participará o seu
proxecto de abrir unha liña de pai-
lebotes entre a India e Galiza.

Bernárdez coñeceu a revista
Nós máis atrevida en vangardis-
ta. Nela inseriríanse, por exem-
plo, os debuxos “Muiñeira” de
Méndez e “Arco da vella” de
Mazas. Tamén a da “Estética da
muiñeira” daquel Eugenio Mon-
tes aínda lonxe de ser captado
por Jose Antonio Primo de Rive-
ra e os seus acólitos da “Falan-
ge”. Xusto os que traerían o te-
rror a Galiza e que levaron á
morte e ao exilio a moitos com-
pañeios das horas literarias e
xornalísticas galegas de Francis-
co Luís Bernardez.

Aurora e Francisco Luís soube-

ron do terror en Buenos Aires –ta-
mén o seu irmán Mario o único de-
les nado en Dacón– e anos despois,
os dous, confirmaron o peor do
franquismo na terra dos seus pais.
Con Cortázar, Aurora soubo da
Galiza máis gris e nacional-católi-
ca cando a súa viaxe de 1954.  Un-
ha paisaxe ben triste que denuncia-
ba Luís Seoane en debuxos e revis-
tas que tanto coñecían os dous ir-
máns e tantos amigos arxentinos
de Galiza como Mony Hermelo,
Norah Borges, Victoria Ocampo,
Leonidas Barletta ou aquel Jorge
Luís Borges que Francisco Luís, xa
con responsabilidades político-cul-
turais na administración arxentina,
lle facilitaba un traballo valedor da
súa creatividade literaria na biblio-
teca de Almagro.

Francisco Luís, Aurora tam-
pouco, nunca esqueceu a terra.
Lector consumado de Pondal,
Rosalía e Curros tratou a Luís
Pimentel e visitou a un xa vello
Cabanillas en Cambados. Preo-
cupouse por Portela Valladares e
admirou por sempre a Castelao.
O autor de “Sempre en Galiza”
–quen de lle pedir a Bernárdez
que non deixara de entrenar co
galego da mocidade– foi outra
das súas referencias cando publi-
cou en 1967 as glosas do seu li-
bro “Mundo de las Españas”.
Unha obra na que non se esque-
ceu da barbarie que significaba
para a paisaxe asolagar cun en-

coro o pobo de Portomarín.
A relación cos seus vellos ami-

gos vai mantela Bernárdez desde
novos destinos oficiais na embai-
xada arxentina en Madrid. Axudou
discretamente, escribiu para La
Noche de Borobó pero, sobre todo,
falaba. Como falara nas tertulias
desaparecidas que coñeceu en Ma-
drid antes do 36 e nas que ainda se
mantiñan nos anos 50. Cal aquelas
de nome Pombo, La Granja del
Henar, Gato Negro, Maison Do-
rée, Lisboa ou Platerías ou, sobre
todas, na daquel café Varela onde
coñeceu a un camareiro galego de
apelido Cordeiro que o dotara de
tanto anecdotario.

Lonxe daquela poesía ultraista
dos anos vinte, e máis da que pu-
blicara na revista viguesa Vida
Gallega, e xa catolizante e aplica-
do con Paul Claudel e Charles Pé-
guy, Francisco Luís Bernárdez
morreu en Buenos Aires en anos
–1978– nos que moitos daqueles
refuxiados galegos deran conta do
exilio. Hoxe, coa súa irma Aurora
–a que na súa volta de nena a Bue-
nos Aires ríanse dela polo seu pe-
chado deixe galego– entra de vol-
ta na nosa cultura para que goze-
mos todos nós dunha parte impor-
tante da historia privada dun ar-
xentino universal. O Julio Cortá-
zar, que un día petou na porta dos
exilados galegos. Déronlle a ben
vida. Ben vida xa que logo a Julio
Cortázar e Aurora Bernárdez.♦
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Sen piedade 

MARICA CAMPO

Non vou falar do western
do mesmo título. En re-
alidade, non querería

falar de nada, senón baleirar
nun berro todo o noxo que me
producen os USA que fago vo-
to de non usar, por máis que
eles ao peor me usen a
min.(“Visite los Estados
Unidos de Norteamérica antes
de que ellos lo visiten a Vd.”
Astrid Hadad, cantante
mexicana). Alguén dixo que
ser antinorteamericano é unha
moda. Pois serao. Si, como fa-
lar da SIDA. Mais a SIDA está
aí, falemos ou non dela, e se
non falamos será peor. Os EE
UU igual. Haberá quen diga
que unha cousa son os
gobernantes e outra o pobo.
Pois si e non. Si,  porque non
todos os norteamericanos elixi-
ron a Bush. Non, porque unha
maioría votou por el. E non de
novo, porque unha altísima
porcentaxe da poboación está a
favor da pena de morte, o que
equivale a dicir que son xente
sen piedade. Porén, dan
mágoa. Son coma o rei do reta-
blo das marabillas, camiñando
oufanos sen se decatar de que
van espidos. 

Todo isto tráioo a conto po-
las sentenzas de morte executa-
das nestes últimos días. Non
importan o arrepentimento e a
reinserción, non importan os
anos pasados no corredor da
morte, os sucesivos
aprazamentos que veñen a ser
como outras tantas execucións.
Importa o ollo por ollo, a
primitiva e salvaxe Lei do
Talión. Importa a vinganza e,
nunca mellor dito, “servida en
prato frío” (26 anos de espera
no caso de Tookie Williams a
quen o monstro Schwarzeneg-
ger lle negou o indulto). 

Para non pedirmos que
paren o mundo e baixar, aníma-
nos a voz pregravada de Harold
Pinter, no seu discurso de recep-
ción do Nobel, a pedir o proce-
samento de Blair e de Bush po-
los crimes contra a humanidade.
Boa parte da prensa británica
silenciouno. Politicamente
incorrecto, louvado sexa. El,
como Susan Sontag fala porque
se non berrarán as pedras.
Mais, non se preocupen, a estes
mandatarios talvez soamente os
xulgará a historia. Nin sequera
as súas conciencias,
obnubiladas como están pola
ambición e o imperialismo. Pa-
ra Bush os malos son eses
pobres diaños que produce
maiormente un réxime en que o
ser humano deixou de ser cida-
dán para ser só consumidor. Ta-
mén de armas, claro, non vaia
ser que baixe o PIB.

E, volvendo á pena de
morte, eu tamén vou ser polí-
ticamente incorrecta para moi-
tos lectores d’A Nosa Terra.
Desde as últimas execucións
en Cuba  non volvín corear na
manifestación do 25 de xullo
o de “Cuba si, Ianquis non”.
Ben sei que non é o mesmo,
mais a vida é unha. ♦

Cortázar, Aurora e Francisco Luís
X. ENRIQUE ACUÑA

A cesión das imaxes de Julio Cortázar ao CGAI devolve a relación dos írmáns Bernárdez co noso país. Nas fotos Francisco Luis Ber-
nárdez nun retrato dos anos 20. Aurora Bernárdez en Galiza nunha das fotografías donadas ao CGAI e reprodución do conto “Bru-
ja” de Cortázar publicado en Correo Literario en 1944.



O domingo 18 de decembro a
organización de cooperación
ao desenvolvemento Implica-
das/os no desenvolvemento
(IND), unha das poucas que
traballan dende Galiza de xei-
to independente, une a cultu-
ra galega coa solidariedade no
festival Implícate! Noite de
música e palabra solidaria.
Durante máis de dúas horas,
no auditorio de Galicia de
Compostela daranse cita tea-
tro, danza, música e poesía a
cargo de artistas destacados
do panorama cultural galego.

Presentado por Yolanda
Castaño e polo actor Ernesto
Chao, o festival quere ser un
chamamento á solidariedade.
Para iso a organización botou
man dun cartel de luxo, con
Mercedes Peón e Uxía Senlle
no apartado musical, Manolo
Rivas, Marilar Alexandre,
Marta Dacosta, Fran Alonso e
Chus Pato para o recital poé-
tico, o dúo cómico Mofa e Be-
fa no teatro, que presentarán
a obra Cultura para dar e to-
mar, e con Branca Novoneyra
e María Reimóndez na danza.

Como ben sendo habitual,
a organización escolleu a re-
presentantes da cultura galega
para este novo acto, porque,
como se indica dende IND “o
cambio do mundo ten que co-
mezar cun compromiso tamén
con Galiza, recoñecendo o tra-
ballo que dende aquí se fai e
activando as forzas vivas do
noso pobo como son os nosos
músicos, poetas, artistas e per-
soas comprometidas e impli-
cadas”. Ao seu ver “só cam-
biando as raíces da pobreza
cambiaremos a situación de
millóns de persoas, e iso impli-
ca cambiar a nosa maneira de
vida aquí ao ladiño da casa”.

Ademais de Uxía Senlle e
de Mercedes Peón, no festival
actuarán Abe Rábade Trío, o
grupo de jazz fundado en
1996 que leva o nome do seu
pianista e compositor. Xunto
a el, Paco Charlín (contrabai-
xo) e Bruno Pedroso (batería)

interpretarán temas destaca-
dos do seu repertorio. Esa
mesma noite subirá as táboas
o proxecto Nordestin@, inte-
grado por Ugia Pedreira, vo-
calista do grupo Marful, por
Guadi Galego, cantante de
Berrogüetto e do novo grupo
Espidos, e por Abe Rábade.

O apartado teatral com-
pletase co espectáculo da Ac-
triz Pepa Yañez e o actor Da-
vide Salgado, máximos expo-
ñentes da aproximación que
se fai en Galiza ao xénero de
variedades. Despois de perco-
rrer as salas co seu primeiro
traballo Unha noite no muíño
non é nada... sen Davide e Pe-
pa Yáñez, en Compostela re-
presentará o seu novo espec-
táculo Cabaret D’aquí.♦
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Anxo Cabada
‘As miñas
fotografías
son poemas
co denominador
común da mirada’

M.B.
Vénse de publicar Materia
de sombras, un libro no que
se recollen algunhas das fo-
tografías que realizou nas
últimas décadas, acompaña-
das por textos de Marga do
Val, Alfonso Armada, Va-
lentín Carrera e Alejandro
F. Larrañaga. É unha sorte
de antoloxía da súa obra?

Máis que unha antolóxica
é unha viaxe da emoción a
través da imaxe. Non preten-
dín facer unha selección das
miñas mellores fotos senón
que o que quería era facer un
percorrido pola fotografía.
Dalgunha maneira, este libro
tenta ser unha aproximación á
literatura. Na literatura tén-
tanse recrear outras vidas, ou-
tros rostros, eu coa fotografía
pretendo facer o mesmo. A
unidade destas imaxes é que
queren ser poesía co denomi-
nador común da mirada.

Concede moita impor-
tancia ás súas viaxes polo
mundo.

Comparo a viaxe coa foto-
grafía. Cando fas unha foto-
grafía tentas captar unha emo-
ción. Na fotografía tento man-
ter a emoción que sinto cando
me achego a algo novo. Se até
agora considerábaa como un-
ha viaxe cara o exterior agora
vexoa como un estado de sen-
sacións, como un xeito de va-
zar o meu interior cara fóra.

Por que titula Materia
de sombras?

Non tiña pensado ningún
tipo, mais a medida que re-
construía a liña de miradas
vin que o que máis chamaba
a atención era como ían ca-
miñando ás sombras, como
partía da realidade e se ía es-
vaecendo. O que queda de-
trás das imaxes son sombras.

Que sons as sombras
para un fotógrafo?

Cando abrimos os ollos
vemos sombras. Esa capaci-
dade para ir descubrindo o
mundo ou ir contando o que
vemos é a sombra.

Con que serie se identi-
fica máis? 

Se ao final non incluín nin-
gunha serie foi porque, máis
que cunha serie, co que me
identifico é coa capacidade da
percepción en cada lugar, co
que me chama a atención, coa
capacidade de emocionar.♦

IND
M. BARROS

IND presenta no Auditorio de Gali-
cia de Compostela o espectáculo
Implícate!, un festival que combina
a arte e a solidariedade a cargo de
artistas destacados da escena galega.

Cal é o obxectivo principal de
Implícate?

O que pretendemos é dar a
coñecer o traballo que está a
desenvolver a nosa organiza-
ción e chegar a sensibilizar a
xente a través da arte. Colate-
ralmente haberá recadación,
pero está lonxe de ser o noso
fin. Queremos vincular o
mundo da cultura coa solida-
riedade. IND está a traballar
dende Galiza pero moita xen-
te prefire colaborar con ou-
tras organizacións con máis
presenza mediática, con cam-
pañas fortes de marketing,
que non sempre se traducen
en bos proxectos.

A que se destinan eses cartos?

Aos proxectos que xa temos
en marcha, tanto os do sur co-
mo aquí. Dous deles desenvól-
vese na India, un nos arrabal-

dos de Tiruchi e o outro nunha
das zonas afectadas polo tsuna-
mi. Aquí estamos a traballar
na rehabilitación ofrecéndolle
ademais atención a máis de
12.000 persoas. Os outros
desenvólvense en Etiopía e es-
tán centrados na formación de
mulleres, na capacitación labo-
ral e nos microcréditos.

No festival todos os artistas
participan desinteresadamente,
hai compromiso dende o eido
da cultura?

Coido que si, teñen unha
mentalidade aberta e parti-
cipativa, especialmente cando
son iniciativas que parten de
aquí. Hai todo un tecido sub-
xacente que permite que esta

implicación sexa máis doada.
Nós ademais facilitamos in-
formación da asociación, por-
que pensamos que a forma de
traballo é moi importante.

Todos os colaboradores son
galegos. Non é casual.

Somos unha organización
galega que cre no traballo de
base. Para nós é moi impor-
tante que as decisións se to-
men preto das persoas do pri-
meiro mundo e sexan útiles
para as do terceiro. Esta é un-
ha das poucas organizacións
que deciden cales son os seus
propios proxectos. No resto as
decisións tómanse en Madrid,
en Barcelona ou en lugares
máis afastados.♦

María Reimóndez 
‘As organizacións solidarias con moito marketing son as que máis atraen’

Programa
Música:
Uxía Senlle, Mercedes Pe-
ón, Abe Rábade Trío e Nor-
destin@s.
Poesía:
Manuel Rivas, Chus Pato,
Fran Alonso, Marilar Alei-
xandre e Marta Dacosta.
Teatro:
Mofa e Befa, Pepa Yáñez e
Davide Salvado.
Danza:
Branca Novoneyra e María
Reimóndez.
Lugar:
Auditorio de Galicia
(Compostela).
Venda de entradas:
Auditorio de Galicia, Servi-
zo de venda Caixa Galicia e
no Centro Crisol de Vigo.

O grupo de teatro cómico Mofa e Befa. Abaixo, a música e cantante Mercedes Peón.



En 1958 escribín isto: 
“Non hai diferencias nidias entre o que é
real e o que é irreal, nin entre o que é o
verdadeiro e o que é falso. Unha cousa
non ten por que ser necesariamente ver-
dade e mentira; pode ser ao mesmo tem-
po verdade e mentira”.

Creo que estas proposicións aínda te-
ñen sentido e aínda poden aplicarse na
exploración da realidade coa arte. Como
escritor estou de acordo con elas, pero
non podo estalo como cidadán. Como ci-
dadán debo preguntarme: Que é verda-
deiro? Que é falso?

A verdade no drama é sempre fuxidía.
Nunca das con ela por enteiro anque a
buscas de forma compulsiva. Esta busca é
precisamente a que guía o teu esforzo. A
busca é o teu traballo. As máis das veces
topas coa verdade na escuridade, bates
contra ela ou obtés de reollo unha imaxe
ou unha silueta que parece corresponder-
se coa verdade, e a miúdo sen que che-
gues sequera a decatarte. Pero a verdade
real é que nunca hai unha soa verdade que
se poida atopar na arte dramática. Hai
moitas. Unhas desafían as outras, íspense
entre si, refléxanse, ignóranse as unhas ás
outras, xogan xuntas e están cegas a unha
para a outra. Ás veces sentes que tes nas
mans a verdade dun momento, mais logo
esvárache por entre os dedos e pérdela.

Téñenme preguntado a miúdo cómo
nacen as miñas obras. Non o sei. Nin se-
quera podo facer un resumo das pezas
que non sexa contar o que sucede nelas.
O que se di. O que pasa.

A maior parte das miñas obras nacen
dunha frase, dunha palabra ou dunha ima-
xe. Á palabra séguelle rapidamente a ima-
xe. Gustaríame poñer os exemplos de dú-
as frases que me viñeron á cabeza caídas
do ceo, que se continuaron en cadansúa
imaxe, e que logo eu mesmo proseguín.

As obras son A volta á casa e Vellos
tempos. A primeira frase d’A volta á ca-
sa é “Que estás a facer coas tesouras?”.
A primeira de Vellos tempos é “Escuro”.
En ningunha das dúas dispuña de máis
información ca esa.

No primeiro caso alguén estaba loxi-
camente buscando unhas tesouras e pre-
guntáballe onde estaban a outra persoa
de quen sospeitaba que as roubara. Pero
eu dalgún xeito sabía que ao interpelado
lle importaban un carallo as tesouras e a
outra persoa.

En Escuro entendín que era a descri-
ción do pelo de alguén, do pelo dunha
muller, e que se producía como resposta
a unha pregunta. Nos dous casos vinme
impelido a proseguir co tema. Sucederon
as cousas visualmente, coma nun lento
fundido que pasaba das sombras á luz.

(...)
É un momento curioso o da creación

de personaxes que ata ese intre non exis-
tían. O que vén despois resulta capricho-
so, incerto, mesmo alucinatorio, tanto
que ás veces pode chegar a ser unha ava-
lancha imparábel. A posición do escritor
é estraña. Os personaxes non o reciben
moi calorosamente que se diga. Resís-
tense a el, dan un vivir incómodo, fanse
imposíbeis de definir. Non lles podes di-
tar o que queres. Poste a xogar con eles a
un xogo sen fin, ao gato e o rato, á pita
cega, ás agachadas. E ao remate decátas-
te de que tes nas mans xente de carne e
óso, xente con vontade e cunha sensibili-
dade individual ben de seu, feitos a par-
tir de compoñentes que non vas poder
cambiar, manipular ou distorsionar.

No fondo, a linguaxe da arte é unha
transacción altamente ambigua, son un-

has areas movedizas, un trampolín, unha
piscina xeada que pode fender en calque-
ra momento cando ti, o escritor, camiñes
por ela. Pero xa o dixen: a busca da ver-
dade non ten paraxe. Non podes adiala,
non podes deixala para máis adiante. Tes
que defrontala, xa.

O teatro político presenta un conxun-
to de problemas completamente diferen-
tes. Tes que evitar a toda custa botar o
sermón. A obxectividade é esencial. Dé-
beselles permitir aos personaxes que res-
piren ao seu aire. O escritor non pode lin-
dalos nin oprimilos
para satisfacer un
gusto, unha opinión
ou uns prexuízos que
son os del. Ten que
estar preparado para
achegarse a eles den-
de distintos ángulos,
dende un completo e
desinhibido abano de
pespectivas, quizais
ás veces para collelos
por sorpresa, e porén
dándolles a liberdade
de que vaian por on-
de lles pete. E non
sempre funciona. E a
sátira política, abofé,
non segue ningún
destes preceutos e de
feito fai xustamente o
contrario, o que por
outra parte é a súa
función principal.

Na miña obra A
festa de aniversario
coido que manexo un completo abano de
opcións que operan nun denso bosque de
posibilidades antes de que centrarme ao
cabo nun acto de submisión.

A linguaxe da montaña non pretende
funcionar tan abertamente. É brutal, cur-
ta e desagradábel. E porén os soldados
da obra dan co xeito de divertirse. Ás ve-
ces esquecemos que os torturadores abo-
rrecen con facilidade. Necesitan un pou-
co de risas para manter os ánimos a tope.
Así nolo confirmaron sen ir máis lonxe
os acontecementos de Abú Ghraíb, en
Bagdad. A linguaxe da montaña dura só
vinte minutos, pero podería representar-
se durante horas e horas, unha e outra
vez, repetindo o mesmo modelo unha e
outra vez, horas tras horas.

(...)
A linguaxe política, tendo en conta o

uso que lle dan os políticos, nunca explo-
ra estes territorios. E iso é así porque a
maioría dos políticos, se acreditamos nas
probas de que dispomos, non están intere-
sados na verdade e si no poder e no man-
temento dese poder. Para reter ese poder é
esencial que a xente fique na ignorancia,
que vivan na ignorancia da verdade, mes-
mo da verdade das súas propias vidas. O
que nos envolve é un amplo tecido de
mentiras, do que nos alimentamos.

Como xa todos aquí sabemos, a xusti-
ficación da invasión de Iraq foi que Sad-
dam Hussein posuía unha cantidade moi
perigosa de armas de destrución masiva,
que podía disparar en 45 minutos e causar
unha devastación estarrecedora. Asegurá-
ronnos que iso era certo. E non o era. Di-
xéronnos que Iraq tivera relación con Al
Qaeda e que compartía a responsabilidade
da atrocidade do 11 de setembro de 2001
en Nova York. Aseguráronnos que iso era
certo. E non o era. Dixéronnos que Iraq
ameazaba a seguridade do planeta. Ase-
guráronnos que era certo. E non o era.

A verdade é algo totalmente distinto.

A verdade vai ligada a cómo os Estados
Unidos entenden o seu papel no mundo e
ao xeito en que representan ese papel.

Pero antes de voltar ao presente gus-
taríame botarlle un ollo ao pasado recen-
te, isto é, á política exterior dos Estados
Unidos dende o remate da Segunda Gue-
rra Mundial. Coido que é obrigatorio pa-
ra nós someter ese período a un exame
detallado, anque cinxido ao tempo do
que dispomos agora.

Todos sabemos o que pasou na Unión
Soviética e en toda a Europa Oriental du-

rante o período de
posguerra: a brutali-
dade sistemática, as
atrocidades xenerali-
zadas, a desapiadada
supresión do pensa-
mento independente.
Todo isto se compro-
bou e documentou
perfectamente.

Pero o meu argu-
mento é que os crimes
dos EUA nese mesmo
período só foron par-
cialmente recollidos,
só lixeiramente docu-
mentados, só escasa-
mente coñecidos, só
superficialmente re-
coñecidos coma os
crimes que son. Creo
que debemos abordar
este tema e que a ver-
dade ten unha consi-
derábel relación co
estado actual do mun-

do. Malia estaren limitados en certa medi-
da pola existencia da Unión Soviética, as
actuacións dos Estados Unidos por todo o
planeta deixaron claro que crían ter carta
branca para facer o que querían.

A invasión directa dun estado sobera-
no nunca foi, de feito, o método preferi-
do por América. Polo xeral, o escollido
foi o que definiron como ‘conflito de
baixa intensidade’. Conflito de baixa in-
tensidade significa que milleiros de per-
soas morren pero máis a modo que se
dun só golpe guindas sobre eles unha
bomba. Significa que infectas a cerna do
país, que provocas un tumor maligno e
que observas como a gangrena se esten-
de. Cando sometes por completo a pobo-
ación (ou cando bates nela ata matala,
que vén sendo o mesmo) e cando conse-
gues ter os teus amigos, o exército e as
grandes empresas sentadas comodamen-
te no poder, daquela poste diante da cá-
mara e dis que a democracia venceu. Ve-
laí o lugar común na política exterior es-
tadounidense nos anos dos que eu falo.

A traxedia de Nicaragua foi un dos
casos máis significativos. Quero amosa-
lo agora como un potente exemplo da vi-
sión americana sobre o seu papel no
mundo, tanto daquela como agora. (...)

Gustaríame lembrarlles que naquel
tempo o presidente Reagan fixera esta
declaración: “Os Contras son o equiva-
lente moral dos nosos Pais Fundadores”.

Os Estados Unidos apoiaron a brutal
ditadura de Somoza en Nicaragua duran-
te máis de 40 anos. O pobo nicaraguano,
dirixido polos sandinistas, derrubou o
seu réxime en 1979 mediante unha verti-
xinosa revolución popular.

Os sandinistas non eran perfectos. Ti-
veron a súa parte de arrogancia e os seus
posicionamentos políticos contiñan unha
boa cantidade de elementos contradito-
rios. Pero eran intelixentes, racionais e
civilizados. Buscaban instaurar unha so-

ciedade estábel, decente e pluralista.
Aboliron a pena de morte. Centos de mi-
lleiros de labregos golpeados pola pobre-
za foron rescatados de entre os mortos.
Máis de 100.000 familias accederon a un
título de propiedade das terras. Construí-
ronse dous milleiros de escolas. Unha
moi destacábel campaña de alfabetiza-
ción reduciu o analfabetismo no país por
baixo do 17%. Estabeceron un ensino
gratuíto, e tamén un sistema gratuíto de
saúde. A mortalidade infantil reduciuse
nun terzo. Erradicaron a polio.

Os Estados Unidos acusaron estas re-
alizacións de formar parte dunha revolta
marxista-leninista. Dende o punto de vis-
ta do goberno dos Estados Unidos, era
un perigoso exemplo. (...)

Pero esta ‘política’ non se cinxiu a
Centroamérica. Ciscárona por todo o
planeta. Foi o nunca acabar. E é como se
nunca pasara.

Os Estados Unidos apoiaron e en
moitas ocasións xeraron todas as ditadu-
ras militares de dereitas no mundo que
seguiu á fin da Segunda Guerra Mundial.
Estoume a referir a Indonesia, Grecia,
Uruguai, Brasil, Paraguai, O Haití, Tur-
quía, Filipinas, Guatemala, O Salvador
e, por suposto, Chile. O horror que os Es-
tados Unidos lle infrinxiron a Chile en
1973 nunca poderá expiarse, non se po-
derá esquecer nunca.

Houbo centos de milleiros de mortos
en todos eses países. Hóuboos? E en to-
dos os casos son atribuíbeis á política ex-
terior estadounidense? A resposta é si:
hóuboos e foron responsabilidade da po-
lítica exterior americana. Pero vostede
non o sabe.

Nunca sucedeu. Nunca sucedeu nada.
Mesmo cando estaba a acontecer non es-
taba acontecendo. Non tiña importancia.
Non interesaba. Os crimes dos Estados
Unidos foron sistemáticos, constantes,
crueis, desapiadados, pero moi pouca
xente chegou a falar realmente deles.
Non queda outra que recoñecérllelo: os
Estados Unidos dedicáronse, no mundo
enteiro, a unha manipulación perfecta-
mente clínica do poder facendo coma
quen que era unha forza a prol do ben
universal. É un exercicio de hipnose bri-
llante, mesmo enxeñoso, e moi eficaz. 

(...) Cando ollamos para un espello
pensamos que a imaxe á que nos defron-
tamos é fiel. Pero abonda con movérmo-
nos un milímetro e a imaxe mudará.
Agora estamos vendo un infinito catálo-
go de reflexos. Pero ás veces un escritor
ten que esnaquizar o espello, xa que é
dende o outro lado del dende onde a ver-
dade nos observa.

Creo que, malia os enormes obstácu-
los que existen, ter unha ousada, firme e
feroz determinación intelectual, como ci-
dadáns, para definir a verdade real das
nosas vidas e das nosas sociedades é un-
ha obriga crucial que nos incumbe a to-
dos e a todas. De feito, é unha orde.

Se esa determinación non se integra
na nosa visión política non temos espe-
ranza de recuperar o que estamos tan pre-
to de perder: a nosa dignidade humana.♦

Anacos do discurso de Harold Pinter, Premio
Nóbel de Literatura 2005, gravado en vídeo po-

la enfermidade do autor, e emitido durante as
ceremonias de entrega dos galardóns. 

Tradución: XABIER CID / Vieiros

Pódese consultar completo, en galego, en
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Arte, verdade e política
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O mundo vai tan depresa nos seus
progresos que nin dá acougo pra
entendelos. Adentrámonos a cegas
en rutinas consumistas, en novos
ritos e mitos. Ten o seu mérito de-
catarse, ao menos, que tivemos a
oportunidade de vivir certa prehis-
toria de pallozas, lareiras, zocos,
arados romanos, carros cantarei-
ros, fontes, penedas e bosques sa-
cros, meigas, feiras da sorte do pa-
xariño e do vellos da zanfona, ve-
llos petrucios contadores de histo-
rias... Tempos que pasaron ao mu-
seo e ao álbume das lembranzas,
que non foron mellores, pero con
algo de pintoresquismo deixaron
pouso na nostalxia do que somos.
No escenario dese pasado están os
edificios de Correos, co seu carte-
lón de porcelana azul e a silueta
dun sobre, os buzóns rurais de la-
tón, ou nas cidades os solemnes
edificios proxectados polo enxe-
ñeiro Otamendi. Na praza Maior,
competindo coa igrexa ou o conce-
llo, con torreón e e reloxio dando
as horas, cos broncíneos leóns de-
señados por Antonio Palacios, tra-
gando cartas; as bandeiras no bal-
cón. E no interior ringleiras de me-
sas cos seus funcionarios de bata
azul de dril, entre torres e moreas
de sobres, paquetes e certificados.
Pintoresco, literario e gracioso pai-
saxe naïf. O cheiro a lacre queima-
do e o soniquete dos tampóns ma-
tando os selos pegados con cuspe.
As colas dos que perdían o día de

traballo para mandar algún paque-
te para os rapaces da mili, en Ceu-
ta ou en Melilla, en El-Aiun ou en
Guinea... para os que estaban nas
“Américas” ou na Europa. Envol-
torios feitos en saco ou en papel de
estraza, pegados con engrudo ou
mal colinón, etiqueta rotulada con
esforzo lexíbel, cosida entre a cruz
dos cordeis atando aqueles peque-
nos fardos que, cunha estampiña
da devoción dun santo, unha foto
de feira, contiñan tanto alimentos
para o corpo –xamón, chourizos–
como tamén para o espírito. Lem-
branza feita amor cos cinco senti-
dos da casa. Os coches de liña dei-
xando as fardas en cada parada, o
vagón-correos do tren Exprés, do
Xanghai... repartindo polos catro
puntos cardinais... Os carteiros de
gorra, carteira de coiro a rebosar de
paquetes, prensa, sobres de todo ti-
po e cores... e a bicicleta, timbre,
asubiote ou petando de porta en
porta... Algunha ansiosa Mama-
sunción, agardando as noticias que
nunca chegan. Sempre había por
medio conversas, confidencias, es-
peranzas e un aguinaldo por este
tempo de Nadal. Un suspiro ao
abrir, a lectura de ilusións, desi-
lusións, traxedias no interior dun
sobre. Namentres, a silueta do car-
teiro esvaíase entre as reviravoltas
dos camiños. Poética do antes que
non fuxiu da sensibilidade de Pa-
blo Neruda. Carteiros con algo de
divino e humano, de anxo, de Mer-

curio e Cupido, de Chalki inca, de
recadeiro que se motoriza e fura xa
entre as brétemas da historia, entre
mecanizacións, códigos, clasifica-
doras... En ocasións, os desexos de
Nadal recibíanse resesos, polo
tempo da Pascua Florida, demora

motivada por artesanais erros. O
carteiro era martir, compoñedor,
paleógrafo, remendón de paquetes
para que, ao fin, todo tivese o seu
xusto paradeiro. 

Nesa permanente e competiti-
va ansia de busca, fomos e somos

testemuñas da apoteose e a de-
cadencia de moitos intentos de
comunicación: o esperanto, o
morse, a taquigrafía, os telégra-
fos, cos seus códigos e os escue-
tos telegramas; dos teléfonos e
das telefonistas, das cabinas e ca-
dros de caravillas, dos postes e
cables ás beiras das estradas, tan
esenciais na paisaxe como as
mesmas anduriñas. Tamén proba-
mos os aparatosos robots-telefa-
xes iniciais e agora a simplicida-
de sen fíos dixital, internáuticos
e-mails, a linguaxe eivada das
mensaxes polo móbil... e outros
electrónicos etcéteras que axiña
virán. Todo moi a veloz ritmo.
Comunicacións que nos permiten
saír hoxe de oriente e chegar onte
ao occidente... Algo que as poéti-
cas forzas interiores do espírito
semellan non entender... elas se-
guen o seu paso pousón, de vagar,
e ao seu ritmo chegan algo des-
pois. A competencia en atención,
prezos, seguridade, rapidez, am-
plitude de horarios de atención e
mapa destinos, flota de furgóns,
mercadotecnia... aguilloan a in-
novar para seguir nos retos do
mercado... son as delicias da loita
do sistema consumista, onde nin-
guén xa pode durmir a sesta. E
nesa trifulca aínda queda algo do
nostálxico dinosauro de Correos,
con anovadas capas de escamas
de experiencias, nesa carreira de
correr a quen corre máis.♦

A Ucha das Horas                                                   Felipe Senén

Correos e os carteiros de antes

PACO VILABARROS

Reaccionarios
FRANCISCO CARBALLO

Os dous acontecementos relixiosos máis
influentes do século XX foron o Concilio
Vaticano II (1962-1965) e a emerxencia da Iihad

islámica  cos Irmáns Musulmáns de Exipto nos vinte,
Khoimeni nos sesenta e Ben Laden posteriormente. O
Vaticano II foi rupturista e deu as bases para un
cristianismo non premoderno. Mais numerosos bispos
asistentes e outros creados posteriormente están a obsta-
culizar os camiños de transformación. Observamos en
todas as igrexas zonas reactivas. A Iihad é puro
movemento reaccionario. Invoca contra occidente as
cruzadas porque el é media lua detida.

Quen é un reaccionario? Quen pensa e traballa en man-

ter o pasado, sacralízao e impono. Se ollamos a Igrexa ga-
lega tal fenómeno é patente. Co Vaticano moitas
afirmacións tradicionais mudaron: a lingua litúrxica
abandonaba o latín pola lingua de cada país, as liberdades
de conciencia, opinión e expresión de seren prohibidas fo-
ron recoñecidas como dereitos, as relacións Igrexa-Estado
en vez de confesionais independentes e de  respecto para
todas as crenzas. Que pasou na Galiza? Que unhas poucas
comunidads cristiás deron o paso: liturxia en galego,
respecto ás conciencias, nada de presidencias de
autoridades civís nos actos relixiosos, etc. Mais outras per-
severan no seu e tratan de obstaculizar o necesario, o que
pode dar senso democrático e moderno aos cristiáns. Do
fenómeno fundamentalista do sector islamista non vale a
pena insistir; temos á vista as pervesións tradicionais: aten-
tados, inmolacións. O Islam, en certos períodos e lugares,
non caeu nestes desvíos. 

Mais, ollo!, o mundo da política non se comporta dife-
rentemente. Estamos a configurar unha nova “Societas
politica” europea. Iso leva consigo a modificación de leis
e comportamentos tradicionais de illamento e compatibili-
dade. Unha nova organización colectiva esixe sacrificios e

consegue beneficios. Vemos como tal mínimo de consen-
sos se dificulta. É porque hai sobras de reaccionarismo e
falta de visión de futuro. É a aplicación do refrán reaccio-
nario: máis vale paxaro na man que cen voando.

Eme máis visíbel este tipo de grupos humanos en Espa-
ña. Toda unha inacabábel campaña a prol da monarquía, da
constitución do 78, das vellas políticas. Estamos máis infor-
mados da vida da monarquía que de calquera outra realida-
de social. Os españois que atenden a Raxoi, Acebes e ache-
gados, deben teren a cabeza máis entregada á constitución
que a súa familia ou a calquera das súas obrigas, tan ponde-
rada e sublimada é a obra constituínte do 78 que atrapa
conciencias e louquea multitudes.

Non é na alta política onde isto se observa con crueza;
é en moitos concellos nos que segue a mandar o caciquiño
de anos, personaxe tan extraño á modernidade. Persoas de
tan lúgubre práctica social seguen no candeeiro. Todo por-
que “máis vale paxaro”... Isto é máis lúgubre nalgúns
mass media que sobrepasan en instalación no pasado e
medran canto máis insultan. É a mesma reacción que
levaban á visión dos autos de fe da Inquisición: querían
fogueiras. Que humanos!♦

Eusebio Lorenzo:
Da palabra para a luz
MARGA ROMERO

Amorte de Eusebio Lorenzo roubábanos a mocidade.
O tempo, que Paulino Vázquez desexara prender,
fuxía como Xoan Sebastián Bach, foi seixo de

desfacer entre os dedos. Evoco agora a figura delgada e alta
de Eusebio cun sorriso tímido e véxoo sentado na
Quintana, a xogar no “Candilexas” ao Xadrez, diante da fa-
cultade de Filoloxía moitas mañás con Asunción, a súa
compañeira e lembro a noticia do nacemento de Flavia en
marzo do ano 85, depositaria para sempre do Libro das via-
xes e dos soños. Eusebio, formaba parte dunha boa promo-

ción de estudantes de galego-portugués que podían dividir-
se moi ben entre persoas que tiñan unha vocación máis lin-
güística e aquelas que a tiñan máis literaria. No primeiro
grupo de persoas están Carme Hermida, X. Henrique
Costas, Ana Isabel Boullón ou tamén Fernando Tato, que
ademais de filólogo é o autor da voz “Os Resentidos” da
GEG, e que tamén nos deixou no mellor do seu tempo. Da
banda literaria, existía un grupo de poetas do que formaba
parte Eusebio,  Paulino Vázquez, David Pérez Iglesias e
Manuel Forcadela. Unha grande promoción que rematou a
súa carreira no ano 1985, que deu bos e boas ensinantes e
que, moitos e moitas, seguen así incombustíbeis na defensa
dun ensino galego, público e laico. Estes e estas
compañeir@s de Eusebio proveñen dun tempo no a
licenciatura en galego portugués esixía un compromiso, po-
lo menos ético, que se podería relacionar co mesmo que ti-
veron os mozos e mozas que militaron co seu esforzo nas
Misións Pedagóxicas da República. Daquela as cousas esta-
ban máis claras e entón, todos e todas loitaban pola norma-
lidade dun país. Non eran politicamente correctos. Como na
República, ser misioneiro, imprimía carácter. Por certo,

ningunha destas persoas está no goberno! Foi o ano 85, o
ano do Congreso Internacional de Rosalía de Castro e o seu
tempo, no que tamén traballara arreo Manolo Lado, amigo
que tamén nos deixou levando nos seus ollos atrapadas as
paisaxes dos Alpes, ano de Os dias olvidados e O Corpo e
as sombras, poemarios que o poeta de Laíño vería
publicados. Compostela era leda en conversas e a Praza de
Mazarelos, ágora da sabedoría: a obra de Cunqueiro, Aquili-
no Iglesia Alvariño ou Luís Pimentel saía viva dos labios do
poeta, mentres Paulino Vázquez convocaba a todos os troba-
dores medievais e, os dous, imitaban a Borjes que se
convertía en familia. Moitas persoas soubemos de Nuno Jú-
dice polas lecturas de Eusebio. Despois chegaron a enfermi-
dade inxusta e kafkiana que non lle impediu  aprobar as
oposicións para o corpo de Agregados de Ensino Medio.
Morreu o 14 de decembro de 1986, despois da noite de San-
ta Lucía cando os días comezan a crecer. A súa lucidez per-
manece intacta cando lemos A morte presentida (1988), pu-
blicación póstuma É acertado o título escollido polos
editores para a súa obra poética: Gramática do silencio. Eu-
sebio Lorenzo, amigo connosco, para sempre poeta.♦



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

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

BoirBoiroo
■ EXPOSICIÓNS

HIMNO A AFRODITA
Podemos ollar esta magnífica
mostra de pintura e poesía 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
mostra fotográfica A mira-
da dos irmáns Massó.

CambrCambree
■ EXPOSICIONS

XXII CERTAME
DE PINTURA
As obras presentadas ao
certame convocado polo
concello pódense contem-
plar na sala de exposicións
da Biblioteca Municipal até
o 30 de decembro.

CangasCangas
■ EXPOSICIONS

MERCEDES GROBA
Podemos ollar a súa pintu-
ras, xunto coa de Eurico
Borges, na Casa da Cultura
até final de mes.

AA CoruñaCoruña

■ ACTOS

PILAR PALLARÉS
A poesía existencial galega
da inmediata postguerra é
o titulo da conferencia que
a profesora e poeta dá este
xoves 15 ás 20 h. no local
social do Facho (Federico
Tapia 12, 1º).

CIRCO
DEL DESALIENTO
É o álbum de banda deseña-
da de David Rubín que o
vai presentar este sábado 17
ás 19,30 en Alita Cómics,
na rúa do Orzán. Ademais
haberá unha sesión de DJs

■ CINEMA

CGAI
O ciclo adicado a Claire De-
nis presenta este xoves 15 ás
20,30 h. e o venres 16 ás 18
h. Beau Travail (1999); o
mesmo venres 16 desde ás
20,30 h. teremos Vers Nancy
(1999) e Trouble every day
(2001); o sábado 17 e o luns
19 ás 20,30 h. poderemos
ollar L´intrus (2004); o mar-
tes 20 J´ai pas sommeil
(1994); e o venres 23 ás 18
h. Faits monter (2002) e
Vers Mathilde (2005). O ci-
clo Novo cinema italiano
chega o sábado 17 ás 18 h.
con Banditi a orgosolo
(1960), de Vittorio de Seta;
o mércores 21 proxéctase
Bajo el signo del escorpión
(1968), de Paolo e Vittorio
Taviani. En Fóra de serie
podemos ollar o vindeiro xo-
ves 22 ás 20,30 h. o docu-
mental Os tres estadios da
melancolía (2004), de Pirjo
Honkasalo, e o venres 23 á
mesma hora, El perro negro
(2005), de Péter Forgács,
ambos chegados directa-
mente desde o Festival de
Cinema de Gijón. Máis in-
formación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

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

O INXENIOSO
FIDALGO D. QUIXOTE
Ilustracións de Jordi Vila
Delclós en técnica mixta de
pigmentos e gouache na Bi-
blioteca Pública Miguel G.
Garcés até o 20 de xaneiro.

CONSONANCIAS
NA CALEXA
Traballos do grupo Espa-
rrela na galería Pardo Ba-
zán até o martes 20.

MARIOLA HEREDERO
O Casino Atlántico amosa
as súas acuarelas costumis-
tas até final de decembro.

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.

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 con ar-
tistas como Luís Seoane,
Laxeiro, Pesqueira, Xesús
Corredoyra e Pancho
Cossío, entre outros. Até o
29 de xaneiro 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
artistas da talla de Courbet,
Pissarro, Daubgny, Sisley,
Monet, Renoir, Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lau-
trec ou Matisse.

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

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

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

KATI HORNA
Até final de ano o Arquivo
do Reino de Galiza reúne as
impresionantes imaxes desta

fotógrafa realizadas durante
a Guerra Civil Española.

MARGARET
BOURKE WHITE
A Fundación Caixa Galicia
mostra as súas fotografías
sobre un amplo sarillo de te-
mas:a industria, os rañaceos,
retratos de crianzas, supervi-
vintes dos campos nazis, a
Suláfrica do apartheid ou a
India de Ghandi. Un cento de
imaxes dunha das profesio-
nais máis importantes da fo-
tografía. Até o 8 de xaneiro.

DIÁSPORA
A Fundación L. Seoane al-
berga a mostra 10 Artistas
galegos no exilio latinoa-
mericano (1930-1970), co-
producida por esta funda-
ción e o MARCO vigués, coa
que se pretende aportar no-
vas claves de lectura da his-
toria da arte galega do s.XX,
amosando dados que permi-
tan reconstruír unha histo-
riografía alternativa ao dis-
curso oficial académico. Po-

deremos contemplar 72
obras, entre pinturas, debu-
xos, fotografías e esculturas,
ademais de proxeccións e bi-
bliografía diversa de 10 ar-
tistas claves como Ángel
Botello, Castelao, Manuel
Colmeiro, Eugenio Gra-
nell, Maruxa Mallo, Luís
Seoane, Arturo Souto, Xo-
sé Suárez e Carlos Velo.

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

HEDDA GABLER
No teatro Rosalía de Castro
este venres 16 e sábado 17
coa compañía La Pavana.

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

Após a mata, sempre revivimos o
tópico de que do porco se aproveita
todo. Dos untos ao sangue, das tri-
pas á paxariña. Pero na degustación
de tan totémico animal non hai que
esquecer a parte doce, a das sobre-

mesas que tamén teñen por protago-
nista os presentes do cortello. Chu-
las de sangue, con fariña, ovos, uvas
pasas e noces; torta de roxóns, ben
torradiña no forno, morcilla de azu-
cre… Non se pasar co vicio!♦

O porO porco, en doceco, en doce
O O TTrinquerinque
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☞ OLIVER TWIST. In-
glaterra, século XIX. O

pequeno Oliver Twist críase
nun orfanato até que, con dez
anos, pasa a ser aprendiz de en-
terrador. Fuxindo das desgra-
zas e malos tratos, Oliver che-
ga a Londres, onde será reclu-
tado por unha banda de cartei-
ristas baixo o mando de Fagin.

☞ 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 ZAPATOS.
Maggie (Cameron Díaz) é

guapa, vaga, superficial e seduto-
ra. Súa irmá Rose (Toni Collet-
te), vive encerrada nun piso pre-
cioso, incapaz de relacionarse
por mor da súa baixa autoestima.
Cando ambas teñen que compar-
tir piso haberá lea por causa dun-
ha 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 orixes
nunha tranquila cidade. Alí coñece
unha moza vitalista (Kirsten
Dunst) que, xunto con outros pa-
rentes, 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.♦

CarCarteleirateleira

Organizada pola Asociación Gale-
ga de Editores no hotel Monumen-
to San Francisco de SANTIAGO es-
te sábado 17, quer recoñecer a ex-
celencia do traballo editorial reali-
zado polos seus membros ao longo
do 2005: premio Ánxel Casal ao li-
bro do ano; premio Lois Tobío ao
libro traducido; premio Isaac Díaz
Pardo ao libro ilustrado; premio F.
Fernández del Riego á colabora-
ción no labor editorial; premio
X.Mª Álvarez Blázquez ao autor do
ano. O programa comeza ás 20 h.

coa conferencia Alicerces históri-
cos da edición en Galicia a cargo
de Anxo Tarrío; continúa ás 21 h.
co concerto do Grupo Instru-
mental Siglo XX, dirixido por
Florian Vlashi coas estreas mun-
diais de Atlante. Op 5, de PAULINO
PEREIRO, e Divertimento para
Cuarteto de Corda, de JUAN DU-
RÁN. Ás 21,30 está programada a
cea e a entrega de Premios da Edi-
ción 05 ás editoriais Sotelo Blanco
e Xerais, conmemorando os 25
anos da súa fundación.♦

Noite da Edición 05Noite da Edición 05
Remate aínda non deixou de sor-
prender co seu álbum Ballads
don’t change things, considerado
pola crítica como do mellor do
pasado ano, e xa ten preparado
On Junk. Pal despois de presentar
o seu debut Factores que afectan
al equilibrio, xa están a ultimar
Canciones hacia el fin de una es-

pecie, cunha definición e madurez
que farán calar a máis de un. Xira
conxunta de dous dos artistas
máis prometedores de Limbo
Starr, o venres 16 ás 22,30 no
Mardi Gras da CORUÑA e o sába-
do 17 ás 00,30 h. na Iguana Club
de VIGO. Entradas a 6 euros, anti-
cipada, 8 na billeteira.♦

Pal & RematePal & Remate

Poderemos escoitar á formación
compostelá, baixo a dirección de
Manuel Valdivieso, este xoves 15 ás

21 h. no Auditorio de Galicia en SAN-
TIAGO. O venres 16 vai tocar no Au-
ditorio Municipal de VILAGARCÍA.♦

Real Filharmonía de GaliciaReal Filharmonía de Galicia

A orquestra Ópera Nova, dirixida
por José Fabra Catalá, presenta a
magnífica obra de Verdi, este xoves
15 no Pazo da Cultura de PONTEVE-

DRA; e o venres 16 ás 20,30 h. no Au-
ditorio-Pazo de Congresos de OU-
RENSE. Entradas á venda e máis in-
formación en www.caixanova.es.♦

RigolettoRigoletto

Pilar
Pallarés dá

unha
conferencia
este xoves

15 na
CORUÑA.

Funeral
de Ghandi,
da mostra

de Margaret
Bourke

White na
Fundación

Caixa
Galicia da
CORUÑA.
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FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

QUIXOTES DO MUSEO
Até o 20 de xaneiro podere-
mos contemplar esta mos-
tra no Museo do Humor.

FerrFerrolol
■ CINEMA

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

■ EXPOSICIÓNS

SUSO BASTERRECHEA
Expón os seus lenzos na ga-
lería Sargadelos até o 8 de
xaneiro. Todos os xoves ás
19 h, en tanto dure a mos-
tra, o artista oferecerá unha
charla 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.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ARTE NADAL
A Asociación de Artesáns
organiza este mercado,
desde o sábado 17 até o 5
de xaneiro, na Praza da
Soidade.

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 realizadas polos de-
señadores Martín de
Azúa e Gerard Moliné na
capela de Santa María.

JUAN
HERNÁNDEZ PIJUÁN
Podemos contemplar esta
mostra na sede da Funda-
ción Caixa Galicia até o 8
de xaneiro.

TIENTOS E SILENCIOS
A sala do Centro Cultural
da Deputación acolle a
mostra Jesús Val y Gay no
seu centenario.

MANUEL CARREIRA
A sala Puerta 11 acolle os
seus óleos.

■ MÚSICA

TELESIEN
A banda galega de metal
vai dar un concerto este
xoves 15 no
Clavicémbalo. Neste mes-
mo local poderemos gozar
do blues de Edu Bighands
& The Whiskey Tren o
venres 16. O sábado 17 se-
rá o grupo catalán-arxenti-
no T.G.X. Jazz o que se
suba ao escenario.

■ TEATRO

EL ZOO DE CRISTAL
Esta adaptación da obra de
T. Williams, protagoniza-
da por Luís Tosar e Cris-
tina Rota, represéntase o
vindeiro xoves 22 no Au-
ditorio Municipal Gustavo
Freire.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

CRISTINA DE PADUA
A pintora expón o seu traba-
llo até o xoves 29 no Ateneo.

BARCELÓ
Podemos ollar as fotografias
que lle realizou Jean-Marie
del Moral no C.C. da Depu-
tación até o 8 de xaneiro.

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

OURENSE
ARTE ESENCIAL
Podemos visitar a mostra De
Antonio Puga aos nosos días
até o 8 de xaneiro na sede da
Fundación Caixanova.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

GOYA E CARNICERO
Como complemento á mos-
tra Tauromaquias, o Salón
de Actos do edificio Fernán-
dez López do Museo de Pon-
tevedra acolle un ciclo de
conferencias: este xoves 15
o director do Instituto do Pa-
trimonio Histórico Español
Álvaro Martínez Novillo
disertará sobre Antonio Car-
nicero e a tauromaquia: a
visión dun afeccionado; o
venres 16 remata este ciclo
coa intervención do toureiro
e historiador taurino Luis
Francisco Esplá sobre As
sortes do toureo en tempos
de Goya e Carnicero.

■ EXPOSICIÓNS

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 domingo 18 podemos
ollar no Café Moderno a
mostra Entre o realismo e a
vangarda.

■ MÚSICA

CANTOS NA MARÉ
Coa cantante portuguesa
Dulce Pontes, a galega Uxía,
o caboverdiano Tcheka, a
brasileira Renata Rosa e o
galego Narf este sábado 17
ás 21 h. no Pazo da Cultura
por 6 euros (8 na billeteira).

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

LÚA CONLUVAS
Viaxeira incansábel, nada
preguiceira á hora de paro-
lar sobre as súas andanzas,
e que nos conta as cousas
curiosas e formas de vida e
sentir doutros países. Para
crianzas, os xoves de 18,30
a 19,30 no Centro Cultural.

■ CINEMA

ANTES DE QUE ANOITEZA
O filme de Julián Schna-

bel proxéctase este xoves
15 ás 21 h. no Centro Cul-
tural Municipal. No mes-
mo lugar poderemos ollar,
o vindeiro xoves 22, O
outro barrio de Salvador
García Ruíz.

■ MÚSICA

CORAIS
Este sábado 17 ás 20,30 h.
no C.C. Municipal podere-
mos escoitar ás agrupa-
cións Agarimo de Tornei-
ros, Terceira Idade do Po-
rriño e Polifónica Ventos
do Val de Mos.

SINFÓNICA DE MELIDE
A orquestra vai dar un con-
certo o domingo 18 ás
20,30 h. na igrexa parro-
quial Sta. María.

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).

■ MÚSICA

PANXOLIÑAS
O venres 23 ás 21 h. na
igrexa Santa María do
Campo celébrase o festival
de cantigas de nadal.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

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

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ ACTOS

IMPLÍCATE
Noite de música e palabra
solidaria promovida por Im-
plicadas/os no Desenvolve-
mento este domingo 18 ás 20
h. no Auditorio de Galicia. A
presentación estará a cargo
de Yolanda Castaño e Er-
nesto Chao e contará coa
música de Uxía, Mercedes
Peón, Abe Rábade Trio e
Nordestinas; a poesía de
Manuel Rivas, Chus Pato,
Fran Alonso, Marilar Alei-
xandre e Marta Dacosta; o
teatro de Mofa e Befa, Pepa
Yáñez e Davide Salvado; e
a danza de Branca Novo-
neyra e María Reimóndez.
Venda de entradas no Audi-
torio de Galicia, en www.cai-
xagalicia.com e, en Vigo, no
Centro Crisol (Camelias 14).
Máis información en ww.im-
plicadas.org.

■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 20 ás 22,30 h. pro-
xéctase, en versión orixinal e
con entrada de balde, no cen-
tro social O Pichel (Santa
Clara 21, baixo) Fasinpat,
Fábrica sin Patrón (2004),
película arxentina dirixida
por Danièle Incalcaterra.

MUXES
Dentro do ciclo adicado ao
cinema mexicano, con mo-
tivo da mostra de Frida
Kahlo, podemos ollar esta
fita o martes 20 ás 20,30 h.
na sede da Fundación Cai-
xa Galicia.

■ DANZA

ESPECULACIONES
A compañía valenciana No
name radar presenta, desde
este xoves 15 ao sábado 17 ás
22 h. no teatro Galán, esta
proposta elaborada por Ximo
Flores a partir duns textos de
Heiner Müller, na que o
conflito dunha parella se con-
verte no epicentro de todos os
desastres bélicos do mundo.

■ EXPOSICIÓNS 

OLLADA INGLESA,
CORAZÓN GALEGO
Esta mostra pode visitarse,
até o 26 de febreiro, no Mu-
seo das Peregrinacións.

ISABEL MARÍA
Serie fotográfica titulada A
man do artista que podemos
contemplar a galería DF des-
de este venres 16 até o 4 de
febreiro. As mans crean im-
poñen formas, un contorno,
un estilo. Aman é acción: co-
lle, mide, deseña, crea...

JOSÉ VELA ZANETTI
Retrtao 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
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Esta adaptación realizada por Ja-
vier Turiel para a compañía Buta-
ca del Patio este sábado 17 no Au-

ditorio-Pazo de Congresos de OU-
RENSE. O domingo 18 represénta-
se no C.C. Caixanova de VIGO.♦

El mago de OzEl mago de Oz

O ciclo da Fundación Caixa Gali-
cia, con entrada libre até completar
aforo, ofrécenos nas súas sedes un-
ha interesante programación. Este
xoves 15 ás 20 h en VIGO proxéc-
tase El reino de los cielos, de Rid-

ley Scott, filme que repetirá o mar-
tes 20 en OURENSE; e o mércores
21 ás 21 h. en PONTEVEDRA; do
mesmo director podemos ollar en
FERROL o luns 19 ás 20 h. Los im-
postores, e o xoves 22 Gladiator.♦

Cinema de Cinema de AutorAutor

A versión teatral da obra de An-
tonio Skármeta, protagonizada
por Miguel Ángel Muñoz e Tina
Saenz, chega ao auditorio muni-

cipal Gustavo Freire de LUGO es-
te venres 16. O sábado 17 ollaré-
mola no Auditorio Municipal de
CANGAS.♦

El carEl cartertero de Nerudao de Neruda

FRANCESCO GATTONI

Manuel
Rivas, entre

outros,
participa no

festival da
música e a

palabra
Implícate o

domingo
18 en

SANTIAGO.

A serie fotográfica de Jean-Marie del Moral sobre Barceló
pode ser contemplada no C.C. da Deputación de OURENSE.

Isabel María
ten unha
mostra
fotográfica
na galería
DF de
SANTIAGO.



Nº 1.010 ● Do 26 de

galería Espacio 48 até o 8
de xaneiro.

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.

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 sú-
as obras na sala de arte A Cho-
colataría. Máis información
en d5@achocolataria.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.

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.

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.

O ESTUDO E OS
AMIGOS DE GRANELL
A Fundación Granell acolle
esta mostra até final de ano,
na que se recrea o entorno
de traballo do artista, con
obxectos persoais de uso co-
tián, e obras agasalladas por
amigos surrealistas como
Wilfredo Lam, Marcel
Duchamp, Filip West, Ar-
tur Cruceiro Seixas, Ma-
rio Cesariny e Penelope e
Franklin Rosemont, entre
outros, ou adquiridas por el
mesmo, como un Picasso.

JIM HODGES
Don’t be afraid / Non teñas
medo é o mural, realizado en
colaboración con membros
das Nacións Unidas, por es-
te artista, que quería expre-
sar no maior número de lin-

guas posíbel esta frase. Até o
8 de xaneiro no CGAC.

■ MÚSICA

MARLANGO
O grupo de Leonor Wa-
tling actúa este xoves 15 ás
22 h. na sala Capitol. O
venres 16 ás 00 h. podere-
mos escoitar a DJVilou e a
Elvis Ferreira.

OFF
(ÓPERA FORTE FONÉTICA)
A sala Nasa acolle este xoves
15 e venres 16 ás 22 h. un
magnífico espectáculo de
ópera, ao cargo da compañía
A última rata, que pretende
amosar unha reflexión sobre
a saturación de doutrinas, ser-
móns, conceptos, comunica-
dores, predicadores, posuido-
res do ben e do mal, aos que
nos vemos sometidos desde a
infancia. Na sala compostelá
tamén poderemos gozar o
martes 20 ás 21:30 h. da xa
tradicional festa con música
tradicional e moito baile Se-
ráns na Nasa.

■ TEATRO

LA NATURALEZA
DEL ANIMAL
A sala Yago encárgase da
produción e acolle a estrea
desta peza de Marcelo Ma-
rán, na que dous marxinais
viven dentro dun tiovivo
que non funciona, presen-
tándonos a súa relación a
través do humor grotesco e
traxicómico. Poderemos
ollala desde este xoves 15
ao domingo 18, e o xoves
22 e venres 23. Consulta de
horarios e venda de entra-
das en www.salayago.com.

RICHARD BRADSHOW
Na sala Yago os máis cati-
vos poderán gozar co es-
pectáculo de sombras deste
australiano no que interve-
ñen 160 marionetas, o do-
mingo 18 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

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta librería te-

mos este xoves 15 ás 18 h. o
espazo Contacontos de Ou-
tono para adultos, que se re-
pite o sábado 17 ás 18 h. pa-
ra os máis cativos. o luns 19
ás 20 h. preséntase o libro de
Cecilio Muñoz Abela El
viento del desierto, que esta-
rá acompañado do escritor
Francisco Castro; este vai
dirixir o martes 20 o Día dos
Lectores, tertulia na que cal-
quera pode participar libre-
mente recomendando ou fa-
lando das obras que desexe
ou simplemente escoitar; o
mércores 21 o escritor vi-
gués Mariano José Váz-
quez Alonso dará a coñecer
ao público o seu libro Jesús
y enigma de los templarios.

O PRESTIGE.
A RAZÓN DA CIENCIA
O Museo do Mar ten un
completo programa de con-
ferencias sobre dos efectos
da traxedia do Prestige. Es-
te xoves 15 a economista da
USC María do Carmo
García Negro centrarase
nas repercusións económi-
cas do suceso na conferen-
cia Efectos económicos do
Prestige na economía pes-
queira galega. Estado ac-
tual da cuestión.

TALLERES
NO MARCO
O Museo de Arte Contempo-
ránea de Vigo organiza,
aproveitando o período de
vacacións de Nadal, unha se-
rie de actividades comple-
mentarias á exposición Chi-
chaku. Tempo e memoria en
Xapón. O martes 27, mérco-
res 28 e xoves 29 de 18 a 20
h. na sala perimetral B1 do
primeiro andar o mestre de
banda deseñada na escola Jo-
so de Sabadell Tomás Mo-
rón vai dirixir un Taller de
Manga para maiores de 14
anos, para o que se require
inscrición previa e unha ma-
tricula de 30 euros. Ademais
o venres 30 aprovéitase a pre-
senza deste mestre para orga-
nizar outro Taller de Manga
para Cativos de 3 a 8 anos
con entrada de balde, ao igual
que os talleres infantís Papeis

e cartóns para agasallar, nos
que o martes 27, mércores
28, xoves 29 e venres 30 de
12 a 14 h. os máis pequenos
poderá coñecer a arte do ori-
gami ou papiroflexia xapone-
sa. Máis información en
www.marcovigo.es.

FORMAS NO MAXÍN
Todos os venres de 18 a 20
h. e os domingos de 12 a 14
h. o MARCO desenvolve no
Laboratorio das Artes o seu
programa de talleres para
cativos de 3 a 8 anos. O sá-
bado 17 ás 12 h. no mesmo
lugar e no Salón de Actos
do museo as crianzas, que
terán que estar acompaña-
das dun adulto, gozarán da
sesión de títeres Príncipe
Máximus, o namorado e
de divertidos obradoiros.

■ CINEMA

RESFEST 05
No salón de actos do MAR-
CO continúa o festival de
cinema dixital, no que po-
deremos ollar este xoves 15
ás 20 h. Shorts II e Videos
that Rock; o venres 16 tere-
mos Shorts III e Cinema
Electrónica; o sábado 17
os audiovisuais By Design,
un Especial Beck e Triple
Threat (mini-retrospecti-
vas); que se proxectan no-
vamente o vindeiro xoves
22. Máis información en
www.marcovigo.com.

■ 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 xaneiro,
podemos contemplar na gale-
ría PM8 (Pablo Morillo 8). 

TRAVESÍAS. GALICIA
TERRA DE NAVEGANTES
Fálanos de tres viaxes oce-
ánicas vinculadas coa Gali-
za e que se adentra no mun-
do do mar, de xeito didácti-
co e ameno, mostrando a
evolución do coñecemento
náutico ao longo dos tem-
pos: visión da terra (plana,
esférica), cartografía, cons-
trución naval, buques e
aparellos... ou navegantes
galegos como P. Sarmiento
de Gamboa, os irmáns Bar-
tolomé e Gonzalo de No-
dal, Casto Méndez Núñez
ou Fernando Villaamil. Or-
ganizada por Galaxia, pode
ser visitada na Casa das Ar-
tes até o 31 de decembro).

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 05
As obras do prestixioso
premio de fotografía de na-
tureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,

CERTAME
DE PINTURA DE BRIÓN
O Concello de BRIÓN convoca a II edi-
ción, co patrocinio da Fundación Feira-
co, ao que pode concurrir a mocidade
galega, ou residente na Galiza, contem-
plando dúas categorias A) de 14 a 19
anos e B) de 20 a 30. A temática  e es-
tilo é libre; só se pode presentar unha
obra (que non fose premiada nouto cer-
tame); as medidas deben estar com-
prendidas entre 80 e 150 cm como má-
ximo, debendo enmarcarse cun listón
que non exceda os 2 cm de ancho (non
se admiten cubertas de vidro). Acom-
pañando a obra achegarase: o fomula-
rio de inscrición cumprimentado e un-
ha foto a cor da obra; fotocopia do DNI
ou documentación acreditativa; breve
currículo, enderezo e nº de telf. Os pre-
mios son de 600 euros parao o 1º e 400
para o 2º en ambas categorías. As obras
deberán presentarse na Casa da Cultura
(Carballeira de Sta. Minia, Pedrouzos,
Brión) até o 30 de decembro (de luns a
venres de 10 a 14 e de 16 a 20 e os sá-
bado de 10 a 14). Máis información no
telf. 981 509 908 ou no correo electró-
nico casacultura@infobrion.com. 

A LINGUA GALEGA E
OS NOVOS RETOS
Xornada de sensibilización e informa-
ción respecto da vitalidade do galego no
mundo socio-económico e no ámbito da
comunicación organizado polo Servizo
de Normalización Lingüística do Con-
cello de Vigo o xoves 22 de decembro
no auditorio do Verbum, en Samil, Vigo
e coordenado por Anxo M. Lorenzo.
Ás 12 comeza o relatorio marco: Presti-
xo social, desenvolvemento económico
local e linguas minoritarias. Reflexións

a partir do caso galego, presentado por
Mª Carme Cabeza Pereiro, sendo o re-
lator Fernando Ramallo; ás 17 h, mesa
de traballo: Os retos de facer comuni-
cación en lingua galega, sendo os rela-
tores Dolores Ben, Manuel Bragado,
Víctor F. Freixanes e Anxo Quintela;
ás 19, nova mesa de traballo: A galegu-
kización do ámbito socio-económico e
o papel da cidadanía con Valentina
Formoso, Mª Xosé Jamardo, Xaime
Nogueira e Bruno Fernández. 

X PREMIO JOHÁN CARBALLEIRA
Poderán concorrer a este certame de po-
esía todos aqueles autores que non gaña-
ran ningunha das edicións anteriores e
presenten os seus orixinais, de carácter
inédito, en lingua galega, e que teñan un-
ha extensión de máis de 400 versos. Da
obra presentaranse 5 copias en tamaño
folio, mecanografadas a duplo espazo e
debidamente grampadas ou encaderna-
das, e remitiranse nun sobre pechado,
baixo lema e plica, ao Concello de BUEU
(rúa Eduardo Vicenti, s/n 36930), antes
do 28 de febreiro de 2006. O gañador re-
cibirá unha dotación económica de 1.500
euros. Este Concello tamén convoca o
III premio de xornalismo Johán Carba-
lleira, certame aberto a traballos de te-
mática libre pertencentes a calquera xé-
nero periodístico, publicados con sinatu-
ra ou pseudónimo entre o 1 de marzo de
2005 e o 28 de febreiro de 2006, ambas
as dúas datas incluídas. Os traballos, que
deberán ter sido publicados en medios
impresos, estarán escritos en lingua gale-
ga. Aceptaranse un máximo de 2 traba-
llos por autor/a. De cada traballo teñen
que presentarse un orixinal e 5 fotoco-
pias da páxina ou páxinas completas da
revista ou xornal que acolleu a súa publi-

cación, debendo figurar tanto nos orixi-
nais coma nas copias a data desta. No in-
terior do sobre, ademais dos traballos,
achegarase unha folla cos datos comple-
tos do autor, incluíndo nome, DNI, ende-
rezo, un teléfono de contacto e un correo
electrónico se o ten, que se deberá facer
chegar ao Concello antes do 4 de marzo
de 2006. Establécese un único premio de
1500 euros. Máis información en cultu-
ra@bueu.org.

IV PREMIO GALICIA
INNOVACIÓN JUNIOR
Poderá participar a mocidade galega ou
residente na Galiza de entre 12 e 18 anos,
en dúas categorías, de 12 a 15 anos e de
16 a 18, con traballos individuais ou en
grupo, con dúas propostas como máximo
por concursante, e nas que se valorará a
aplicación de coñecementos adquiridos
polos participantes na súa vida académi-
ca, ademais da orixinalidade das propos-
tas, a súa utilidade e as posibilidades re-
ais de levalas á práctica. Establécense dú-
as fases para este certame, nunha primei-
ra entregarase ou remitirase antes do 31
de xaneiro á Dirección Xeral de Investi-
gación, Desenvolvemento e Innovación
da Consellaría de Innovación e Industria
en SANTIAGO DE COMPOSTELA o formu-
lario dispoñíbel debidamente cumpri-
mentado, xunto cunha declaración xura-
da do concursante ou concursantes no ca-
so de ser un grupo de cumprimento dos
requisitos estipulados, copia do seu DNI
así como do docente ou docentes que
asistan na elaboración da proposta e un
certificado que acredite que pertencen ao
cadro de persoal do centro educativo, e 7
copias dunha memoria na que proxectará
e desenvolverá unha idea que se traduza
nun novo produto, nun novo servizo ou

ben nunha maneira de producir algo xa
existente. A segunda fase iniciarase o 15
de marzo coa publicación en internet dos
8  traballos preseleccionados por catego-
ría polo xurado, momento desde o que os
seus titulares terán un mes de prazo, até o
15 de abril, para presentar o desenvolve-
mento da idea exposta na primeira fase a
través dun bosquexo, plano e/ou debuxo.
Os concursantes que consigan chegar a
esta fase recibirán varios accésits e pre-
mios consistentes en reprodutores de mú-
sica dixital, memorias flash, cámaras di-
xitais e ordenadores portátiles. Toda a in-
formación en www.dxid.org e www.ga-
liciainnovacion.com.

II PREMIO XURXO LOBATO
A asociación de Antigos Alumnos do
Instituto de Monelos organiza este con-
curso de fotografía dirixido ao alumna-
do de Educación Secundaria de Galiza.
De xeito especial, existirá outro aparta-
do aberto aos ex-alumnos do centro.
Poderán presentarse un máximo de tres
fotos por participante, de tema libre, en
branco e negro ou cor, dun tamaño de
18 x 24 cm e en soporte de papel foto-
gráfico, que levarán por detrás nunha
etiqueta adhesiva o pseudónimo do au-
tor e un título. Enviaranse nun sobre
grande no que se introducirá outro cos
dados persoais do alumno e o enderezo
do centro escolar, antes do 31 de de-
cembro, ao IES Monelos (ExMonelos)
rúa Montes, 62 15009 da CORUÑA. Os
participantes optarán a un primeiro pre-
mio consistente nun diploma e unha cá-
mara dixital, e a un segundo e terceiro
de diploma e material fotográfico. Os
ex-alumnos premiados tamén recibirán
unha cámara dixital, diplomas, material
fotográfico e libros de fotografía.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA
DO MEDIO RURAL

Amplíase a dotación orzamentaria
para a concesión de axudas para par-
ceiros e arrendatarios de predios rús-
ticos, que exerzan o seu dereito de

propiedade, por aplicación da Lei
3/1993, do 16 de abril, relativa ás
parzarías e arrendamentos rústicos-
históricos de Galicia, convocados
por Orde do 28 de abril de 2005. A
información completa está recollida
no DOG do 12 de decembro do 05.♦

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

Pacífico toca
este sábado

17 na
Fábrica de
Chocolate
en VIGO.

A ópera
Os Tres
Porquiños,
de W.A.
Mozart, é
representada
este
domingo 18
en VIGO.

José Ignacio
Lapido toca
na Iguana
de VIGO
este
venres 16.



Nº 1.010 ● Do 26 de

organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, estarán expostas na sa-
la III do C.S. Caixanova até
o 15 de xaneiro.

SOLIDARIEDADE
Con esta mostra que pode-
mos ollar na Casa da Xu-
ventude até este venres 16
celébrase 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.

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

LUAR NA LUBRE
A veterana banda presenta
o seu novo traballo Sauda-
de este xoves 15 ás 20,30 h.
no C.C. Caixanova.

LÍRICA DE OUTONO
Este venres 16 ás 20,30 h. te-
mos no Conservatorio Supe-
rior a representación de Cosí
Fan Tutte, con música de
Wolfgang Amadeus Mo-
zart, preparada polo alumna-
do e profesorado do centro. O
vindeiro mércores 21 teremos
no C.C. Caixanova ás 20 h. a
marabillosa ópera Madame
Butterfly de Puccini.

JOSÉ IGNACIO LAPIDO
O recoñecido compositor,
guitarrista e produtor gra-
nadino de pop rock presen-
ta o seu último disco En
otro tiempo, en otro lugar,
este venres 16 ás 00,30 na
Iguana Club. Entrada anti-
cipada 8, na billeteira 10.

HI FI STAMINA
Despois dun ano 2004 cheo
de actividade e recibir o
premio Maketón Estrela
Galicia ao mellor directo,
estiveron máis dun ano sen
tocar, volven agora para
presentar os seus novos te-
mas este venres 16 ás 22,30
na Fábrica de Chocolate
(Roxelio Abalde 22) con
entrada única con consumi-
ción mínina de 3 euros.  

PACÍFICO
Presentación deste novo
proxecto vigués chamado
Pacífico, último concerto
xira do Maketón Estrela
Galicia antes da entrega dos
premios da 5ª edición, este
sábado 17 ás 22,30 na Fá-
brica de Chocolate con en-
trada de balde.  

■ TEATRO

VIGO A ESCENA
O circuíto teatral da cidade
olívica presenta a actuación
da compañía Máscara Pro-
ducións o venres 16 ás 20
h. no Centro Cívico de Teis
coa obra Caldo de Concien-
cia; o sábado 17 ás 18 h. po-
deremos ollar na AVV San
Xurxo de Saiáns á compañía
A Loca-Motora, que tamén
vai estar o domingo 18 ás
19 h. na AVV Santa Mariña
de Cabral; o venres 23 ás 18
h. Pablo Nojes e Páprika
presenta no R.C. Náutico a
peza Catro rodas.

HEROE
A compañía galega Sarabe-
la representa a peza de Ma-
nuel Rivas, baixo a direc-
ción de Ánxeles Cuña Bó-
veda, este venres 16 ás
20:30 h. no C.C. Caixanova.

OS TRES PORQUIÑOS
Aínda que estaba prevista a

obra O mago de Oz, por
causas alleas a Caixanova,
prográmase a ópera Os Tres
Porquiños, espectáculo para
disfrutar en familia, con mú-
sica de W.A. Mozart, direc-

ción escénica de Alexander
Herold, dirección musical
de Carlos Amat e a Or-
questra Tornaveu, este do-
mingo 18 ás 18 h. no CC
Caixanova. As persoas que

compraran entradas para O
mago de Oz poden asistir
con elas a este espectáculo
ou reclamar o importe no
telf. 902 504 500.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

JUAN CARLOS PLATIS
A sala Antón Rivas Briones
amosa as súas obras sobre
lenzo e papel.

A SOMBRA DA DAMA
Até o 9 de xaneiro podemos
visitar na galería Arcana
esta mostra do escultor
Chazo, con obras en ma-
deira pertencentes ao seu
traballo recente.

BarBarcelonacelona
■ EXPOSICIÓNS

EVOCADOS ENSUEÑOS
Até o venres 30 a galería
Toranto (Passatge Forasté
1) acolle a mostra do pintor
vigués Mingos Teixeira.

■ MÚSICA

ALBERTO CONDE TRÍO
Presenta o disco Entremares
este venres 16 ás 22,30 no Ca-
fé del Teatre de LLEIDA; o sá-
bado 17 ás 22,30 no Contra-
baix de SANT FELIU DE LLO-
BREGAT; e o domingo 18 ás 19
en L’Espai de BARCELONA.
Información en www.alberto-
conde.com/ACTrioBio.html

BICIS INFO
www.bicis.info

Páxina dunha asociación que promove a
utilización da bicicleta e que todos os últi-
mos mércores de cada mes organiza en
Compostela unha marcha de ciclistas, men-
tres que fai o mesmo na Coruña os primei-
ros venres de cada mes. A páxina informa
sobre as actividades desta entidade, dá no-
ticias, ofrece fotos, información para ad-
quirir de segunda man e documentación.♦

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

Con cruceiro de novo rico a pé de porta, esta construción de innombrábel estilo
estropea máis, se cabe, a paisaxe xa por si incomodada de San Vicente do Mar.
Chegará a tempo a Xunta de Galicia de salvar algo nas nosas costas.♦

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

Pormenor
dunha
escultura
de Chazo,
do que
podemos
contemplar
unha
exposición
na galería
Arcana de
VILAGARCÍA.
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Do 15 ao 21
de decembro
do 2005 Grazas aos impostos, o

Estado pode soster a
seguridade social e o

ensino público. Así a xente
ten médico e pode estudar,
aínda que non conte con
moitos medios económicos.

Os impostos facilitan unha
certa distribución da rique-
za. Nos países nos que non
se pagan impostos hai máis
desigualdades e, polo tanto,
máis delincuencia. Contodo,
a moita xente non lle gustan

nada os impostos. Suprimi-
ríanos todos. Parte desa xen-
te xoga voluntariamente á
lotería que é o sistema que
ten o Estado para recadar di-
ñeiro entre os inxenuos que
odian os impostos.♦
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Urbanismo 
salvaxe
FRAN ALONSO

Moitos lugares da
nosa costa (Mu-
xía, Fisterra, Cor-

cubión, Noia, Moaña, Ni-
grán...) van cambiar a súa
fisionomía urbana. Sobre
estas localidades penden
plans de grandes opera-
cións inmobiliarias litorais,
impulsadas por grupos ma-
drileños e levantinos, para
poñer en pé un elevado nú-
mero de apartamentos e
chalés. E esa nova e asoba-
llante figura do “axente ur-
banizador” –mediante a
que se obriga os propieta-
rios dun terreo a venderllo
a un promotor que desexe
construír– facilitará as ope-
racións nun ámbito onde
abundan as comisións ile-
gais a alcaldes, concellei-
ros e mediadores. 

O incendio do coche do
concelleiro do BNG de Ni-
grán exemplifica a enver-
gadura dos intereses que
están en xogo. O edil miño-
rano denunciara anomalías
nun concello sen ordena-
ción urbana. Unha delas re-
feríase á posibilidade de re-
cualificacións no contorno
natural de Monteferro, on-
de se están a facer talas
clandestinas e ilegais. E,
con todo, os autores do
atentado conseguiron o
efecto contrario ao que pre-
tendían: chamaron a aten-
ción sobre as irregularida-
des e provocaron o com-
promiso da Xunta para le-
var a cabo un Plan Integral
para o Litoral que remate
coa falta de ordenación. 

Desde os anos 70, o
Val Miñor, coa súa poten-
cialidade para aglutinar o
turismo, converteuse, para
desgraza da comarca, en
paradigma da especulación
inmobiliaria, o descontrol
e a falta de planificación. O
agromar de inmobiliarias
de dubidoso proceder, o
hábito das comisións ile-
gais, a prevaricación, as re-
cualificacións, o negocio
desde a información privi-
lexiada sempre formaron
parte da “cultura” urbanís-
tica da zona. Dous ex alcal-
des do Val Miñor foron in-
habilitados por irregulari-
dades urbanísticas e na ac-
tualidade volveron ser eli-
xidos concelleiros. 

O actual alcalde nigra-
nés, Alfredo Rodríguez,
declarou a súa intención
de converter Praia Améri-
ca no Benidorm galego. A
aplicación dun modelo tan
caduco como ese só pode
levar á defunción da costa.
O único modelo con futu-
ro nunha comarca residen-
cial e turística como o Val
Miñor é o que urbaniza
desde a sensibilidade e o
respecto ao medio am-
biente e á tradición, ofre-
cendo servizos e, sobre to-
do, programación cultural.
Todo o demais, pertence
ao pasado.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H VIXANDE
Fulxencio Pagán leva cincuen-
ta anos de reloxeiro. Aprendeu
co seu pai cando chegou a Ga-
liza e gusta moito dunha pro-
fesión da que di que para ser
bo non abonda con estar pre-
parado, tamén hai que ter un-
has boas mans e tacto delicado.

Reloxeiro, unha especie en pe-
rigo de extinción.

Si, ou se transmite de pais a
fillos ou desaparece.

Os reloxeiros tamén poden
coller aprendices.

Para iso hai que pagarlles o
soldo e a Seguridade Social e en-
sinarlles o oficio durante dous ou
tres anos. Total para que? Para
que marchen a outro taller cando
xa están formados e cando xa se
lle pode quitar partido ao investi-
mento? Tamén pode pasar que se
establezan pola súa conta.

Vostede como chegou a re-
loxeiro?

Aprendín do meu pai, que ta-
mén era reloxeiro.

E hoxe non hai forma de
prepararse?

Hai unha FP pública en Barce-
lona e unha privada en Madrid. En
Galiza, sendo conselleiro de Indus-
tria Xoán Fernández, para que
aprendesen en talleres, déuselle
unha bolsa de estudos a setenta
persoas, sen distinguir de sexos ou
idades. O dono só perdía o tempo
de ensinarlles. Máis tarde, nuns en-
contros, eu fixen unha proposta pa-
ra repetir a experiencia pero reco-
mendando os talleres mellor cuali-
ficados e completando os estudos
con clases teóricas nun politécnico.

E por que non unha FP?
Porque hai que controlar o

mercado laboral. Se dun centro
saen vinte e cinco reloxeiros ao
ano, será unha fábrica de parados.
De todos xeitos, a formación teó-
rica complementaria é fundamen-
tal. A min servíronme os coñece-
mentos teóricos para restaurar re-
loxos de torre porque aprendín de
soldadura, de axuste, de torno...

Reloxos de torre? Cal foi o
último que restaurou?

Un en Santa María de Cove-
lo, pero agora teño unha peza
única de 1812 que teño que res-
taurar para colocar nunha igrexa.

Agora xa non se ven moitos
reloxos de torre.

Hainos, pero son electrónicos
porque non requiren mantemen-
to. Cambian a hora sós, se se cor-
ta a corrente, póñense en hora
eles mesmos... Montei un en Co-
rreos da Coruña que dá a hora
por un sinal que recibe vía satéli-
te. Estes reloxos modernos admi-

ten de todo, até se pode cambiar
o ritmo de toques da campá, só
teñen que enviarme un aparello
que se chama PIM. Cando che-
ga, eu métoo no ordenador e pro-
gramo uns novos toques.

Ou sexa, vostede é un deses
reloxeiros tradicionais que non
fala mal da tecnoloxía.

Si. De todos xeitos, cando ve-
ñen por aquí reloxeiros que se din
reloxeiros electrónicos, non podo
evitar sorrirme. Para un reloxeiro
mecánico, reciclarse en reloxeiro
electrónico é moi doado. Só pre-
cisamos uns cursiños e comprar
aparellos electrónicos. Un bo re-
loxo electrónico leva a súa parte
mecánica, que hai que saber mon-
tar. E como reloxeiro mecánico,
se vexo un reloxo escangallado,
case sempre sei a simple vista que
lle pasa. Cun electrónico, hai que
facerlle un test, mesmo se só se
trata da pilla.

Hoxe os reloxos dixitais non
se arranxan.

Normalmente reponse a pe-
za: o circuíto, a pantalla...

Pero son os reloxos que
trunfan.

Non, volve o mecánico. A im-
portación de reloxos suízos sube,
tanto é así que as casas non teñen
bos reloxeiros para dar servizo an-
te as previsións de futuro que hai.

E non é certo que o reloxos
mecánicos son iguais por den-
tro e en xeral bastante ruíns?

Moitos comparten maquina-
ria, pero a unha casa importante
non lle compensa quedar mal por
unha mala maquinaria. A calida-
de págase, aínda que ás veces ta-
mén se paga a marca.

Hai repostos para os relo-
xos vellos?

Hainos, hai casas de repostos
en Madrid e Barcelona, aínda que
ás veces hai que facelos no torno.

Cos repostos hai moitas
lendas negras, como a dos que
din que nalgunhas reloxerías
quítanlles os rubís.

O rubí é un coxín sobre o que
se monta unha peza da maquina-
ria, pero é un rubí sintético sen
valor como pedra preciosa e que
ademais hai que substituír por
outro igual. En si, non vale nada,
aínda que si custa seleccionalo
porque hai varios tamaños.

A xente fala sen saber.
E foza sen saber. Hai xente

que compra reloxos de dez mil
euros e despois foza neles, abrin-
do a caixa. Outros traen a pilla
para que lles venda unha nova,
en lugar de traerme o reloxo,
pensando que así aforran cartos.
Así, o que poden facer é escan-
gallar o reloxo.♦

EEllaaSS..
AAxxeennddaa  22MM66
Con ilustracións de Lola Dopico
e citas de mulleres.

14 euros

AXENDAS A NOSA TERRA

Pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores. Prezos especiais para empresas e institucións.

Da arte da arquitectura
contemporánea en Galiza.

25 euros

Fulxencio Pagán
‘Hai quen merca un reloxo de dez mil euros e
foza na súa maquinaria’

PACO VILABARROS


