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de percibir da UE de aquí a ao ano 2013. Nin tam-
pouco gabarse de que Galiza siga sendo até esta data
na que se pactaron os orzamentos europeos “rexión
obxetivo 1” e desaparezan as incertezas sobre o finan-
ciamento adicional europeo. O debate debe de cen-
trarse en como administramos axeitadamente eses re-
cursos que imos recibir por ser pobres, na vez de re-
foucigarnos ledamente na nosa pobreza. Mellor nos
sería ser hoxe máis ricos! Cos dateos na man podemos
afirmar que outras nacións e comunidades usaron
moito mellor ca Galiza os fondos, de xeito que lles
permitiu gañar posicións. Quere dicir que aquí se le-
vou unha política errada, cos moitos paseos marítimos
e fluviais como símbolo dun investimento caciquil e
nulamente produtivo. De aquí en diante, ademais de
diminuír os fondos que destinou a UE en troques de

desmantelar os nosos mellores sectores produtivos,
non o esquezamos, as axudas terán que ir destinadas a
proxectos concretos para pór a andar empresas e apos-
tas que vaian máis alá das infraestruturas, imprescin-
díbeis unhas, outras superfluas, nas que os gobernos
do PP decidiron gastar os millóns de euros estes anos.
É un reto para o novo Goberno ademais dunha de-
manda da UE. Pero tamén unha ocasión para lograr
unha nova Galiza. Por que Galiza non é un país pobre,
senón unha nación con enormes riquezas capaz de
asegurar o benestar das súas xentes. Para camiñar por
ese vieiro hai que desterrar canto antes a idea de país
subsidiado. Por que non existiu unha política de so-
lidariedade con Galiza como se pretende que interio-
ricemos, senón unha política que pretende acentuar a
dependencia de Galiza a respecto do Estado.♦

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.

DE NADA SERVE LAIARSE DOS 500 MILLÓNS DE EUROS QUE GALIZA PODE DEIXAR
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Cada vez menos galego na tv
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Van aló 25 anos de vida parla-
mentaria, dende “un longo cami-
ño que afunde as súas raíces na
historia e que recolle os anceios
de moitos homes e mulleres que
botaron a semente que xermolou
no 1981”, como dixo a presiden-
ta do parlamento de Galiza, Do-
lores Villarino, no acto oficial de
conmemoración que tivo lugar o
pasado día 19.

Un grupo de mozos que na-
ceron canda o parlamento e que
tamén cumpren agora o seu pri-
meiro cuarto de século, foron
convidados a visitar as instala-
cións da rúa compostelá do Hó-
rreo e estiveron moi atentos ás
palabras que lles adicaron o
presidente da Xunta, Emilio Pé-
rez Touriño, no salón das Letras
Galegas, e a presidenta Villari-
no no hemiciclo.

Durante o pleno extraordina-
rio que tivo lugar con este moti-
vo, a presidenta do parlamento
percorreu “estes 25 anos de pri-
meiros pasos, experiencias,
aprendizaxes, coñecementos, re-
lacións, crises de crecementos,
entusiasmos, desconcertos, erros
dos que aprender, traballos fun-
damentais, rifas e consensos”,
para salientar que “a única forza
lexítima é a forza da palabra, das
ideas, dos argumentos, do diáo-
logo”. Dolores Villarino referiu-
se ao diálogo dicindo que “o ide-
ario democrático é un gran pro-
grama ecolóxico que tenta pre-
servar a biodiversidade de pen-
samentos, de proxectos e de so-
ños”, e postulando “unha loita
lexítima na que a única arma se-
xa a palabra e as únicas regras o
diálogo”. Falou de converter o
parlamento “nunha fábrica de
valores, nunha institución viva
que busca a proximidade coa re-
alidade dos cidadáns”.

Cando chegou o turno do vo-
ceiro do BNG, Carlos Aymerich

falou de realizar os soños colec-
tivos “porque o pobo que non so-
ñe, que non se fixe metas ambi-
ciosas, o pobo que se acomode
ao que outros lle dean é un pobo
morto”, dixo.

Aymerich honrou o “amor e
compromiso que Bóveda pagou
coa vida e Castelao co exilio”,
grazas aos que Galiza conta con
institucións como a que celebra
os primeiros 25 anos da súa vi-
da. “Foi por eles –dixo Ayme-
rich–, por aqueles compatriotas
galegos de hai setenta anos, po-
lo que hoxe o noso país pode
autogobernarse”. O voceiro na-
cionalista dixo tamén que “cóm-
pre que a nación galega conte
coa posibilidade de formular

políticas propias, elaboradas en
atención aos nosos intereses e
necesidades, e executadas a tra-
vés dos nosos propios medios e
recursos”.

Ismael Rego, voceiro do PS-
deG-PSOE, dixo que “é ao pobo
galego a quen corresponde feli-
citar”, e proclamou que “o parla-
mento constitúe hoxe un ben na-
cional para o conxunto dos gale-
gos. Un ben que certifica a capa-
cidade dunha cidadanía para do-
tarse das súas normas de convi-
vencia e que implica a responsa-
bilidade dos galegos, por primei-
ra vez na nosa historia, na elabo-
ración do seu futuro”.

Rego, que criticou o feito de
que “o xogo político e a configu-

ración das maiorías provocaron
que o parlamento se atopase las-
trado pola tutela dun executivo
que, en ocasións, foi máis aló do
que hoxe os membros desta cá-
mara consideramos desexábel”,
celebrou que se abrira recente-
mente “unha nova etapa cronoló-
xica e política, con novos talan-
tes e usos que consideramos po-
sitivos no proceso de afonda-
mento democrático”.

Alberto Núñez Feixóo, porta-
voz adxunto do PPdeG, quixo
compartir “o orgullo de repre-
sentar un pobo antigo, un país
enriquecido cunha longa histo-
ria”. Referíndose ao Estatuto di-
xo que “non naceu contra o Esta-
do común, senón como unha

consecuencia da común recupe-
ración da liberdade, cumpríndo-
se así un dos anceios expresados
por Castelao en Sempre en Gali-
za”, e apuntou a idea de que “a
historia pode ser a mestra da vi-
da, sempre e cando non incorra
en mistificacións ou se confunda
coa mitoloxía”.

Feixóo dixo que o PP “estará
sempre disposto a traballar co
Goberno e os demais grupos des-
ta Cámara para esa reforma inte-
lixente” do Estatuto e mostrou o
desexo de que tal reforma se tra-
duza “no duplo obxectivo de me-
llorar o texto vixente e garantir
que a solidariedade non se poña
en cuestión”.

María Duro, unha das mozas
que naceu co Parlamento, levou
a palabras da súa xeración ao
hemiciclo, doéndose de que “os
salarios galegos se atopan entre
os máis baixos do Estado, os
empregos estábeis e de calidade
son escasos, as malas condi-
cións laborais fan que, para
moitos de nós, sexa moi díficil
cumprir o devezo de traballar
nesta terra, de construír o futuro
no noso país”.

Durante o pleno extraordina-
rio que marcou o comezo das ce-
lebracións que van ter lugar até
o ano que vén para conmemorar
o 25º aniversario da fundacion
do parlamento, o Dúo Gótico
formado polos músicos Francis-
co Gamallo e Ignacio López in-
terpretou Auga e viño de Egber-
to Gismondi e Libertango de
Astor Piazzolla. A soprano Te-
reixa Novoa cantou o intermez-
zo de Caballeria rusticana de
Pietro Mascagni, e o Coro de
Nenos Cantores da Orquestra
Sinfónica de Galiza interpretou
o Himno Galego. Tamén se
inaugurou unha estatua conme-
morativa, emprazada nos xar-
díns do parlamento.♦
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O parlamento chega ao cuarto de século pendente
da reforma do Estatuto

Vinte e cinco anos de diálogo
PERFECTO CONDE

Vinte e cinco anos de diálogo, vinte e cinco anos de progreso político e económico de Galiza.
Con estes lemas celebra o parlamento de Galiza o seu primeiro cuarto de século, a madureza
dunha autonomía que parece preparada para a reforma do Estatuto que se aprobou no 1981.

AGN



PERFECTO CONDE
O BNG presentou o novo Es-
tatuto de nación, auténtico
proxecto estrela co que os na-
cionalistas queren facer pa-
sar á historia a presente lexis-
latura. Segundo Anxo Quin-
tana, cómpre cambiar a nor-
ma autonómica para “aumen-
tar o benestar” dos galegos.

Dende logo, non é que se poda
dicir que a proposta de novo Es-
tatuto, presentada polo BNG, es-
tea a pasar desapercibida. Logo
da polémica xerada entre Astu-
rias, Castela e León e Galiza, po-
la conta dun pretendido “anexio-
nismo” que algunhas forzas polí-
ticas quixeron atopar no proxecto
nacionalista galego, ou mesmo
da tronada que tenta desencadear
o alcalde da Coruña, Francisco
Vázquez, falando dunha imaxi-
nada “limpeza lingüística”, o úni-
co que fica é o que hai: un pro-
xecto estatutario posto enriba da
mesa para que todos poidan co-
ñecelo, debatelo e incorporalo ao
proceso de actualización política
e administrativa de Galiza.

Polo menos, isto é o que pre-
tendeu explicar a organización
responsábel desta proposta na
convención que celebrou o pasa-
do 17 de decembro en Santiago,
coa asistencia de máis de 1.500
persoas chegadas de toda Gali-
za, na que falaron Carlos Ayme-
rich, voceiro nacionalista no
parlamento de Galiza, Tareixa
Paz, vicepresidenta da cámara, e
o portavoz nacional do BNG e
vicepresidente da Xunta de Ga-
liza, Anxo Quintana, e á que
asistiron tamén Josu Jon Imaz,
presidente do Eusko Buru Bat-
zar do PNV, Pere Macias, sena-
dor de CDC, e Josep María Pe-
regrí, presidente de UDC.

Nun ambiente de claro opti-
mismo a respecto da oportunida-
de que se lle presenta a Galiza
para reformar o actual Estatuto

de autonomía mellorando as po-
sibilidades de autogoberno, os
asistentes –entre os que se atopa-
ba a maior parte do actual staff
gobernativo do BNG e un bo nú-
mero de representantes da vida
social galega– os defensores do
primeiro proxecto de reforma
estatutaria que se presenta ofi-
cialmente foron longamente
aplaudidos pola totalidade dos
asistente á convención, que tivo
lugar no pazo de congresos com-
postelán.

Con lealdade

O portavoz nacional do BNG e vi-
cepresidente da Xunta definiu o
proxecto como “unha proposta
ambiciosa” que se ofrece “con le-
aldade para chegar ao punto de
encontro que este país precisa”.
Anxo Quintana esforzouse en saír
ao paso dos que din que a propos-
ta nacionalista de novo Estatuto
pode conter elementos ou referen-
cias anticonstitucionais, e non du-
bidou en dicir que os que expre-

san esas ideas “están mentindo e
montan lea porque soñaban con li-
mitar o mal chamado debate terri-
torial a Euskadi e a Catalunya, e
non contaban cunha forza como o
Bloque, disposta a reivindicar o
carácter nacional de Galiza”.

En palabras de Quintana, os
que así se comportan “atópanse
cunha forza política que goberna
e que está empeñada en que o
goberno deste país se comporte
como o goberno dunha nación, e
unha nación nunca pide permiso
para decidir o seu futuro”.

Nesta liña de pensamento, o
orador salientou que a proposta
nacionalista de Estatuto ten ca-
rácter moi aberto e lembrou que
o BNG cumpriu o seu compro-
miso anunciado de presentar este
proxecto antes de que rematasen
os primeiros seis meses da actual
lexislatura. “Temos que ter máis
autogoberno para ter máis benes-
tar”, dixo no camiño de defender
un ámbito competencial que se
vexa blindado cara a interferen-
cias de fóra.

Quintana referiuse ás caren-
cias actuais de autogoberno
exemplarizándoas coa experen-
cia vivida durante a catástrofe
do Prestige, gravemente actua-
lizada recentemente coa descu-
berta pública das gravacións
que demostran que o daquela
director xeral de Mariña Mer-
cante, López Sors, mandou
afastar o barco da costa até
afundilo. “A mellor estratexia
do Estado era rezar”, chanceou
Quintana antes de clasificar co-
mo “unha tolemia deixar nas
mans do Estado as competen-
cias sobre o mar”.

Na súa opinión, hai que re-
clamar que os galegos partici-
pen na planificación económica
cando esta lle afecte a Galiza
tratando de evitar “que nos atin-
xan unha e outra vez as recon-
versións industriais que sempre
acabamos pagando nós”. Quin-
tana dixo moi claro que “non
hai autonomía política sen auto-
nomía financeira”, e salientou
que os galegos “non queremos

solidariedade, demandamos
xustiza e recoñecemento dos
nosos dereitos”.

Débeda de 960 millóns

E, falando deles, lembrou que o
Estado aínda ten con Galiza un-
ha débeda de 960 millons de eu-
ros que corresponden aos últi-
mos oito anos de goberno presi-
dido por Manuel Fraga e que son
debidos, entre outras cousas, a
que non se tiveron en conta as-
pectos tan fundamentais como o
envellecemento ou a dispersión
da poboación no reparto dos or-
zamentos estatais.

Ao longo do seu discurso, o
voceiro nacionalista e vicepresi-
dente da Xunta mostrou un inte-
rese especial en marcar clara-
mente o reclamo de que Galiza
non fique atrasada no actual pro-
ceso de reforma do Estado. “Ca-
miñamos cara a un Estado asi-
métrico, póñanse como se po-
ñan”, dixo de paso que manifes-
tou que o proxecto presentado
“certifica a fin da era do admi-
nistrado e abre a era do cidadán
con dereitos e deberes”. Quinta-
na tamén opinou que “a reforma
non pode ser unha guerra na que
haxa vencedores e vencidos, se-
nón unha oportunidade”.

Durante a súa intervención
do voceiro parlamentario do
BNG, Carlos Aymerich salientou
a incidencia que tivo esta pro-
posta de reforma. “O de que Ga-
liza é unha nación non é un in-
vento, é a constatación dunha
evidencia”. Pola súa parte, Terei-
xa Paz, vicepresidenta do Parla-
mento, tamén defendeu a “sobe-
ranía de Galiza”.

Con este acto o BNG puxo en
marcha unha campaña para dar a
coñecer a súa proposta de Esta-
tuto. Serán difundidos 150.000
folletos e 20.000 carteis, e habe-
rá debates en todos os concellos
de Galiza.♦
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PACO VILABARROS

Repartiranse 150.000 folletos para explicar a proposta

O BNG defende un novo
Estatuto que ‘aumente o benestar’

Tareixa Táboas dialoga coas delegacións convidadas.                                                                                      PACO VILABARROS



“As relacións de orde tributaria
entre o Estado e a Comunidade
Autónoma regularanse mediante
o sistema de concerto económico
ou convenios, que garantirán co-
mo mínimo o custo efectivo dos
servizos asumidos”. Este é o arti-
go 5 da proposición de lei presen-
tada por Carlos Mella e codefen-
dida no Parlamento polo daquela
vicepresidente para asuntos polí-
ticos, Xosé Luís Barreiro Rivas.
O artigo é semellante ao vasco e
navarro e foi coñecido entre os
políticos como o “cupo galego”.

En total, a proposición de re-
forma comprende seis artigos
que pretenden un maior financia-
mento e ademais, a asunción de
novas competencias como as co-
operativas e mutualidades non
integradas pola Seguridade So-
cial, o control do sector público
propio da comunidade, os trans-
portes marítimos, as feiras inter-
nacionais, os portos e aeroportos
con cualificación de interese xe-
ral e todas aquelas que lle son re-
coñecidas ao Estatuto como de
réxime de execución pero non de
propiedade.

Os apartados máis polémicos
eran os que falaban do novo fi-
nanciamento autonómico. Para
acadar un modelo de concerto
económico, a iniciativa de refor-
ma prevía que a Xunta “mante-
ña, estableza e regule, dentro do
seu territorio, o réxime tributario
atendendo á estrutura xeral im-
positiva do Estado e de acordo
coa lexislación vixente”. En se-
gundo lugar, o Goberno galego
recadaría, xestionaría e liquida-
ría “todos os tributos, non sendo
os das aduanas ou os recadados a
través de monopolios fiscais”. 

Galiza dese xeito recadaría
todos os impostos e gastaríaos.
Se o Estado prestase algún ser-
vizo a maiores o Goberno gale-
go pagaría unha cota que se de-
cidiría por medio dunha comi-
sión mixta integrada, paritaria-
mente, por representantes do
Estado e da Xunta cada ano. A
iniciativa tamén deixaba claro
que o concerto aplicaríase de
acordo co principio de solida-
riedade a que se refiren os arti-
gos 138 e 156 da Constitución,
polos cales calquera déficit de

financiamento debe ser cuberto
polo Fondo de Compensación
Interterritorial e polo Fondo de
Solidariedade. 

A proposta de Mella incluía a
tributación daquelas empresas
que teñen o seu domicilio fiscal
en Madrid pero nas que a súa ac-
tividade principal de negocio es-
tá localizada en Galiza. En se-

gundo lugar, tamén se introducía
a emigración como un factor de
corrección á hora de establecer a
cota a pagar por parte do Estado
ou de Galiza. Mella argumentaba
que Galiza gastaba cartos en for-
mar capital humano que logo
emigraba e producía noutros lu-
gares do Estado, polo que debía
ser compensado.♦
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Pedía un modelo de financiamento semellante ao concerto vasco e navarro

AP impulsou a primeira reforma estatutaria no 83
RUBÉN VALVERDE

Galiza foi a primeira comunidade en presentar unha iniciativa
de reforma do Estatuto. Fíxoo en 1983, por iniciativa do vice-
presidente do Goberno, Carlos Mella, que pedía, entre outros
cambios, un modelo de financiamento semellante ao vasco e ins-
pirado, tal e como lembra o profesor Baldomero Cores Tras-
monte, no modelo de financiamento elaborado por Alexandre
Bóveda no Estatuto de 1936. A proposición de lei foi avalada por
33 deputados de AP e da UCD e chegou a ser debatida en Comi-
sión. Finalmente non foi aprobada porque rematou a lexislatura.

Paulo González Mariñas intervindo no Parlamento entanto Xosé Luís Barreiro prepara a resposta.

A petición
non chegou
ás Cortes
polo fin da
lexislatura
A proposta foi aprobada por
31 votos a favor e 27 en con-
tra, dos 58 votos emitidos.
Acto seguido creouse unha
Comisión Especial non Per-
manente para o Estudo e
Tramitación da Proposición
de Lei de Reforma do Esta-
tuto que quedou constituída
o 11 de maio de 1984. A
mesma estaba composta por
cinco membros de AP, tres
do PSOE, dous independen-
tes (da antiga UCD), dous
parlamentarios de Coalición
Galega, Camilo Nogueira
polo Grupo Mixto e Pardo
Montero por Centristas de
Galiza.

O traballo da Comisión
non foi adiante por mor de
que non se chegou a un acor-
do e rematou a lexislatura.
Cando remata unha lexisla-
tura todas as comisións que-
dan disoltas xunto coa Cá-
mara. Dese xeito, a primeira
iniciativa de reforma estatu-
taria de Galiza quedaba
aprazada pero quedaba
patente que xa dende o co-
mezo o modelo de financia-
mento non era eficaz para o
Goberno, tal e como demos-
tra o endebedamento da Co-
munidade, que é o terceiro
do Estado e supera os fondos
que se reciben de Europa.♦

No transfondo da reforma estatu-
taria estaba a polémica Lei Orgá-
nica de Financiamento das Co-
munidades Autónomas (LOF-
CA), que os deputados de AP
consideraba que non permitía un
axeitado financiamento do servi-
zos que prestaba a Xunta e polo
tanto ían ser sempre deficitarios.
O debate contou co rexeitamento
do grupo socialista, do grupo de
Pablo González Mariñas, escin-
dido da UCD e que estaba xer-
molando en Coalición Galega e
do PCG de Anxo Guerreiro. Vo-
tou a favor AP, os representantes
da UCD que apoiaban o Gober-
no e Camilo Nogueira como par-
lamentario de Esquerda Galega.
Non puideron asistir á votación
os tres parlamentarios do Blo-
que-PSG (Claudio López Garri-
do, Bautista Álvarez e Lois Dié-
guez) por estaren expulsados por
non ter xurado a Constitución.

O debate celebrado con moti-
vo da toma en consideración da
iniciativa foi moi axitado. Come-
zou defendendo a postura Carlos
Mella quen explicou que “os ser-
vizos ofrecidos pola Xunta depen-
den sempre do prezo e da calidade,
por iso hai comunidades que teñen
máis servizos asumidos porque
poden custealos”. Máis adiante
explicaba que de non contar cun

novo financiamento “as rexións ri-
cas vivirán pola súa conta e as po-
bres seguiremos repartindo as mi-
gallas deste banquete político do
novo epulón democrático”.

A súa intervención foi dura-
mente criticada polo PSdeG-
PSOE, das mans de Ceferino Dí-
az sinalando que
“como federalista
vexo incompren-
síbel o cupo” e
cualificou a refor-
ma de inaceptá-
bel, precipitada e
feita con criterios
políticos. Da mes-
ma opinión era
Pablo González
Mariñas, que ta-
mén considerou a
reforma innecesa-
ria e apoiada por
AP para non rachar co Goberno.
“Na reforma non hai responsabi-
lidade política, falta documenta-
ción, é un grave risco para o fu-
turo de Galiza e existe grande in-
coherencia política por parte do
Goberno”, explicaba Mariñas.

Anxo Guerreiro, pola súa
banda, mostrábase favorábel a
asumir máis competencias, tal e
como establecía a primeira parte
do proxecto de reforma, pero ne-
gábase a un modelo de financia-

mento de concerto económico
por consideralo insolidario.

Tan só Camilo Nogueira
apoiou naquel debate a proposta
de Carlos Mella porque “como
nacionalista penso que as refor-
mas emprendidas son claramente
favorábeis para o autogoberno

xa que lle dan
maior liberdade
de decisión... Ta-
mén porque nos
sitúa no eido das
nacionalidades
históricas para o
futuro”. Na quen-
da de réplica a
proposta foi de-
fendida por Xosé
Luís Barreiro,
quen criticou du-
ramente a actitu-
de de González

Mariñas e do PSOE. “A actua-
ción do Goberno segue por unha
liña que o único que intenta é
vencer dificultades. O financia-
mento é subseguinte a unha ac-
ción de Goberno. Se ao final non
conseguimos reformar este esta-
tuto alguén terá que dicir como
de unha vez por todas se vai fi-
nanciar, con previsión, con anti-
cipación e con suficiencia a Co-
munidade Autónoma”.

Outra das criticas que fixo

Barreiro perante a Cámara cen-
tráronse na definición de Galiza
como nación pero mal financia-
da. “Se se defende a utilización
da palabra nación para se referir
a esta realidade que é Galiza, co-
mo se pode seguir defendendo
que o financiamento da Comuni-
dade Autónoma se faga por bai-
xas dos presupostos do Estado
ao arbitrio absoluto da Adminis-
tración Central, cando lle peta,
como lle peta, na contía que lle
peta, e sen que haxa ningunha
posibilidade de se opoñer?”, pre-
guntáballe Barreiro a González
Mariñas e a Ceferino Díaz.

Na mesma intervención, Ba-
rreiro sentíase “sorprendido de
que se dea como argumento fun-
damental para opoñerse que a re-
forma implica un referendo, un-
ha reforma do Estatuto e, ao me-
llor, da Constitución. E que? To-
dos eses mecanismos están pre-
vistos nas democracia polas leis,
e é propio dun Estado de Derei-
to”. Máis adiante, Barreiro con-
clúe sinalando que “a reforma
está perfectamente xustificada
por parte do Goberno pola falta
de axudas e polo sistema absolu-
tamente disparatado co que se
está levando a cabo a realización
do Estado autonómico, dende o
punto de vista financeiro”.♦

‘O cambio está xustificado
polo disparatado modelo de financiamento’

Carlos Mella.



AFONSO EIRÉ
Os problemas e os retos da Ga-
liza  de hoxe non son os mes-
mos que os de hai 25 anos. Os
nosos problemas precisan no-
vas solucións. O novo Estatuto
é a grande ocasión do naciona-
lismo para dotar a Galiza dun
poder político propio que lles
dea resposta ás nosas necesida-
des específicas, pero tamén de
realizar unha campaña para
aumentar a conciencia na-
cional. Nunca o nacionalismo
partiu de mellores condicións
tanto políticas coma sociais.
Hai que demandarlle que estea
á altura do reto que a agarda.

“Estatuto nunca máis, bases
constitucionais”. Este berro, que
resoou moitos anos polas rúas
galegas, aínda ecoa alá dentro do
maxín de moitos nacionalistas.
Era unha oposición frontal do
sector maioritario do nacionalis-
mo a algo “outorgado”, que non
lle recoñecía o dereito nacional a
Galiza. Houbo outra póla do na-
cionalismo que participou acti-
vamente na redacción do proxec-
to estatutario actual e que logo se
afastou por non cumprir as míni-
mas expectativas nacionais.

Pódese discutir sobre cal foi
a postura política máis axeitada
e, aínda, se non tería sido mellor
que o nacionalismo galego se
implicase dereitamente na defen-
sa do Estatuto. En todo o caso,
serían valoracións históricas su-
xeitas a discusión e interpreta-
ción segundo a ideoloxía actual
de cada quen.

Pero é preciso recordar que
cando o BN-PG reclamaba as
“Bases Constitucionais da Na-
ción Galega” asinadas por todo o
nacionalismo, Francisco Váz-
quez, hoxe alcalde da Coruña, sa-
ía, como dirixente do PSOE, en
manifestación detrás dunha pan-
carta na que reclamaba “autode-
terminación”. Poderiamos citar
outros moitos partidos e políticos
que, neses anos, mudaron de pos-
tura a gran velocidade, algúns
cun amplo percorrido ideolóxico.

Como quedou demostrado na
escasa participación no referen-
do, era pouca a conciencia esta-
tutaria que tiña hai 25 anos a so-
ciedade galega, que só espertou
ante as “aldraxes”. Primeiramen-
te cando se tentou unha tramita-
ción diferente á vasca e catalá e,
logo, ao querer instaurar un “ca-
fé para todos”, concedéndolle a
Galiza un “Estatuto de segunda”
como gabia ás demandas de au-
tonomía das rexións.

Mesmo só reaxiron á última
hora algúns deputados galegos
de partidos estatais, enfrontán-
dose ás direccións. Algúns paga-
ríano caro, condenados ao ostra-
cismo. Outros como Manuel Fra-
ga, aproveitaría a ocasión para
subirse ao carro da “aldraxe”,

cando se marchou do congreso
non como sinal de protesta, se-
nón por que lle era tarde “e logo
das 12 da noite non se pode tra-
ballar”. Pero esa e outras cir-
cunstancias levaron a que fose
AP quen pilotase case todos es-
tes 25 anos unha autonomía na
que non cría.

O que evitaron por dúas ve-
ces á última hora as mobiliza-
cións dos galegos e a defensa
dalgúns deputados tanto centris-
tas como socialistas, consumouse
co golpe de Estado do 23-F. Da-
quelas, non só perdeu Galiza a
súa categoría diferenciadora de
“nacionalidade histórica” coa
que aparece na Constitución, se-
nón tamén Euskadi e Catalunya.
Instaurouse o denominado “café
para todos”, ou a “harmonización
autonómica” que viña propug-
nando xa Felipe
González desde
que se comezou a
discutir o Estatu-
to de Galiza e que
culminou coa
p r o m u l g a c i ó n
dunha lei, a LO-
HAPA, pero ta-
mén con múlti-
plas interpreta-
cións restritivas
do Tribunal
Constitucional. E
coa negativa dos
distintos gober-
nos centrais para
culminar o proce-
so autonómico nas nacionalida-
des e o traspaso de competencias
recollidas nos seus estatutos.

Neste contesto é no que nace
e se desenvolve o Estatuto de Ga-
liza que vai cumprir 25 anos de
vida e ao que se pretende refor-
mar para adaptalo as actuais cir-

cunstancias. Nos 25 anos de vi-
xencia deste texto producíronse
cambios moi profundos non só
na sociedade galega, e tamén nas
relacións de Galiza tanto co Esta-
do coma con Europa. Así mesmo,
existe unha nova correlación de
forzas no ámbito político. Nin os
problemas nin os retos da Galiza
de hoxe son os mesmos de hai 25
anos, cunha nova xeración, a me-
llor preparada sen dúbida da his-
toria, que ten dereito a marcar o
seu camiño, sen ser debedora da-
quelas compoñendas políticas
nin do medo, real á clase dirixen-
te que tutelou o proceso co Exer-
cito como garante último.

Unha nova aposta

Un novo Estatuto representa un-
ha nova carta de dereitos de de-

beres para os ci-
dadáns, a defini-
ción dun determi-
nado grao de po-
der político, que
serve para tomar
decisións que lle
afectan todos os
días á xente, pero
tamén representa
un novo reto, un-
ha nova aposta
colectiva.

A consecu-
ción dun novo Es-
tatuto para Galiza
ten que superar
non só o marco

do anterior, senón tamén os erros
e eivas da súa tramitación. É ne-
cesario, xa que logo, que non
quede unicamente nunha discu-
sión intramuros no relatorio par-
lamentario. É necesario, impres-
cindíbel, que o debate abranga a
maior parte posíbel da sociedade

en todos os seus sectores é esta-
mentos.

Un debate que non pode ser
nin trucado nin manipulado. A
discusión debe de centrarse en se
as propostas que os partidos po-
líticos poñan sobre da mesa son
ou non útiles para Galiza, para
modificar a calidade de vida dos
cidadáns. A sociedade galega de-
bería rexeitar, polo tanto, impo-
sicións de peaxe e posicións pre-
vias que impidan ese debate en
toda a súa extensión. 

Nin que dicir ten que a apos-
ta por un novo Estatuto é na-
cionalista, porque os nosos pro-
blemas precisan das nosas solu-
cións, porque é necesario pór en
mans das institucións galegas fe-
rramentas das que agora carecen
e que son esenciais para mellorar
a calidade de vida da xente. Por-
que Galiza necesita participar en
pé de igualdade con outras na-
cións no cambio positivo que de-
be experimentar o Estado no seu
conxunto, sendo protagonista ac-
tiva e non vítima de componen-
das e marxinacións históricas.
Porque temos uns trazos sociais,
económicos, políticos, lingüísti-
cos e culturais que nos caracteri-
zan como pobo e que esixen non
só ser recoñecidos senón un po-
der político propio que responda
a estas necesidades.

Se é unha aposta nacionalis-
ta, tamén vai depender moito da
capacidade dos nacionalistas pa-
ra que a reforma cumpra os ob-
xectivos marcados. Serán eles,
non hai dúbida, en concreto o
BNG, que teña que levar o peso
da campaña social de explica-
ción, discusión, concienciación e
mobilización a prol dese novo
Estatuto de nación.

De que o BNG, tanto a súa

dirección coma as súas bases, es-
tean á altura das circunstancias
do gran reto que se lles presenta,
vai depender o resultado final do
Estatuto. Cada etapa histórica
necesita unha resposta axeitada.
E esta é, sen dúbida , a etapa na
que o nacionalismo galego pode
deixar a pegada no eido institu-
cional coma todos estes anos o
fixo no eido social.

A campaña polo novo Estatu-
to pode ser a gran campaña polí-
tica que o nacionalismo nunca
realizou aínda. Unha campaña de
concienciación, de medra da
conciencia nacional. Parte o
BNG dunha posición histórica,
como é a de estar no Goberno.
Pero, sobre todo, a de contar
cunha sociedade galega que non
é a de hai 25 anos. Agora os da-
tos que reflecten as enquisas fa-
lan dun 20% de cidadáns que se
declaran nacionalistas.

Un punto de partido impor-
tante de cara ao avance social.
Sería un gran paso adiante na
conciencia nacional e, mesmo
aqueles que só ollan os réditos
electorais, deberían telo en con-
ta. É a ocasión que agardaban
moitos nacionalistas para dar un
verdadeiro debate político supe-
rando o debate circunstancial
que se da nas campañas electo-
rais. 

A proposta que presentou o
BNG para a reforma do Estatuto
non é tampouco o dunha mera
reforma autonómica. Lida con
atención pode ollarse que, no seu
espírito e tamén na virtualidade
política da situación actual, se
asemella moi moito máis a aque-
las “Bases Constitucionais”, que
ao actual Estatuto. Estamos nun-
ha reformulación do Estado, co-
mo se propoñía en 1976, no que
os nacionalismos periféricos te-
ñen peso propio e o actual Go-
berno central está obrigado a
apostar por unha nova relación
dos territorios como xeito de
conformar un novo Estado. Polo
tanto, non se aposta pola “ruptu-
ra democrática” (co réxime dita-
torial) senón por un acordo den-
tro do Estado en base á “sobera-
nía compartida”, principal recla-
mación naqueles intres. O centro
era, e segue a ser, polo tanto,
quen detenta a soberanía.

O resultado final desta aposta
vai depender, nun grao impor-
tante, da intensidade que poñan
os nacionalistas en estenderen o
debate entre a sociedade e na ca-
pacidade para explicaren o reto
no que está inmersa Galiza. Se
desperdician esta oportunidade
por miras curtas, por febleza or-
ganizativa ou por errar nas prio-
ridades, pagarán moi caros os
seus erros, non só na historia, se-
nón no presente político. Caerá
no debe da dirección  do BNG,
pero tamén do conxunto do na-
cionalismo.♦
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Pode deixar a pegada no eido institucional
como durante estes anos o fixo no eido social

Reforma do Estatuto,
unha nova ocasión para o nacionalismo

Tereixa Paz durante a intervención no acto de presentación do proxecto de estatuto do BNG.                                 PACO VILABARROS

Lida con atención
pode ollarse que
se asemella moi
moito máis a
aquelas ‘Bases
Constitucionais’,
que ao
actual Estatuto



RUBÉN VALVERDE
O camiño para que Galiza re-
cuperase a Autonomía foi longo
e controvertido. O que se coñe-
ce como Estatuto da “aldraxe”,
foi finalmente un “pacto de mí-
nimos” entre as forzas políticas
que participaron nos debates.
O nacionalismo galego estivo
representado polo Partido
Obreiro Galego (POG) de Ca-
milo Nogueira e polo Partido
Galeguista (PG), mentres que
o BN-PG e o PSG decidiron
non tomar parte “nun proceso
tutelado e controlado dende
Madrid e que non fornecería
de autogoberno real a Galiza”.

O debate estatutario galego co-
mezou practicamente á par do
catalán e o vasco, seguindo as
premisas constitucionais que dis-
tinguía entre “nacionalidades
históricas” e rexións. Era o ano
1979, tres de xuño, cando o pre-
sidente da Xunta pre-autonómi-
ca, Antonio Rosón, facía un cha-
mamento para elaborar un novo
texto constitucional, unha vez
practicamente descartado por ca-
se todas as forzas o elaborado en
1936. Con anterioridade, o 4 de
nadal de 1977 celebrárase unha
manifestación para reclamar a
autonomía. Os problemas de
configuración estatutaria nacían
co mesmo proceso, pois tanto a
UCD, como nun principio AP e
unha boa parte do PSOE estatal
opúñanse a un proceso semellan-
te ao de Euskadi e Cataluña.

O nacionalismo de esquerdas,
agrupado nas dúas forzas que se
forxaran a mediados dos anos se-
senta do pasado século, a UPG,
que se presentou electoralmente
baixo as siglas Bloque Nacional-
Popular Galego, e o PSG, presen-
tan unha alternativa ao Estatuto
chamada Bases Constitucionais
para a participación da Nación
Galega nun Pacto Federal. A
proposta nacionalista pretendía
unha ruptura co réxime franquis-
ta, criticaba o modelo estatutario
por considerala só unha descen-
tralización administrativa outor-
gada dende o poder centralista do
Estado e trasladaba a soberanía
ou poder de decisión ao ámbito
galego. O programa pretendía a
constitución dun novo Estado de
tipo confederal partindo dun pac-
to “entre as distintas nacións”. 

Entre outras, as Bases Consti-
tucionais recollían preceptos co-
mo que “os órganos lexislativos,
executivos e xudiciais  integra-
ranse sobre a base da representa-
ción por nacións en igualdade nu-
mérica, independentemente da
poboación e territorio de cada un-
ha delas”. En materia de financia-
mento sinalaba que “os recursos
económicos da Federación virán
constituídos pola contribución de
cada unha das nacións federadas
sobre o criterio da potencialidade
económica respectiva e da solida-
riedade federal”. Entre as compe-
tencias do Estado incluían a das

Forzas Armadas, a representación
exterior, a declaración de guerra e
paz, a política monetaria e aran-
celaria, a coordinación da política
económica e fiscal das nacións
federadas, a lexislación penal, o
réxime xurídico da Administra-
ción e a Adminstración de Xusti-
za nas materias en que lexislación
sexa de competencia federal. O
demais quedaría previsto para o
Goberno galego.

O ‘Proxecto dos 16’
foi o primeiro en ser rexeitado

As premisas do Consello de For-
zas Políticas Galegas non foron
aceptadas polos partidos maiori-
tarios e o rumbo estatutario se-

guiría o seu curso sen a súa par-
ticipación. A Xunta preautonó-

mica recolleu as contribucións
das distintas forzas políticas, so-

ciais e económicas que participa-
ron nos debates propostos por
Rosón. O 16 de decembro de
1980 propuxo designar un grupo
de 16 persoas para que estudasen
e sistematizasen o material reu-
nido até o momento e elaborasen
un primeiro proxecto de Estatuto
que pasará a ser coñecido como
o “Estatuto dos 16”.

Os dezaseis designados tra-
ballaron con seis antreproxectos
de Estatuto elaborados por ou-
tras tantas forzas políticas, así
como con contribucións parciais
doutras entidades. Os partidos
que presentaron proxectos foron
AP, o PSdeG-PSOE, o PG, o
POG, o PCG e o PTG. O 7 de
abril de 1979 o “Grupo dos 16”
concluíu o seu traballo, que lle
foi entregado a Asemblea de Par-
lamentarios Galegos (previa ao
actual Parlamento). A Asemblea
acordou o 5 de maio de 1979
constituír un relatorio integrado
por nove Parlamentarios para
que aprobasen o proxecto defini-
tivo en base ao que lles foi entre-
gado. O relatorio estaba compos-
to por 6 representantes de UCD,
2 do PSOE e 1 de Coalición De-
mocrática (organización baixo a
que se presentou daquelas o con-
xunto da dereita que logo pasaría
a designarse Coalición Popular).

O PSdeG-PSOE, dirixido da-
quelas por un Francisco Váz-
quez revestido de galeguista, pe-
diu que se aceptara integramen-
te o anteproxecto do “Grupo dos
16”, que era moito máis avanza-
da que a proposta que finalmen-
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AP foi a favorecida dun proceso que a UCD e o PSOE quixeron descafeinar

Un proceso estatutario
cheo de atrancos e sen apoio popular

Competencias Galegas nas Bases Constitucionais

1 Autoorganización política e o autogoberno.
2 Réxime xurídico da Administración.
3 O réxime electoral.
4 A determinación dos nacionais galegos.
5 Réxime xurídico de liberdades públicas.
6 Seguridade pública e declaración de estados de excepción.
7 A política económica.
8 A política fiscal.
9 Dereito Civil, Mercantil e de traballo. Regulación da Seguridade Social.
10 Administración de Xustiza en materia de lexislación galega.
11 Rexistro Civil e Notariado.
12 Réxime urbanístico e a ordenación do territorio.
13 Política cultural e educativa.
14 Política sanitaria.

ANT / Arquivo

O 28 de xuño de 1979 o pro-
xecto aprobado entra no Con-
greso dos Deputados para ser
debatido. A data coincidía coa
do referendo do Estatuto de
1936. O 4 de setembro de 1979
foi remitido á Comisión Cons-
titucional e abriuse o prazo de
presentación de enmendas, que
termina o 21 do mesmo mes.
En total foron presentadas 393.
A Comisión Constitucional de-
signou uns relatores encarga-
dos de estudar o proxecto.

O relatorio estaba integra-
do por 13 membros designa-
dos pola Comisión Constitu-
cional e outros 13 designados
pola Asemblea de Parlamen-
tarios Galegos. Dos 26 inte-
grantes, 11 pertencían á
UCD, 7 ao PSOE, 3 a CD, 1
ao PCE, 1 ao PNV, 1 á Mino-
ría Catalá e 1 ao Partido So-
cialista Andaluz e Grupo
Mixto. Xuntos elaboraron un
informe que foi publicado no
Boletín Oficial das Cortes o

15 de novembro de 1979. O
texto tiña que ser discutido e
aprobado pola Comisión en-
tre os días 20 e 21 de setem-
bro. Porén, neses cinco días a
UCD decidiu introducir unha
disposición transitoria (a ter-
ceira, no seu apartado dous),
que na práctica eliminaba a
capacidade de lexislar e deli-
mitaba as competencias do
Goberno galego, xa que que-
daban supeditadas ás deci-
sións das Cortes Xerais.♦

O primeiro anteproxecto recibe 393
emendas e unha disposición transitoria

Pasa á páxina seguinte



te foi aprobada. A Asemblea de
Parlamentarios Galegos limitou-
se a cualificala como “excelente
instrumento de traballo” e os po-
nentes proseguiron o seu traba-
llo numerosos recortes sobre o
texto base, especialmente polo
control que tiña a UCD, auspi-
ciados polo núcleo coruñés de
Xosé Luís Meilán Gil e polas di-
rectrices que lle chegaban dende
Madrid. O BN-PG e o PSG vían
desa forma refrendadas as súas
teses que o proceso estatutario
estaba ao servizo dos intereses
de Madrid. Tese que ampararía
o até daquelas participante no
proceso, POG. ♦
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RUBÉN VALVERDE
A proposta do proxecto estatuta-
rio do BNG de que os concellos
limítrofes poidan unirse a Gali-
cia se así o desexan os seus habi-
tantes non é nova. Até 1980 exis-
tiu un debate para determinar a
que autonomía debía sumarse O
Bierzo. Foi finalmente Martín
Villa quen se negou a constituír
en provincia esa comarca e dese
xeito fixo que permanecera inte-
grada en León e esta con Caste-
la, malia a oposición do naciona-
lismo galego, dunha parte do
PSOE de Castela e León e dos
partidos do Bierzo, cuxos repre-
sentantes militan agora no PP, tal
e como queda reflectido en va-

rias informacións de A Nosa Te-
rra do ano 1980.

Coa chegada da Transición e
do novo modelo constitucional
que incluía a posibilidade de
constituírse en Comunidade Au-
tónoma ás provincias que o
desexasen, comezou o debate
sobre onde debería integrarse O
Bierzo. En principio, como a
Constitución diferenciaba entre
nacionaliades e rexións, en ple-
na discusión do Estatuto Galego
as forzas políticas do Bierzo
agrupadas en torno a Indepen-
dentes do Bierzo (IB) e do PDB
(Partido Democrático do Bier-
zo), pensaron en unirse ao deba-
te estatutario para ter a posibili-

dade de formar parte de Galicia.
As razóns de que o Bierzo

puidese formar parte de Galicia
eran en primeiro lugar históri-
cas, xa que até 1833 reclamou-
se que a provincia formase par-
te do Reino galego. En segundo
lugar, debíanse a factores cul-
turais e de proximidade. Por úl-
timo, nos primeiros anos da de-
mocracia non se sabía se León
ía formar unha comunidade au-
tónoma uniprovincial, se ía in-
tegrarse con Castela ou se fi-
nalmente seguiría pertencendo
soamente a España, xa que a
Constitución só recoñecía a re-
alidade de Galicia, Euskadi e
Cataluña. Os bercianos consi-

deraban que a opción de incor-
porase a Galicia era a que lles
podía garantir con seguridade
contar cunha administración
autónoma, xa que Castela e Le-
ón eran só proxectos.

Os representantes locais do
PSOE sinalaban que “o máis ló-
xico sería a conversión do Bier-
zo en provincia para logo nego-
ciar a entrada no ente autonómi-
co que máis ofrecera”. Final-
mente o daquelas ministro da
Gobernación, Rodolfo Martín
Villa, nado en León, decidiu en
abril de 1980 que León e incor-
porase ao proxecto preautonó-
mico de Castilla e polo tanto
impediu que o Bierzo se consti-

tuíse en provincia xa que era a
zona máis rica de León. 

A proposta de Martín Villa
foi aceptada polo PC e polo
PSOE de Castilla. Ambos parti-
dos argumentaban que un “León
independente ou un Bierzo inte-
grado en Galicia só favorecería
os intereses dos caciques lo-
cais”. Os partidos do Bierzo, e
algúns sectores de AP, pola súa
parte, argumentaban que a en-
trada de León en Castilla só fo-
mentaría o centralismo de Valla-
dolid. Hoxe Valladolid é o cen-
tro económico e poboacional
dunha Castilla-León en recesión
malia a inxección de fondos por
parte do Estado.♦

Os partidos bercianos pedían que se constituíse en provincia e decidir libremente

Martín Villa evitou que o Bierzo se integrase en Galiza

ANT / Arquivo

O nacionalismo, que fixo campa-
ña en contra do Estatuto, desa-
creditou o proceso pola alta abs-
tención rexistrada na votación,
xa que só participou o 28,2 % da
poboación. Manuela Fraguela,
pertencente á Dirección Na-
cional da AN-PG, sinalaba que
“os partidos españois fracasaron.
Malia a propaganda a prol do SI,
a abstención superou todas as
previsión, por non falar dos vo-
tos en contra (121.448 dos

614.218 participantes)”. Pola súa
banda, Mario López Rico, da se-
cretaría colexiada do PSG, indi-
caba que “o resultado é un fraca-
so do consenso constitucional”. 

Entre os partidos que apoia-
ron o Estatuto, Xosé Luís Barrei-
ro, secretario técnico de AP, de-
claraba que “a abstención debeu-
se en gran medida á decepción
dos cidadáns coa Xunta preauto-
nómica que non foi capaz de
arranxar os seus problemas” Por

este motivo, Barreiro consideraba
que a partir de entón había que fa-
cer “todo o posíbel por mellorar a
xestión”. O secretario do Partido
Galeguista, Luís Sobrado, sinala-
ba que a abstención se debía a que
“fomos os únicos que fixemos
campaña a prol da autonomía e,
en menor medida, o PC”.

Unha opinión semellante á de
AP tiña o PSOE, que da man do
deputado Antonio Carro declara-
ba que “a abstención vén dada

pola actuación da Xunta e do
Goberno, que provocou un de-
sencanto popular. Un desencanto
que vai por zonas porque por
exemplo en Rianxo, con alcalde
socialista, houbo unha partici-
pación maioritaria”. 

O líder do POG, Camilo No-
gueira, declaraba daquelas que
“participamos no proceso auto-
nómico para ensinarlle á xente
cal era o problema dentro do
problema. A propia elaboración

do Estatuto foi unha lección po-
lítica para a xente. A abstención
é un castigo por mor de como foi
o proceso”. Pola súa banda,
Ánxel Lezama, do Comité Exe-
cutivo do PCG, sinalaba que “o
primeiro que hai que destacar é
que temos un bo texto autonómi-
co. En segundo lugar, a alta abs-
tención hai que valorala como
unha falta de cultura política do
pobo galego e de cultura política
autonómica”.♦

Reaccións dos protagonistas en A Nosa Terra, decembro de 1980

ANT / Arquivo

Esta disposición, que na práctica
eliminaba a Autonomía, foi coñe-
cida popularmente como “aldra-
xe”. A UCD quería coa mesma li-
mitar a autonomía a Euskadi e
Cataluña. No momento das vota-
cións na Comisión Constitucional
só UCD votou a favor. O PNV, a
minoría catalá e CD (dirixido por
Fraga) ausentáronse antes de vo-
tar, en parte porque estaban de
acordo coa estratexia da UCD. O
PSOE e o PCE votaron en contra. 

O PSdeG-PSOE, o PG e o
PCG, xunto cunha parte da UCD
galega representada por Antonio

Rosón e Euloxio Franqueira opu-
xéronse á proposta que chegaba
dende Madrid. Porén, quen máis
capitalizou o rexeitamento na-
queles momentos foi CD, que
tras a oposición inicial tomou
partido polo autonomismo en
Galiza, da man de Xosé Luís Ba-
rreiro, malia a espantada de Fra-
ga na Comisión. A esta oposición
sumouse a de varios intelectuais
e as mobilizacións cidadás en
distintas cidades. As forzas polí-
ticas galegas decidiron abrir unha
nova negociación, na que non se
contou cos nacionalistas, para

elaborar unha nova proposta de
mínimos que rematou no chama-
do “Pacto do Hostal” o 29 de se-
tembro de 1979.

Adolfo Suárez, cunha crise
no Goberno e en metade dun-
ha moción de censura levada a
cabo por Felipe González,
comprometeuse a reconducir o
proceso galego e acabou acep-
tando a proposta dos deputa-
dos galegos, aínda que para o
futuro xa tiña pactado co PSOE
un modelo territorial de “café
para todos” na que non hoube-
se distincións prácticas entre as

nacionalidades e as rexións.
A actitude da UCD foi, non

obstante, o principio do fin en
Galiza, xa que pasou de ter a
maioría a ser a segunda forza
tralas primeiras eleccións auto-
nómicas. O gran beneficiado foi
AP, que se erixiu como a gran
defensora do Estatuto, trala rup-
tura interna do PSdeG-PSOE (o
outro partido que fixo defensa
fronte a Madrid, malia a actitu-
de contraria de Alfonso Guerra)
coa demisión de Francisco Váz-
quez pola capitalidade de San-
tiago en troques da Coruña.♦

Aldraxe e ‘café para todos’Vén da páxina anterior



O1de decembro cumpriuse o terceiro
cabodano da traxedia do Prestige. Pé-
tame lembralo pois esta presente nos

meus recordos.
Moito se dixo, moito se di e moito que-

da por dicir sobre a traxedia do Prestige,
porque o que ocorreu foi moi gordo. Tanto
o goberno de Madrid de José María Aznar
como o da Xunta de Manuel Fraga preten-
deron, cunha falsa e manipulada informa-
ción, dar a impresión de que todo estaba
controlado. A súa incapacidade levounos a
pensar que deste xeito poderían saír adian-
te coa súa decisión de afastar o barco das
costas galegas, camiño de ningures. Mais
os feitos, que non puideron agochar, dei-
xounos en descuberto, co cu ao ar. O vello
barco petroleiro ferido, coa súa fenda de
35 metros, que co seu navegar cara ao tem-
poral converteuse en 55 metros, ía deixan-
do durante o seu tráxico roteiro o seu mou-
ro, velenoso e cheirento cargamento, nas
augas do embravecido Atlántico, para mo-
rrer, fendido e afundido, a 3.700 metros de
profundidade e a 240 quilómetros da costa
galega, deixando xa emporcada a Costa da
Morte. E mentres isto ocorría os responsá-
beis desta desfeita penduraban dos seus
peitos medallas dicindo que tomasen a me-
llor decisión e que todo estaba perfecta-
mente controlado, e afirman que calquera
outra alternativa, como levar o barco a un
porto de refuxio, suporía un gran desastre
ecolóxico. Os informes técnicos dicían o
contrario. Entre eles destaco a opinión do
catedrático de Dereito Internacional Xurxo
Puello Rosa, que ademais engade que esta
solución estaría axeitada a lei internacional
que esixe non mover o barco da súa área de
contaminación e levalo a un porto que lle
dea refuxio e alí, debidamente illado,
transvasar a súa carga. Eu non son técnico
e por iso só puido escoitar as opinións dos
que si o son e despois usar o meu sentido
común para opinar sobre a mellor medida
que debería adoptarse e isto me di que a
mellor opción era a de buscar acocho nun
porto, que os técnicos escollerían de acor-
do cos medios de que se dispuxese para o
mellor desenvolvemento da operación de
transvase. Seguindo o fío do que viñemos
expoñendo, nin esta alternativa, nin a lega-
lidade en que podía apoiarse, nin o sentido
común valeron un pito ante un prepotente e
impulsivo ministro de Fomento, Francisco
Álvarez Cascos, que, arrogándose unha au-
toridade que di que lle daba o seu cargo, co
consentimento do goberno e a pasividade
da Xunta, ordena afastar o barco, camiño
de ningures, porque nin Francia nin Portu-
gal ían admitir que o plantasen na súa área
de responsabilidade e de perigo, como así
ocorreu. Denantes ordenou deter o capitán
do barco acusándoo de falla de colabora-
ción e de delito ecolóxico, polo seu empe-
ño en querer levar a un porto de refuxio o
barco que mandaba e así, polo menos, xa

tiña unha cabeza de turco onde descargar
as responsabilidades.

Despois desta orde de afastar o barco,
que foi como xogar a cara ou cruz a vida das
nosas costas, pouco máis soubemos do mi-
nistro, pois deixounos como encargado de
contarnos trolas o engominado delegado do
Goberno, que, ante o desastre
que estaba arruinando as costas
galegas, enredouse de tal xeito
que o sacaron do medio, para
darlle paso ao vicepresidente
do Goberno, Mariano Raxoi (El
Señor de los Hilillos) como
gran coordinador daquela des-
feita e que seguiu con máis do
mesmo: desinformación, mani-
pulación, imprecisións; e todo
isto envolto nunha monótona
leria. A marea negra eran pe-
quenas manchas; o vertido do
fuel do barco afundido eran hi-
lillos, as rías Baixas non corrí-
an perigo. Mais desgraciada-
mente estas trolas ían ser esma-
gadas pola tristeira realidade:
as manchas foron marea negra;
os hilillos foron toneladas de
fuel que saían do barco afundi-
do; as rías Baixas tiveron a
ameaza nas súas bocanas.

Tanto o goberno de Aznar
como o da Xunta de Fraga amo-
saron a súa incompetencia e
irresponsabilidade. Para demostralo chega
un botón de mostra: dicían dende os primei-
ros días da traxedía, cando xa a costa da
Morte estaba emporcallada, que as rías Bai-

xas estaban limpas e que se os ventos eran
propicios non correrían perigo. Mais os ven-
tos non os manexamos nós e poderían cam-
biar. Había que tomar toda clase de medidas
por se isto ocorrese e as rías fosen ameaza-
das. E nada fixeron. E os ventos cambiaron
e a ameaza de marea negra chegou ás rías
Baixas. Foron os nosos mariñeiros e maris-
cadores que, nunha xesta exemplar, saíron a
salvalas cos seus barcos, coas súas lanchas,
os seus aparellos, coas súas mans; e conse-
guiron evitar a entrada do fuel nas rías. Por
desgraza isto non puido evitarse nas illas do
parque nacional das illas do Atlántico e tan-
to as Cíes coma Ons, xoias ecolóxicas de
Galiza, víronse emporcadas polo maldito al-
catrán. Onde estivo a prevención? Onde es-
tivo a coordinación? O que si estivo foi a
desfeita. Cando lle viron o cu á mona apurá-
ronse a traer o exército, a mariña, a aviación
e até o terzo que estaba en Bosnia. Pero xa o

mal estaba feito e pouco puide-
ron facer.

O pobo galego ante esta des-
feita reacciona e indígnase. A
plataforma Nunca Máis recolle
este estado de ánimo e o convo-
ca a unha manifestación de pro-
testa en Santiago. O pobo res-
ponde o día 1 de decembro de
2002 coa máis grande manifesta-
ción de protesta da historia de
Galiza e, ao berro de “nunca
máis” esixiu a dimisión dos res-
ponsábeis desta traxedia da nosa
terra. A min pareceume que se
estaba cumprindo o desexo do
noso bardo, Eduardo Pondal, que
nos derradeiros versos do seu
poema “Os pinos”, letra do him-
no galego, di:

Estima non se alcanza
Con vil xemido brando
Calquer requer rogando
Con voz que esquecerán;
Máis cun rumor xigante,
Sublime e parecido

Ao intrépido sonido
Das armas de Breogán.

Nunca máis.♦
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Cartas

Sobre o dicionario
da RAG

Vexo que na lista de libros galegos
de non ficción máis vendidos apa-
rece en cabeza o recente Diciona-
rio Castelán-Galego da RAG e is-
to non deixa de preocuparme, da-
do que este libro non só non é un
paso adiante na lexicografía gale-
ga, senón que representa un retro-
ceso sobre outros moitos diciona-
rios castelán-galegos publicados
anteriormente, amosando nume-
rosos erros e unha clara tenden-
ciosidade. Explicareime:

A tendenciosidade castelanista
demóstrase cando se inclúen as
duplas solucións normativas na
contracción ao / ó ou nas palabras
terminadas en -aría / -ería pero
nunca nas acabadas en –ble, onde

a outra posibilidade normativa -
bel nunca aparece; e cando case
sempre aparece en primeiro lugar
e usada como exemplo a palabra
coincidente coa castelá, así: del-
fín: delfín, golfiño; débil : débil,
feble; gorrión: gorrión, pardal;
bosque: bosque, fraga; fácil: fácil,
doado; guante: guante, luva; la-
bio: labio, beizo; eructo: eructo,
arroto; falda: faldra, saia; etc.

Sobre os erros destes poucos
capacitados lexicógrafos, velaquí
uns exemplos: tiburón: tiburón,
quenlla, mais se consultamos o
Dicionario da RAG vemos que a
palabra tiburón é considera inco-
rrecta en galego e remítenos a
quenlla e no mesmo dicionario
traducen jaquetón como quenlla
branca e tintorera como tiburón
tigre, cando quenlla é o nome tra-
dicional que recibe en galego esta

especie e tiburón tigre correspón-
dese cunha especie tropical distin-
ta; becada: galiñola, onde o co-
rrecto é arcea, xa que galiñola se
usa para os xéneros fulica e porza-
na, traducidos ao castelán como
focha e polluela; tritón: tritón, on-
de este cultismo, innecesario na
miña opinión, non vai acompaña-
do polas denominacións realmen-
te galegas de: limpafontes: pinta-
fontes ou lagarta de auga; chorli-
to: píldora, onde se utiliza unha
palabra que denomina os xéneros
tringa e actitis, en castelán deno-
minados Archibebes e Andarríos e
en galego mellor coñecidos como
Biluricos, no canto da palabra ga-
lega que traduce chorlito: píllara;
dolmen: dolmen, onde non apare-
ce o sinónimo galego máis usado:
anta, entre os moitos que hai nes-
te país rico en “mesas de pedra”.

En fin, que o dicionario non
resiste un estudo pormenorizado
serio, ende mal.♦

LUÍS DE LA CALLE
(MADRID)

Selección galega,
por fin!! 

Árbitro tes dislexia!!
Eso é ‘roja’ directa!!!
Confundes o amarelo

co vermello.!!! 

Berro dende a grada dun emo-
cionado afeccionado no campo
de herba artificial da Tasca
(Aguiño) durante un partido de
rexional. 

Non foi dislexia, senón miopía
o que durante moitos anos non

Nunca máis
GONZALO GÓMEZ CARIDAD

Tres anos despois do embarrancamento do Pres-
tige e, sabéndose xa que a xestión gobernamental
do accidente foi mellorábel, é bo ollar cara a atrás.

A pesar da tradición
católica, hai un
refraneiro agnóstico ou
escéptico nada
desprezábel: “Costa
abaixo todos os santos
axudan”, “a Deus
rogando e co mazo
dando”, “Deus está de
parte dos exércitos
máis fortes”, etc. A
última proba dos
límites divinos viuse co
Real Madrid que non
foi capaz de gañarlle
en casa a un contrario
que estivo case todo o
partido cun xogador
menos. E iso que o
novo adestrador,
López Caro, é da
dereita relixiosa, en
concreto dos quicos,
Comunidades
Neocatecumenais.

Pregunta: Por que se
anuncian tantos
medicamentos contra o
catarro? Pois por que
ningún funciona.

Que Chile tivese un
presidente socialista,
Lagos, e que a
candidata que agora
pode gañar, Bachelet,
tamén o seña, pode
resultar enganoso. Os
dous partidos de
dereitas, máis a
Democracia Cristiá,
cómplice do golpe de
Pinochet, e hoxe
coaligada cos
socialistas, suman o
75% dos votos. Xa é
significativo que
Bachelet non se atreva
a presentarse soa. En
realidade, o partido
maior segue a
chamarse Medo. A
final de contas a
campaña electoral
máis eficaz e
duradoira é a picana.
Como en España o foi
o paseo.

Andan os hostaleiros
negros, decidindo se
poñen o seu local para
fumadores ou non
fumadores, se

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



Soou o teléfono no momento xusto en que
entraba pola porta. Era un amigo. “Antonio,
vinte... pero non era iso o que che quería di-
cir. Mira, morreu Lázaro. Vén no xornal”.
Fiquei en silencio e, nun segundo, a película
da miña relación con “el Maestro” pasou ín-
tegra pola miña mente. Morreu Lázaro. Pen-
sei en Susi (canto se querían!) e as formas e
os matices da súa personalidade invadíron-
me de seguido. Morreu Lázaro. Custábame
crelo. Non podía ser. Lázaro Enríquez era
unha persoa especial que desprendía un
afecto conmovedor. Agarimoso no trato, no
emprego das verbas. Crítico e acedo diante
de todo aquilo que o amolaba: a perversida-
de moral, a estulticia da masa, as actitudes
de todos aqueles que antepoñen a presun-
ción ao traballo, a banalidade á arte, o inte-
rese á amizade. Morreu Lázaro. Non podo
esquecer un día, algo afastado no tempo, en
que o atopara nunha librería e, tras darme
unha aperta, díxome que quería ilustrar poe-
mas meus. Eu ficara feliz. Eu, que coñecera
tan marabilloso calígrafo-ilustrador-pintor,
na memorable creación visual para o Diccio-
nario dos seres míticos de Xerais e Paxaros
de papel de Marilar Aleixandre na mesma
editorial, sentinme moi fachendoso de que,
sen coñecernos persoalmente, expresase o
seu desexo de enfrontarse aos meus poemas.

E aquel día, tras esa aperta, comezou
unha fonda e sincera amizade. Compartín
con el o seu estudio, pequeno, ateigado de
vida; desa vida que posúen os creadores
plásticos tan desordenada coma marabillo-
sa. Falo da vida que se concentraba entre
aquelas paredes que tanto sabían de arte. E
compartín con el as fermosísimas acuarelas
que reflectían recunchos do Vigo tradicio-
nal para a “World Fishing Exhibition”. E
mergullámonos nun poeta que ambos os
dous amabamos sen condicións: Ángel
González. E faloume dos meus poemas,
dos seus proxectos,  da maneira tan directa,
espida de floreos, que el tiña de concibir a
arte. Pero o que sempre me abraiou a nivel
artístico foi o seu concepto da caligrafía. A
vitalidade que lle daba a cada trazo, graza e
personalidade, “unha coreografía manual,
convertendo cada un dos seus caligramas
en metáforas xestuais, conformando escul-
turas de tinta plana de beleza interrogante”,
en palabras acertadísimas de Manolo Bra-
gado que subscribo completamente.

Morreu Lázaro. Volvo ver o seu caderno
de apuntamentos, que me agasallou cun aga-
rimo incrible sobre o noso traballo conxunto
Chove nos versos e emociónome. Alí está el.
Canto loitou para que saíse como por fin sa-
íu! Canto botei de menos as súas chamadas
continuas durante o tempo no que loitou/go-
zou con eses poemas! Que satisfacción para
min sentir que estaba namorado deste poe-
mario! Morreu Lázaro. O amigo, o cómpli-
ce, o confidente, o artista, o home.

Teño que borrar o seu  nome no meu
móbil. Non quero velo aí escrito. E xa non
volverei escoitar a súa voz cando me cha-
maba con ese cálido “Ola, Maestro...” e fa-
laba do divino e do humano. “O Maestro es
ti, Lázaro...” E el ría, forte, dun xeito aber-
to e sen reprimirse. Vencellábanos a ilusión
do utópico, a fondura da relación humana,
a felicidade do verbo compartir. Morreu
Lázaro. Eu vexo máis que nunca, pendura-
dos na parede os seus cadros, reproducindo
tres poemas meus, transformados en escul-
turas de tinta plana de beleza interrogante

(grazas, Manolo!). Aí permanecerán para
sempre, mentres viva, porque coñecer, inti-
mar con Lázaro foi das cousas máis fasci-
nantes que me ocorreron na vida. Morreu
Lázaro. Fun ás páxinas do xornal e alí esta-
ba a súa foto, tomada seis días antes. Mor-
te traidora! Eran as tres da tarde do xoves.
Non puiden achegarme ao cemiterio. Todo
fora ás doce do mediodía. Todo pasara xa.
Lembreime da “Elexía” de Miguel Hernán-
dez. Ninguén me avisara o día anterior. No
horizonte perdíase unha chamada ao “Ma-
estro”, de Susi (como se querían!) e tantas
conversas por gozarmos. Morreu Lázaro e
teño que dicir, sen esaxerar, que “tanto do-
lor se agrupa en mi costado / que por doler
me duele hasta el aliento”.

Pouco orixinal? Algo forzado? Se cadra,
si, pero a verdade, non atopei endexamais
unha forma tan belida e intensa á vez de ex-
presar a dor que provoca a morte dun amigo.
E Lázaro érao, e dos que non se esquecen
porque deixan a pegada do auténtico.

Quérote moito, Maestro!♦
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Xosé Lois

RECORDO A LÁZARO ENRÍQUEZ

Quérote moito, ‘Maestro’
ANTONIO GARCÍA TEIXEIRO

Lázaro Enríquez, ilustrador e deseñador cubano afincado en Galiza, vén de finar. Súas
foron, entre outras, as ilustracións de Chove nos versos, poemario do autor deste artigo.

deixarán entrar nenos
ou non. Os debates
entre os clientes
acéndense. Algunhas
señoras, que nunca se
preocuparan do tema,
agora chámanlle a
atención a fumadores
que circulan, a doce
metros, pola outra
beira da rúa. Todo isto
está moi ben, pero hai
outros temas que
merecen lexislación: o
foguete, o petardo, a
aerofaxia, o exceso de
colonia nos
ascensores, o mal
alento, os altofalantes
da parroquia, as
cancións dos
borrachos. Se os
lexisladores se animan,
poderíase dar a
revolución das
pequenas cousas.

Cartel de IU: “A
educación na escola, a
relixión na igrexa”.
Unha idea simple, nun
cartel pequeno. Como
di Pinter: “Estamos
rodeados de
mentiras”. A verdade é
a que pegan tres
voluntariosos con cola
nun valado que
ninguén mira.

Movementos en
Fenosa, no Banco
Pastor, en Ence, en
Inditex, empresarios
que se agrupan,
trasego de accións...
Coincide co cambio na
Xunta, pero non é
mera coincidencia.
Para que logo digan
que os gobernos non
teñen marxe ningún de
manobra!

De tanto mirar para
Madrid hai quen ten o
pescozo torto. Agora
supoñen que a
especulación da Costa
do Sol vai vir para a
Mariña luguesa. O
único problema é que
por Foz e Viveiro non
hai máis de quince
días de sol asegurados
no verán e aínda así
con brisa. En vez de
atacar tanto a
Quintana debían
prohibir a choiva, por
separatista.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

quixo que nos xuntásemos todos
ao redor dunhas únicas cores. Só
queríamos isto, botar unha pa-
changa ao fútbol. Onde os xoga-
dores vistan unha camiseta que
nos represente a todos: os que son
da Champions, os que miran de
xogar en campos onde os afeccio-
nados se contan por milleiros, os
que saen nas portadas dos xornais,
os que xogan promocións, os que,
coma nós, espasallamos as resa-
cas –ou dixerimos o cocido– ghra-
sias aos cafés con ghotas das can-
tinas dos campos de terra. 

Si, porque esta selección ga-
lega vai ser tamén a dos que te-
mos que ir coller os balóns á
praia cando alguén lle dá un pun-
teirolo con moita forsa, a selec-
ción dos que como único boti-
quín teñen unhas garrafas de
augha do Dia, a selección dos

equipos de rexional, a dos gran-
des afeccionados que animan
apoiados dende a baranda. 

Escoita ben: dianteiro-repo-
ñedor de supermercado, presiden-
te-estibador, lateral-mariñeiro,
central-taberneiro, interior-peón,
árbitro-marmorista, seareira-estu-
dante, afeccionado-ghaiteiro,
cantineira-costureira... a selec-
ción galega vai xogar o xoves, 29
de decembro en Santiagho, imos
estar alí coa mesma ilusión que
temos todos os domingos cando
ao entrar no campo mercamos as
rifas do sorteo dese lacón moi cu-
rado ou desa botella de caña. 

Máis partidos como este!! 
Máis partidos da selección

galega!!♦

A.C. ‘ALTOFALANTE’
(AGUIÑO-RIBEIRA)

★
Fiz Valcárcel Martínez

Militante da UPG
na Asemblea de Zona da Coruña.

Faleceu na Coruña o 4 de decembro
de 2005.

Os teus camaradas non te esquecen.
A loita continúa!
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Da morte de
dous mariñeiros
á de Papuchi
Xosé Manuel Pereiro comen-
ta en La Opinión (20 de de-
cembro) a diferenza entre o
tratamento informativo da
morte de dous mariñeiros en
Ferrol, tras o accidente sufrido
nunha fragata, e o pasamento
do pai de Julio Iglesias, Papu-
chi. “A morte dous dous rapa-
ces (...) despachámola todos
baseándonos nun deslabazado
comunicado oficial, falando
de tuberías de vapor do siste-
ma de propulsión e caldeiras
en funcionamento de réxime
automático. Como os milita-
res son así de seus, por moito
que os subvencionemos nós,
non hai declaracións sobre o
que debeu un labirinto metáli-
co cheo de tubos, corredores
angustiosos e escaleiras clau-
trofóbicas inundados de vapor
asfixiante. Abrirase unha in-
vestigación, e arreando (...).
Pola contra, o de Papuchi era
todo un mar de sentimentos e
un océano de condolencias po-
la desaparición do entrañábel
personaxe, que escoitei cali-
ficar até de inesperada, coma
se de alguén que xa cumpriu

os 90 se puidesen agardar ou-
tro tipo de noticias. En xeral,
todo o que se dixo –ou polo
menos o que escoitei– parecía
extraído do No-Do: desde o de
prestixioso xinecólogo até as
loas á súa vitalidade, demos-
trada en facetas tan dispares
como a de secuestrado de ETA
ou a de pai á idade de ser bisa-
vó. Non digo eu que haxa que
definir, quentes aínda os seus
restos, como un perfecto viva-
lavirgen a quen o foi, pero é
que nin sequera lle chamaron
vividor cando lembraron que
tiña confesado (ou alardeado
de) andar con outras mulleres
aos tres anos de casado (nun
tempo no que o adulterio era
tan raro que ademais de peca-
do, era delicto). Mesmo ga-
baban a súa condición de ca-
baleiro por non ter proclama-
do que casou con outra até que
morreu a súa lexítima”.♦

Fraga e
os apolexetas
do franquismo
O historiador Julián Casano-
va comenta en El País (20 de
decembro) as declaracións de
Manuel Fraga en defensa do

franquismo e o modo de
afrontar esta polémica. “Men-
tres que algúns escritores e
historiadores plantean o asun-
to das vítimas e ofrecen unha
solución lóxica e razoábel, a
posición de Fraga, que debe
ter moitos seguidores entre os
seus compañeiros ideolóxicos
e de partido, dado que a nin-
guén molesta, complica o pa-
norama e afasta ese día soña-
do de rematar dunha vez por
todas co franquismo (...). Xa
non se trata de xulgar os ver-
dugos franquistas, senón de
evitar, por medio de instru-
mentos legais, que se faga

apoloxía desa ditadura san-
guiñenta, do xeneral que a
presidiu, e de impedir tamén
que esas gabanzas poidan di-
fundirse en público. O Parti-
do Popular que mobiliza a du-
cias de miles de persoas a
prol da Constitución, debería
asumir que o respecto a esa
mesma Constitución é incom-
patíbel coa apoloxía da dita-
dura franquista”.♦

Vázquez
acusa o BNG
de promover
a ‘limpeza
lingüística’
do español
Segundo Francisco Vázquez,
“é tremendo” que o Bloque
formule por exemplo que para
ser político en Galiza “haxa
que saber galego”. O alcalde
coruñés fixo estas declara-
cións a Onda Cero (20 de de-
cembro), onde tamén dixo que
os nacionalistas están a pro-
mover a “limpeza lingüística”
do español. O mesmo día,
Francisco Rodríguez afirma-

ba que “nos anos 80 o galego
atopábase nunha situación
ventaxosa pero hoxe sufre un
deterioro alarmante”.♦

Queren quitarlle
o nome de
Schwarzenegger
a un estadio
en Austria
A edición dixital de Marca in-
formaba, o pasado 19 de de-
cembro, de que o concello da
cidade austriaca de Graz deci-
diu quitarlle o nome de Arnold
Schwarzenegger ao seu esta-
dio de fútbol. Este paso prodú-
cese como protesta pola posi-
ción a prol da pena de morte
do actual gobernador califor-
niano, onde o marte 13 foi
executado Stanley Williams.
Votaron a favor desta decisión
socialdemócratas e comunis-
tas, co aval dos Verdes. Opú-
xose o conservador Partido
Popular que é a segunda forza
do concello. Schwarzenegger
espertou até agora unha gran
simpatía na rexión da que é
oriundo e na que é coñecido
como o carballo de Estiria.♦

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

Fragata en Ferrol na que morreron dous mariñeiros. Á dereita, Julio Iglesias Puga, finado recentemente.

Francisco Vázquez.



Que balance realiza
destes catro primeiros
meses de Goberno?

Ten que ser un ba-
lance positivo, aínda
que penso que se pode
mellorar. Imos traballar para face-
lo. O máis importante é o acordo
de Goberno transparente que fo-
mos capaces de acadar. Esa trans-
parencia permítelle á cidadanía
avaliar por si mesma o noso traba-
llo. Penso que estamos a cumprir
coa cidadanía. Tamén fomos ca-
paces de redactar uns orzamentos

en tempo e forma para que estean
aprobados antes que remate o ano.
Asemade, tomáronse outras deci-
sións importantes na dirección na
que nos comprometemos cos ci-
dadáns: no eido social e para que
Galiza sexa respectada tanto no
ámbito estatal coma europeo.

Cre que a cidadanía, á que

vostede tanto se re-
fire, percibe de xei-
to positivo o cambio
de Goberno?

Non só o percibe,
senón que depositou

un caudal moi grande de ilusión
neste Goberno. Nós traballamos
con esa mesma ilusión. Temos un
Goberno que goberna. Os primei-
ros cambios que puideron percibir
os galegos foron de relación coa
Administración autonómica e non
se trata só de talante. Achegar a
administración ao cidadán e dota-

la de transparencia significa ta-
mén maior eficacia. Pero tamén se
pode ollar un importante cambio
nas políticas que estamos a impul-
sar. Así, no eido social, fomos
quen de impulsar a gratuidade dos
libros de texto, aspecto que terá
que ser aínda mellorado nos pró-
ximos anos para poder servir me-
llor a todos os sectores que parti-
cipan nese eido. Constituímos un-
ha rede galega de escolas infantís
e deseñamos unha nova política
para a terceira idade. Tamén puxe-
mos de manifesto a nosa vontade,
con feitos reais, de que a política
no rural deixe de ser algo caciquil
para ser un instrumento de verte-
bración da base produtiva do noso
país. No ámbito da cultura pasa-
mos do folclorismo choqueiro á
estruturación cultural entendida
como base fundamental do país,
mesmo procurando solución para
graves problemas herdados, como
o da Cidade da Cultura. No ámbi-
to da industria e innovación fo-
mos capaces de facer o programa
máis ambicioso que se ten feito
nunca en I+D+i e, ao mesmo tem-
po, comezar novas políticas en
ámbitos tan importantes como é o
das enerxías renovábeis, nomea-
damente no campo eólico. Desde
a Consellaría da Vivenda tamén
modificamos algo tan pernicioso
como eran as anteriores políticas
de alugueiro para transformalas,
de verdade, nun plano ao servizo
dos cidadáns que impida que se
poidan utilizar cartos públicos pa-
ra fins pouco recomendábeis.

Os deberes do Goberno

Nestes meses estanse a produ-
cir na Galiza importantes mo-
vementos empresariais, e non
falo só do intento de regalegui-
zar Fenosa. Ten algo que ver co
cambio de Goberno?

A misión do Goberno no ámbi-
to económico é marcar obxectivos
e preparar escenarios. Non se trata
de substituír a acción propia das
empresas. Penso que cumprimos
con eses obxectivos a base de pro-
mover e traballar pola construción
de conglomerados empresariais de
base galega que gañen mercados
non só na Galiza senón tamén no
Estado e na Europa. Conglomera-
dos industriais que nos fagan fortes
como país. Temos que saudar con
satisfacción, polo tanto, a existen-
cia de empresas galegas dispostas a
traballar conxuntamente para que
Galiza e o capital galego teñan un-
ha mellor posición no ámbito ener-
xético. Agardo que esa experiencia
sexa exitosa noutras ocasións e que
se estenda a outros sectores estraté-
xicos da nosa economía.

No “debe” deste Goberno se
cadra poderíase incluír a escasa
produción lexislativa. Aínda non
comezaron a entrar novas leis no
parlamento. Non se precisan?

Claro que se necesitan novas
leis. Pero hai que ter en conta que
este Goberno leva pouco máis de
cen días e, destes, a terceira parte
foron inhábiles polas vacacións
lexislativas. Pero fixemos a lei
máis importante do ano, que foi a
de Orzamentos. Non se lle pode
esixir moito máis. A próxima eta-
pa parlamentar vai ser dunha gran
produción lexislativa por parte do
Goberno porque é necesario esta-
belecer novos campos legais en
múltiplos ámbitos.

Onde van incidir primei-
ramente?
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Despois
de dezaseis
anos
X.L. FRANCO GRANDE

Un, que é inxenuo, estivo
agardando a que
pasasen os cen días de

cortesía e a ver que pasaba. E
a verdade é que non parece
que teña pasado moito en
comparanza co que un
agardaba que se fose
producindo no mapa político
da nosa terra. Dezaseis anos
estivemos esperando por un
cambio, porque pensabamos
que era bo para o país, e pare-
ce que aquí non pasa nada.

Non se ve ningunha inicia-
tiva nova, ningunha idea que
valla a pena seguirlle a pista,
ningunha acción da que se poi-
da dicir que xa era hora  de tela
acometido. Porque entre as ac-
cións que se emprenderon non
parece de primeiro interese a
constitución dunha selección
galega, con uniforme e todo, e
outras que afectan máis aos ve-
ciños doutras comunidades que
a nós mesmos... e pouco máis
que valla a pena. ¿Non había
que cambiar tantas cousas, ou
case todo? 

Pode que deste sombrizo
panorama que debuxamos se
libren algunhas accións que
miran a certas melloras do
mundo rural, algo de certo
novo nas preocupacións dos
nosos políticos. Pensamos
que aquí si que se pode estar
xerando un cambio. E
cómpre estar atentos ás deci-
sións que en diante se poidan
producir. Ao menos, aquí ve-
mos que algo buliga e parece
querer coller feitío. Moito ce-
lebrariamos que así fose.

Polo demais, do novo equi-
po que goberna non se pode
dicir que nos estea demostran-
do que exista. Un ten a impre-
sión de que, logo de tantos
anos dicíndolle non á acción
dos gobernantes que tivemos,
afeitos á oposición por tanto
tempo os que hoxe mandan, ao
chegaren agora ás responsabi-
lidades de goberno non acaban
de comprender que teñen nas
mans todas as ferramentas do
poder, ou que non saben que
facer con elas. Porque tempo
vai sendo de que nolo vaian
demostrando.  

¿E todo isto despois de
dezaseis anos de agarda?
Tiveron sorte, dime un amigo,
que a oposición estivo ocupa-
da coa sucesión do seu líder,
porque noutro caso teríaos bo-
rrado do mapa. Pero non
debemos esquecer que as
situacións transitorias pasan e,
para cando pasen, un non está
vendo nada novo. E que, en
política, o tempo pasa a gran
velocidade. E coa mesma ve-
locidade crea e destrúe.
Despois de dezaseis anos na
oposición, temos todo o derei-
to do mundo a pensar que vai
sendo hora de que os novos
gobernantes demostren que se
goberna. E que se fai doutra
maneira.♦

Anxo Quintana
‘Estamos desmantelando

a cultura política que deixou o PP’
AFONSO EIRÉ

O vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, analiza nesta entrevis-
ta os cen primeiros días de goberno bipartito, os principais logros
e dificultades, as eivas, as relacións cos seus socios e, tamén a prin-
cipal aposta dos nacionalistas para os próximos tempos, conseguir
un novo Estatuto de nación para Galiza. Para Quintana non só mu-
dou o Goberno senón que do que se trata é de “mudar de réxime”.

Continúa na páxina seguinte

PACO VILABARROS

‘As nosas prioridades políticas
van ir acompañadas de marcos legais”



Todas as nosas prioridades po-
líticas van ir acompañadas de
marcos legais que posibiliten a
súa posta en marcha. Pero non me
gusta adiantar prioridades que lle
competen a cada departamento do
Goberno. Pola parte que me co-
rresponde, podo dicir que imos
propoñer unha nova Lei de asun-
tos sociais coa creación do Servi-
zo Galego de Asuntos Sociais. Ta-
mén imos promover unha lei inte-
gral contra a violencia de xénero.

As dificultades

Cales foron as principais difi-
cultades coas que se atoparon
cando chegaron á Xunta?

Xa o dixen na campaña electo-
ral e puidémolo certificar cando co-
mezamos a gobernar: non se trataba
só de cambiar un goberno, senón ta-

mén de mudar de réxime. O Gober-
no do PP, á parte dunha xestión moi
deficiente déixanos unha cultura
política que é preciso desmontar.
Iso é o que estamos afacer e esa é a
principal dificultades coa que nos
atopamos. Só así se pode entender
que cando o conselleiro do Medio
Rural paraliza un plano de obras,
entre outras cousas por que 68 con-
cellos quedaron discriminados, can-
do trata de facer outro que trata
equitativamente a todo o mundo e
que destine fondos do medio rural,
para o seu desenvolvemento e non
para outras materias, poda haber un-
ha revolta de alcaldes. Alcaldes que
fixeron algo inédito, unha manifes-
tación para que todo seguise igual.
Eu sempre vin as manifestacións
pedindo que mudasen as cousas.
Esa é a constatación dunha cultura
política que se negan a mudar, pero
que nos estamos dispostos a conse-

guilo, porque a inmensa maioría
dos galegos así o demandan.

Dúas culturas políticas

Nacionalistas e socialistas proce-
den de culturas políticas diferen-
tes. Chocan dentro do Goberno?
O presidente Touriño afirma que
case non hai debates nos Conse-
llos. Asimilouse o BNG a unha
nova cultura política?

Non só temos diferente a cul-
tura política, senón tamén os pro-
xectos políticos. Pero tamén so-
mos dúas forzas responsábeis que
foron capaces de chegar a punto
de encontro e de construír un pro-
grama de goberno conxunto. Nes-
tes momentos non só temos un
compromiso co PSOE e eles con
nós, senón que ámbolos temos un
compromiso escrito solemnizado
cos cidadáns que temos que cum-

prir. Por riba das diferenzas que
poidan existir está ese compromi-
so cos cidadáns que nos obriga a
actuar con responsabilidade.

Ao non ser un programa de
goberno nacionalista, a impron-
ta do BNG non pode quedar es-
luída ante a súa base social?

Non teño ningún complexo
de inferioridade. En todo o caso,
a mesma pregunta habería que
facerlla ao PSOE. Ten medo a
quedar o seu ideario esluído no
nacionalismo? Penso que non vai
ocorrer unha cousa nin outra. So-
mos dúas forzas políticas madu-
ras, cuns ámbitos de responsabi-
lidade ben determinados e un la-
bor conxunto que é o de construír
un goberno para o conxunto dos
cidadáns; para os que votaron o
PSOE, para os que votaron o
BNG e para os que votaron o PP.
Niso estamos centrados ambos.♦
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Oxornal La Vanguardia
publica unha sección
na contraportada que

recolle sempre unha orixinal
entrevista. Santiago Carrillo
respondíalles o outro día que
el consideraba imposíbel a
consolidación da democracia
cando un país non ten un
nivel mínimo de desenvolve-
mento económico. Está claro
que se refería a unha idea
profunda da  democracia e
non á simple elección directa
dos representantes. Carrillo
quería ir máis alá da bobada
típica e correcta, segundo a
cal Cuba é unha ditadura e
Afganistán unha democracia.
Nicaragua un sistema
transparente e Venezuela un-
ha tiranía mandada por un
gorila mal encarado. (“Indio!
Indio!”, berráballe unha
señora rica e crioula de La
Paz ao vitorioso Evo Morales
o luns, 19 de decembro
tratando de insultalo). 

Para o sur do Río Grande
e de Xibraltar, a etiqueta de
democracia decídena os
Estados Unidos e espállana
polo mundo a través dos seus
medios de control, os de
carácter violento, os informa-
tivos e os políticos, con obri-
ga universal de acatamento.

O primeiro ministro
Ibrahim Al-Iafari, favorito da
chamada comunidade
internacional na farsa electo-
ral organizada polas forzas
invasoras no Iraq, é un
demócrata, a pesar de ser o
líder de Al-Dawa, un partido
terrorista apoiado xa nos
anos cincuenta polos EE UU,
e que no oitenta e pico voou
con bombas a embaixada do
Iraq no Líbano, provocando
vinte e tres mortos. A historia
do presidente afgán é tamén
estarrecente.

Entón, se Bolivia é tan
pobre e non pode forxar unha
democracia, quere dicir que
Evo Morales non foi elixido
democraticamente? Pois
parece que unha cousa é a
elección dun presidente, nes-
te caso lexítima, e outra moi
diferente que as institucións
dun país sexan democráticas,
que existan e funcionen coa
complexidade, a solvencia e
a independencia que iso
require. E leva razón Carrillo
porque neses casos, amigos
centristas, o que se necesita é
un estado de opinión revolu-
cionario, para levar a cabo as
transformacións básicas, abo-
lir a escravitude, lograr que
os nenos coman, que a xente
se cure e que a sociedade se
faga complexa para construír
a democracia. Agora,
aproveitando un momento
débil dos EE UU, buscan un-
ha vía antagónica á miseria e
ao sometemento. Os
negropontes e os torturadores
teñen moito choio en Oriente
Medio. Pero que se apuren os
cholos, antes de que charlie
volte do Iraq e comece a ins-
peccionar o patio traseiro.♦

A grande aposta política do
BNG nestes momentos é a refor-
ma do Estatuto. Considera que
a fronte nacionalista, como or-
ganización, e dadas as circuns-
tancias (correlación de forzas,
situación do país, asunción do
Goberno...) está en condicións
de facerlle fronte a este reto?

Penso que o BNG ten unha
militancia madura, responsábel,
entregada, formada politicamen-
te e moi comprometida co país.
Fomos os primeiros en ter arte-
llada unha proposta para que Ga-
liza sexa capaz de ter máis auto-
goberno. O BNG, ao facer isto,
está conectando co sentir maiori-
tario da cidadanía...

Realmente considera que
existe unha demanda social
dun novo Estatuto?

A vicepresidencia fixo no seu
día unha enquisa na que se apre-
ciaba que a maioría dos cidadáns
consideran necesaria e urxente a
reforma estatutaria. Congratúlo-
me que agora saían tamén enqui-
sas realizadas por medios de co-
municación que veñen corrobo-
rar o adiantado no seu día pola
demoscopia que encargou a vice-
presidencia. Desde o BNG esta-
mos conectando co que pensa a
xente. Agardo que, á vista destas
enquisas, xa ningún político máis
veña a afirmar que iso do Estatu-
to non lle importa a ninguén.

Falabamos antes da cam-
paña do Estatuto como grande
reto político.

A campaña pola reforma do
Estatuto é o gran reto para a parti-
cipación. Sen o amparo cidadán
nacería un Estatuto morto. Por iso
imos tentar que o relatorio parla-
mentario, no que teñen que partici-
par as tres forzas políticas, sexa ao
mesmo tempo o foro para a parti-
cipación do conxunto da socieda-
de. Que todos os sectores sociais
que teñan algo que dicir a respecto
do novo Estatuto o poidan tamén
dicir en ámbito parlamentario.

Ademais diso, o BNG non
vai circunscribir o debate o do
Estatuto exclusivamente ao ám-
bito institucional. Queremos le-
var a discusión ao seo da socie-
dade. Imos facer o esforzo nece-
sario para levar o debate a todas
as vilas, a todos os bairros, a to-
das as parroquias e a todos os
sectores sociais. Queremos que o
Estatuto que redactemos entre
todos sexa o de todos os cida-

dáns galegos para o século XXI.
Por que pensa que levantou

tanta polémica a proposta esta-
tutaria do BNG, sobre todo en
Asturias e Castilla y León, cando
hai dúas décadas era normal que
aparecesen nos estatutos esas
disposicións que permiten variar
os límites administrativos?

A lea que se tentou montar
coa nosa proposta non se debe
nin ás ansias ex-
pansionistas, que
sabe todo o mun-
do que non exis-
ten, nin sequera a
que sexa anti-
constitucional,
que non o é. For-
ma parte unica-
mente da campa-
ña de mentiras e
manipulación á
que nos ten so-
metido o PP e que
é o seu xeito de conducirse na po-
lítica estatal. Nós só pretendemos
darlle carácter institucional ao
ancestral espírito de hospitalida-
de que ten Galiza. Este país nun-
ca lle negou a ninguén o feito de
ser galego sempre que o quixese
ser de xeito voluntario e libre. O
texto que presentou o BNG só se
pode alcumar de inconstitucional
por aqueles que usan ese termo e
a propia Constitución como cou-
to privado e como arma a distan-
cia para tirarlla aos contrarios.
Ninguén ten a facultade de defi-
nir a priori o que é ou non consti-
tucional. Nós tampouco, por que
o único que pedimos é que non se
realice unha lectura reducionista,
pero moito menos os do PP. Na
constitución de José María Aznar
entran el, Ángel Acebes, Eduardo
Zaplana, Mariano Raxoi e pou-
cos máis.

As razóns da polémica

Pero cales son as razóns últi-
mas da polémica?

Tentaban que o debate sobre
o modelo de Estado, o mal cha-
mado debate territorial, como na
Transición, quedase acoutado
soamente a Euskadi e Catalunya.
Danse conta que na Galiza hoxe
hai unha forza política disposta a

reivindicar o ca-
rácter nacional de
Galiza e ademais
a propiciar unha
nova relación co
Estado que signi-
fique unha cola-
boración multila-
teral para a cons-
trución dun Esta-
do plurinacional.
Iso, e non outra
cousa, é o que es-
tá por detrás desta

actitude crítica coa proposta do
BNG.

Nesa multilateraridade, Ga-
leusca vai celebrar proximamen-
te un plenario. No Guadiana no
que se converteu este acordo en-
tre forzas nacionalistas, pensa
que pode ser agora máis operati-
vo ca foi todos estes anos?

Hai ano e medio que o BNG
propuxo no Galeusca unha liña de
colaboración e diálogo que serviu
naquel momento para que se pu-
xese a disposición do goberno
central como proxecto necesario
na construción dun Estado pluri-
nacional. Dixemos daquelas que
se o Goberno Zapatero de verda-
de quería facer transformacións
positivas no ámbito constitucio-
nal tiña que chegar a un entende-
mento cos partidos do Galeusca.
Estamos satisfeitos de que aquilo
que defendía o BNG hoxe sexa

defendido polo conxunto dos par-
tidos que integran Galeusca. Tan-
to PNV como CiU están hoxe
nesta liña estratéxica. A coinci-
dencia das liñas estratéxicas des-
tas tres forzas políticas vaille dar
ao Galeusca moita maior funcio-
nalidade que no pasado.

A formación do Goberno

Gababa hai un anaco a capaci-
dade e entrega da militancia do
BNG, pero á hora de formar
goberno evidenciouse un certo
descontento porque se nomeou
para algúns postos a persoas
que non eran militantes. Non ti-
ña xente suficiente, decidiron
destinalas a outras tarefas.

Pasa coma no fútbol, cada
quen ten o seu equipo ideal, pero
o importante é que os que están
representan toda a organización,
todo o nacionalismo. É básico que
os militantes participen desde fora
tamén na acción de goberno. Por
outra banda, todo o mundo sabe
que na administración non se po-
den facer nomeamentos ao libre
albedrío, senón que hai que seguir
unhas canles administrativas que
non permiten a designación de
persoas que non reúnan unhas de-
terminadas características. O
BNG  non prescindiu de ninguén,
o que pretendeu foi realizar unhas
designación que permitise confor-
mar equipos de traballo eficaces e
comprometidos co programa de
goberno asinado polas dúas for-
mas políticas que conforman o
executivo.Os que non entraron no
Goberno teñen igualmente papeis
importantes que facer por Galiza.

Referíase ao nomeamento
de altos cargos. Vostede pro-
meteu unha redución nos pos-
tos de libre designación e seme-
lla que non se cumpriu.

Nós cumprimos. A vicepresi-
dencia reduciu nun 50% os seus
altos cargos. De feito, no caso da
vicepresidencia cumprimos dúas
promesas, a redución dos altos
cargos á metade e a paridade,
pois o 50% son mulleres. Esta si-
tuación non é igual en todos os
departamentos do goberno gale-
go, pero seguiremos traballando
nese obxectivo. Ademais, hai
moito que facer no entramado de
“chiringuitos” que o PP deixou
montado logo de 16 anos á fron-
te da Xunta. Non é nada fácil
desmontalos en só uns meses.♦

‘Sen participación cidadá, o novo Estatuto nacería morto’

PACO VILABARROS

‘Na Constitución
de Aznar só entra el,
Acebes, Zaplana,
Raxoi e poucos
máis”

Vén da páxina anterior
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Problemas e
soños
CARLOS AYMERICH

Conmemoramos os primeiros vinte e cinco anos do par-
lamento de Galiza, da asemblea depositaria da soberanía
do pobo galego, do poder de decisión de cada un dos seus
homes e das súas mulleres. O lugar onde, con todas as li-
mitacións da institución e con todas as limitacións dos
que aquí traballamos, débense resolver os problemas e
débense ir construíndo os soños dos galegos. Porque ni-
so consiste a política: en resolver problemas, por supos-
to, mais tamén en realizar os soños colectivos. Porque o
pobo que non soñe, que non se fixe metas ambiciosas, o
pobo que se acomode ao que outros lle dean é un pobo
morto. E o pobo galego, ben o sabedes, é un pobo vivo.
Ten problemas, si e moitos. Mais afortunadamente tamén
ten soños que esperan aínda a ser cumpridos.

Problemas de desemprego, de desequilibrio territo-
rial, de desigualdade entre clases e entre xéneros,  pro-
blemas de degradación ambiental, problemas de deterio-
ro dos nosos sinais de identidade como pobo.... proble-
mas, moitos problemas que hoxe, como hai vinte e cinco
anos, ameazan o noso futuro como persoas e pexan o no-
so desenvolvemento como nación. Soños, os de sempre.
Vellos soños de liberdade nacional e de xustiza social.

Os mesmos soños que moveron os nacionalistas e os
demócratas que hai setenta anos lograron co seu esforzo

que este país, a poucos días do golpe de Estado de Fran-
co, refrendase maioritariamente un Estatuto de autono-
mía que dous anos despois, en plena guerra, as cortes re-
publicanas ratificaron en Montserrat, a piques xa de pa-
saren ao desterro. Foi por
eles, polo seu amor a este pa-
ís e polo seu compromiso co-
as súas xentes, amor e com-
promiso que Alexandre Bó-
veda pagou coa vida e Caste-
lao co exilio, que Galiza con-
ta con institucións como esta
que hoxe nos acolle. Foi por
eles, por aqueles compatrio-
tas de hai setenta anos, que
hoxe o noso país pode auto-
gobernarse. 

E aqueles compatriotas ta-
mén actuaron movidos por
eses vellos soños de liberdade
e de xustiza. E ese é tamén un
motivo de celebración. Serao
cando, en xuño do próximo
ano, se cumpran os setenta
anos do Estatuto de 1936.

E ben, contamos con au-
togoberno. Vós, meus queri-
dos amigos, vivistes sempre
con el. Mais gostaría de que o
seguísedes facendo: que siga-
des a vivir e a traballar en Ga-
liza. Que non vos vexades
obrigados a procurar fóra as
oportunidades que aquí se
vos negan. Porque vinte e
cinco anos despois hai un artigo do vixente Estatuto de
autonomía que ainda está a espera de ser cumprido: aquel

que recolle que será obriga fundamental dos poderes pú-
blicos garantir o dereito dos galegos a viviren e traballa-
ren na propia terra. Artigo 4.3. E para que este dereito se-
xa efectivo, para alén do compromiso e da competencia

do goberno, cómpre que a na-
ción galega conte coa posibi-
lidade de formular políticas
proprias, elaboradas en aten-
ción aos nosos intereses e ne-
cesidades, e executadas atra-
vés dos nosos proprios me-
dios e recursos. 

Por iso, para que o ano
que vén, e o seguinte, e o ou-
tro... poidades seguir a traba-
llar e a facer a vosa vida en
Galiza, este parlamento, que
é o voso, ten unha encomen-
da fundamental: elaborar,
entre todos, un novo Estatu-
to que mellore o noso auto-
goberno, preserve a nosa
identidade e, sobre todo, fa-
ga realidade para os galegos
de hoxe aqueles vellos soños
que moveron a Castelao e a
Bóveda: liberdade nacional e
xustiza social.

Resolver problemas e fa-
cer os soños realidade. E fa-
celo falando, coa palabra de
todos e de todas. Velaí a fun-
ción do parlamento. Que é a
vosa casa porque vós sodes
os seus donos. Xunto cos de-

mais cidadáns desta vella nación.
Máis nada e moitas grazas. De verdade, moitas grazas.♦

Lugo conta na actualidade cun
edificio adicado a auditorio que
vén sendo o menos parecido ao
fin proposto xa que se trata dun-
ha antiga nave do outrora mata-
doiro de Frigsa, reconvertida
coas múltiplas deficiencias que
iso leva consigo en especial, as
acústicas.

Hai uns dez anos, gobernan-
do naquel entón o PP no concello
lucense, na Xunta e no goberno
central, formuláronse, ante as pe-
ticións populares neste senso,
que o antigo cuartel podería ser
recuperado e convertido en audi-
torio pensando para iso, especial-
mente, no seu lugar privilexiado
no centro da cidade aínda que lo-
go presentase numerosas incon-
veniencias para ser reconvertido.

Claro que a política cambia,
os do PP perderon a alcaldía e
como actividade para facer opo-
sición, decidiron presionar no
goberno amigo de Madrid para
que non se fixese a cesión.

Logo viñeron, como todos
sabemos, tempos mellores para
os socialistas, acadando o go-
berno central e a Xunta polo que
os atrancos de tantos anos que-
daron eliminados.

Así, chegou o día no que De-
fensa lle entregou as chaves ao
alcalde para que se remodelase
o edificio e se fixese alí o tan
desexado auditorio. Ese mesmo
día xa se filtraba e saltaba a no-
ticia aos medios de comunica-
ción: Xosé López Orozco, o re-
xedor lucense, mantivera días
atrás unha xuntanza secreta cos
grupos da oposición para for-
mularlles as dificultades que
formula o antigo cuartel para a
súa remodelación como audito-
rio municipal –toda a estrutura
xira ao redor do patio de armas,
aberto ao ceo– e ofrecendo co-
mo alternativa que se fagan
obras neste pero para dar acolli-
da nel o Museo da Romaniza-

ción, outra das vellas aspira-
cións luguesas.

Polo que se refire ao novo
auditorio, a proposta de Orozco

apuntaban a uns terreos permuta-
dos cando a construción de Eros-
ki e de propiedade municipal.

De momento o equipo de go-

berno municipal garda silencio
sobre esta filtración que saltou á
prensa pero o que sí é certo é que
no caso de saír adiante a propos-

ta, habería que voltar de novo a
partir de cero, presupostando o
proxecto, aprobando o mesmo,
solicitando as axudas pertinentes
á Xunta e edificar a obra todo o
que, segundo algún técnico con-
sultado, non permitiría contar co
novo auditorio até dentro duns
tres anos como mínimo. Mentres
os lucenses, cando queren acudir
ao teatro ou a algún concerto, te-
ñen que conformarse con acudir
á vella nave do matadoiro recon-
vertida en símil escénico porque
o novo auditorio volveuse con-
verter  nunha entelequia. E a cou-
sa, como se ve, vai para largo.♦

U-lo auditorio?
ANTÓN GRANDE

O Concello xa é propietario do vello cuartel de San Fernando, un antigo edificio
con dous séculos de antigüidade enclavado no mesmo centro histórico e polo que
se viña loitando no seu reinvestimento, por parte do Ministerio de Defensa, dende
hai unha década, como posíbel lugar para instalar no mesmo o auditorio municipal.

Lugo

Solsticio e festa
LOIS DIÉGUEZ

O sol acada agora o seu percorrer máis baixo. Chegamos, o 21
deste mes, a sufrir ou gozar da noite máis grande. Pero a partir da-
quí comeza o ascenso deste astro de luz e calor. Os romanos cele-
braban as festas en honor a Saturno, a Saturnalia, que comezaba
o día 17 e se mantiñan deica o 21. Lembraban así a Idade de Ou-
ro, aquel tempo en que todos os seres eran felices e iguais. Orga-
nizaban o Banquete comunal, os sacrificios ao deus, o baño co-
lectivo, o acendido de candelas e o intercambio de agasallos que
consistían en figuriñas de barro cocido. Os escravos facían de
amos e estes o papel daqueles. Elixíase un rei que só tería autori-
dade nese tempo. Logo, ao rematar as festas, inmolábase como
castigo ás desgrazas producidas polos verdadeiros reis. Despois
chegou o cristianismo e foi borrando estas crueis paganías. San-
ta Lucía pasou a ser a figura que marcaba o solsticio o día 13, (Por
santa Lucía baixa a noite e medra o día), e Cristo, nacido o 25, a
nova luz que o sol representaba. Pero a xente resistiuse e aínda ho-
xe segue a manter o rito daqueles tempos antigos: a cea familiar,
as trasnadas e burlas, os agasallos, o aguinaldo... a festa, en fin.
Pero adaptada aos tempos do comercio e do consumo. Nestes dí-
as felicitámonos e desexámonos boas festas, e nós cando ouvimos
as doces palabras de quen nos quere, lembramos sempre a Satur-
nalia e o costume popular que acompañou a nosa infancia. Eran
tempos lindos, máis parecidos ás recriadas orixes. E a vós, lecto-
res e lectoras, pola vosa axuda e o sorriso, ofrecémosvos unha fi-
guriña do santo André de Teixido. Acaso o seu simbolismo veña
tamén daquelas xeiras. Chin-chin outra vez, amigos.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Hai un artigo do vixente Estatuto
que aínda está a espera de ser

cumprido: será obriga fundamental
dos poderes públicos garantir o
dereito dos galegos a viviren e

traballaren na propia terra”



Entre os días 7 e 9 de novembro pasado
celebrouse ante a comisión xeral das Co-
munidades Autónomas do Senado o deba-
te sobre o Estado das Autonomías.

O ímpeto reformador do presidente
José Luis Rodríguez Zapatero, apoiado
polos partidos cataláns, confirma a actua-
lidade de gran tema: o modelo final de Es-
tado, ou dito doutra forma, o reparto terri-
torial do poder no espazo que hoxe enten-
demos como España.

Os protagonistas do debate exhibiron
substancialmente tres posturas:

A primeira, que pretende unha nova
lectura da constitución que viabilice o
proxecto de Estatut de Cataluña, aínda
que a realidade, constatada polos propios
asesores de Zapatero revela que é xuridi-
camente incompatíbel con multitude de
preceptos do texto constitucional, ade-
mais de contrario á solidariedade no siste-
ma de financiamento que propugna.

Esta postura estivo representada polo
president Pasqual Maragall e polos porta-
voces de Entesa Catalana de Progrés e de
Convergència i Unió, de quen escoitamos
que as reformas comportarían unha baga-
xe competencial distinta para cada comu-
nidade, e que non todas as competencias
reclamadas por Cataluña se trasladarían a
outros Estatutos. A Entesa proclamou,
ademais, que o Estatut republicano de
1932 foi o pai de todas as autonomías e a
República fora a sua vez o fundamento
das institucións catalás.

A segunda postura foi de reticencia
cos afáns reformadores do presidente Za-
patero, pero non no sentido dunha sacrali-
zación inmobilista da constitución e máis

dos actuais Estatutos de autonomía, senón
co propósito de salvargardar o consenso
que inspirou a transición española, asi co-
mo a solidariedade entre as autonomías e
a igualdade entre os españois.

Os Presidentes de Andalucia, Astu-
rias, Galicia, La Rioja, Valencia, Castilla-
La Mancha, Murcia, Madrid, Castilla y
León e Extremadura movéronse esencial-
mente en torno a filosofía de que as re-
formas deben estar limitadas pola consti-
tución e polo interese xeral, sen diferen-
zas nin previlexios entre os españois e
sen pór en risco a España común.

A terceira postura foi a sostida polo
presidente Zapatero no medio duns irre-
dutíbeis propósitos de reforma dos Estatu-
tos de autonomía e tamén da constitución,
esta limitadamente.

Tras recoñecer os receos de moitos
presidentes autonómicos ante a posíbel al-
teración do actual modelo de Estado, que
todos, incluído Zapatero, tilaron de enor-
memente positivo e de panca da prosperi-
dade de España, o presidente do goberno
central xustificou aqueles afáns reforma-
dores cunha orixinal sentenza: que as re-
formas eran necesarias porque así o de-

mandaban fenómenos tales como a globa-
lización, a inmigración e a descentraliza-
ción da xustiza.

Puiden observar que os razoamentos
de Rodríguez Zapatero crearon ainda
máis receo e inquedanza en boa parte dos
presidentes autonómicos, que non alcan-
zaron a comprender que o actual modelo
autonómico é tan altamente proveitoso,
terá non obstante que substituírse non se
sabe moi ben por cal outro; como tam-
pouco comprenderon que esa institución
veña motivada polos devanditos fenóme-
nos, que evidentemente poden e deben in-
fluír unha regulación dos servizos chama-
dos a atendelos pero de ningunha forma
no modelo territorial de España.

Ao final, como as razóns do presidente
non convenceron a maioría dos debatentes,
quedaron no ambiente unha conclusión e
unhas cantas preguntas sen resposta.

A conclusión foi que o entusisamo re-
formador do presidente viría imposto po-
los seus pactos cos partidos cataláns, e as
preguntas eran ata onde chegarían as re-
formas para seguir mantendo a cohesión
territorial de España, así como a solidarie-
dade e a igualdade entre os españois.

Tampouco a posterior dinámica do
presidente e do seu goberno, empeñado
en negociar tan graves temas no secretis-
mo da Moncloa, e de costas ao PP, des-
pexa as dúbidas.

E desde logo, supoño que ninguén
negará que a cohesión territorial e a so-
lidariedade seguen a ser imprescindíbeis
para o progreso da maior parte das co-
munidades autónomas, e de todas a to-
dos para Galicia.♦
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A encrucillada
VÍTOR VÁZQUEZ PORTOMEÑE

O Presidente José L. Rodríguez Zapatero no debate sobre as autonomías no Senado.        JUAN LÁZARO / AGN



A.N.T.
Representes de corenta colec-
tivos sociais, organizacións an-
tirrepresivas e forzas políticas
e xuvenís convocaron unha
manifestación celebrada en
Compostela o domingo dezaoi-
to. O obxectivo do acto era de-
nunciar a represión contra os
movementos políticos e sociais.

Medio milleiro de persoas asisti-
ron a un acto que tiña como lema
“Em defesa dos nossos direitos.
Paremos a repressom” e que de-
nunciaba as campañas de recorte
dos dereitos civís e a “Operación
castiñeira”, que organizou a Gar-
da Civil contra as organizacións
xuvenís AMI e Briga.

O acto partiu á unha da tarde
da Alameda compostelá e duran-
te unha hora percorreu as rúas da
cidade. Durante o mesmo escoi-
táronse consignas como “Fora as
forças de ocupaçom”, “Guardia

Civil tortura e assassina”, “Con-
tra a repressom, mobilizaçom”,
“Galiza ceive, poder popular”,
“Independência” ou outras que

reclamaban o traslado á Galiza
dos presos galegos nos cárceres
de fóra do país.

A manifestación contou cun-

ha discreta vixilancia
policial e concluíu
arredor das dúas da
tarde na Praza das
Praterías. Nese lugar,
o autor Séchu Sende
deu lectura a un mani-
festo contra a repre-
sión que foi asinado
por corenta organiza-
cións de todo tipo.

Tras a lectura do
manifesto, os presentes
interpretaron o himno e
dous mozos encarrapu-
chados queimaron un
boneco que representa-
ba un Garda Civil.

Por outra banda, a
Assembleia da Moci-
dade Independentista,
que viu como a súa pá-

xina electrónica na internet que-
daba intervida a raíz da “Opera-
ción castiñeira”, volveu a poñela
en funcionamento de forma pro-

visional. O novo enderezo é
www.ami-galiza.tk.

Manifestación
ao cárcere de Teixeiro

O día anterior a esta mobiliza-
ción, tivo lugar unha manifesta-
ción contra a represión peniten-
ciaria até o cárcere de Teixeiro.
O acto produciuse o sábado 17 e
consistiu nunha marcha de dous
quilómetros e medio desde a es-
tación de servizo dos Moran-
gueiros até o centro penitencia-
rio da Paradela-Teixeiro.

Tratouse da sexta edición des-
ta iniciativa, que responde a unha
convocatoria da Comisión De-
nuncia Galiza. Segundo explica-
ron os organizadores da manifes-
tación, nos seis penais galegos es-
tán internados 4.245 presos, o que
implica unha masificación que os
convocantes da mobilización esti-
maron en torno ao 45%.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

Todo apuntaba ao inminente co-
mezo destas obras. Así, os comer-
ciantes que ocupaban os baixos
do recinto víronse xa na obriga de
procurar un novo emprazamento
para os dous vin-
deiros anos, tem-
po durante o que
debían desenvol-
verse os traballos.
O investimento
preciso para estes
traslados –acada
nalgúns casos os
150.000 euros–
sería reembolsado
pola empresa que
resultase adxudi-
cataria. Esta debía
aboar 2,4 millóns
de euros como
compensación á
firma que actualmente –e até den-
tro de once anos– ten a concesión
do recinto. Pero, todo iso, se o
proxecto chega a bo termo. 

A sorpresa foi maiúscula can-
do, días antes de celebrarse a me-
sa de contratación, á que conco-
rreron tres empresas, se detecta-
ron posíbeis erros no prego de
condicións que rexía o concurso.
En concreto, as cláusulas estabe-
lecidas podían contravir a norma-
tiva do PXOM, no que respecta
ás medidas que deberan ter os ac-
cesos ao aparcadoiro soterrado. 

Segundo o edil de Urbanis-
mo –IF– as dúbidas quedaron so-
lucionadas grazas a un informe
externo. Finalmente, na mesa de
contratación, os traballos fóron-

lle adxudicados á
empresa Ferrol
Xest, cos apoios
de PSOE e IF.
Mentres BNG e
IU abandonaban
a sesión, o PP vo-
tou en contra da
proposta de adxu-
dicación. 

O resultado
final de tal desba-
raxuste debería
saír dun pleno
que promete
emocións fortes.
O PP pretende

que o concurso quede deserto
–polo que votará en contra– para
ser novamente convocado aten-
dendo á normativa vixente. Den-
de IF anuncian que o feito de que
vaia a decisión a pleno indica
que cumpre coa legalidade. En
calquera caso, o alcalde –o popu-
lar Xoán Juncal– apunta a posí-
bel ruptura do pacto de goberno
en caso de que a proposta sexa
aprobada, aínda cos votos en
contra dos seus compañeiros de
partido. Quen recuará, se é que o
fai alguén? ♦

Problemas
para a coalición? 

MARTINA F. BAÑOBRE

Estes días a coalición de goberno conformada por
PP e Independentes por Ferrol anda un pouco revol-
ta. O motivo da discordia ten que ver coa adxudi-
cación dos traballos de reforma da praza de Armas.

Ferrol

Xoán Xuncal, Alcalde de Ferrol

Denuncian a ‘Operación castiñeira’ contra a AMI

Corenta colectivos
maniféstanse en Santiago contra a represión

A manifestación concluíu na Praza das Praterías.                                                          OTTO / AGN



Patarroyo sinala que o medi-
camento que corren a comprar to-
dos os gobernos do mundo en can-
tidades enormes, o Tamiflu, non
impide o contaxio da gripe senón
que acurta levemente o tempo de
infección e tamén fai os síntomas
máis leves. “Se todo o mundo da
investigación estaba de acordo en
que apenas sabemos da eficacia do
Tamiflu contra unha gripe que nin
sequera temos certeza de que ve-
ña, por que os responsabeis de sa-
nidade se apresuran a acumulalo
en grandes cantidades? Por certo,
hai anos o laboratorio que a fabri-
ca, a multinacional Roche, quixo
meter o Tamiflu no recetario da se-
guridade social pero o comité
científico do Ministerio de Sanida-
de resolveu que non estaba proba-
da a súa eficacia contra a gripe e
que non era procedente recetalo
polo seguro. Por que din agora que
é unha panacea?”

Manuel Patarroyo visitou Ga-
liza para promover a biografía que
lle escribeu Jesús Miravete (Edi-
ciones del Viento) e de camiño que
falaba de pandemias recordou que
tamén hai que defenderse das mul-
tinacionais da farmacia que máis
que combater enfermidades o que
queren é gañar cartos vendendo

vacinas. Asegura que hai un antes
e un despois das vacinas. “É ilóxi-
co pensar que co procedemento de
Pasteur podemos abranguer todas
as pandemias. No canto dunha
bacteria morta, a defensa inmuno-
lóxica virá de axentes químicos
inocuos fabricados nos laborato-
rios. A bacteria morta como incita-
dora do sistema inmunolóxico é
coma o tiragomas. Para chegar
máis lonxe precisaremos un fusil e
se queremos aumentar a distancia,

un foguete. As vacinas químicas
son ese novo marco conceptual”

O nome do investigador co-
lombiano deu a volta ao mundo no
ano 80 porque producira unha va-
cina contra a malaria. “Era a pri-
meira  que se producia integramen-
te en laboratorio. Un produto sinté-
tico, de inocuidade demostrada e
de só 20 centimos de euro de prezo
de fabricación por dose. A SPf-66
mostrou unha eficacia protectora
de 30% a 50% dependendo do sitio

do mundo onde se avaliase porque
as cepas do Plasmodium cambian
dunha latitude a outra. En 1990 de-
cidimos doarlla á Organización
Mundial da Saúde (OMS) Na vés-
pera desta entrega para beneficio
da humanidade, varios grupos far-
macéuticos quixeron comprar a
patente para comercializala. O la-
boratorio Walter Reed, do exército
dos Estados Unidos, probabelmen-
te o centro de investigación de va-
cinas e antíxenos máis importante
do mundo, decidiu suspender a súa
liña propia de investigación dun
preparado contra a malaria despois
de comprobar a eficacia da SPf-66
no noso laboratorio na selva co-
lombiana sobre os micos Aotus
Humboldt. A revista Parasitology
cualificou o avance coma un dos
cen máis importantes na historia da
parasitoloxia”. 

Con todo, hai universidades
que miran con desconfianza este
investigador que non é do Primeiro
Mundo e que se fai famoso sen pa-
sar pola accesis académica estabe-
lecida. Os detractores máis encar-
nizados son o doutor Druihle, a
eminencia do Insti-
tuto Pasteur e o xe-
fe de vacinas da
OMS, Paul Henri-
Lambert así como
significados repre-
sentantes do depar-
tamento de Vaci-
nas Tropicais da
OMS. “A OMS
colleu a SPf-66 e
achantouna. Impu-
xéramos no docu-
mento de cesión
que a vacina tiña
que ter o menor
prezo de custo po-
síbel que, en todo o
mundo só poderian
ofrecer os labora-
torios de Colom-
bia. Fomos inxe-
nuos. O Walter Re-
ed fixo probas en
Tanzania cun equi-
po que dirixía o co-
ronel médico do exército dos Esta-
dos Unidos Ripley Ballou. O coro-
nel declarou que a eficacia da SPf-
66 fora igual a cero e recomendou
que se suspendesen todos os estu-
dos en marcha sobre a vacina sin-
tética. Non se lle debe dar máis fi-
nanciamento porque non funciona.
A seguir, este mesmo coronel mé-
dico fixo probas cunha vacina sin-
tética da Glaxo Smithklein e publi-
cou resultados positivos do 29,9%.
O único que fixeron foi cambiar de
nome a nosa vacina e comerciali-
zala. AOMS deixouse querer polas
multinacionais e a final acabou
apadriñando un produto parecido.
O catedrático de Bioloxía Óscar

Noia, o meu irmán Óscar (neto de
Xan Noia, o nacionalista republi-
cano guardés perseguido durante a
guerra polos montes de Tebra e
exiliado despois en Venezuela)
acadou un 50% de eficacia nas
probas que fixo en Venezuela e nos
programas de América Latina a
protección que deu a SPf-66 foi do
30% ao 60%. É curiosa a actitude
de Ripley coa primeira vacina sin-
tética. É coma se dixesen do pri-
meiro avión dos Wright que era
mellor esquecelo porque a primei-
ra vez que foi pousar entrou en pi-
cado e case se matan”

“Non puideron con nós” 

O investigador colombiano non
confiará á OMS a súa nova vacina a
Colombian Falciparium Vaccine
(Colfavac) na que traballa na actua-
lidade. “O desdén, as impugnacións
e as apropriacións non puideron con
nós. Non se esqueza que a miña mai
é Arias de segundo apelido, Murillo
Arias, filla de galegos. Eu herdei o
temple galego fronte ás adversida-
des. Mesmo coido que saín afortala-

do de todo aquilo.
Non me remorde
ter sido tan inxe-
nuo pero son cons-
ciente de que foi
un erro no que non
hai que caer de se-
gundas. A mágoa é
que por privatizar
a nosa doazón de-
sinteresada, a ma-
laria roubou un
millón de vidas
por ano. Apartir de
alí desenvolvemos
un novo marco
conceptual. O no-
so obxectivo é blo-
quear as relación
entre os ligantes do
protozoo da mala-
ria e a célula hu-
mana que resulta
infectada. O caso é
termos a secuencia
completa de ami-

noácidos do EBA175, o parásito da
malaria que ten 200.000 variantes
xenéticas. Abordamos o problema
biolóxico dende o punto de vista
químico, físico e de estrutura atómi-
ca. Temos que romper o código de
silencio das manciñas do parasito,
que a longo de setenta millóns de
anos deviron invisíbeis para o siste-
ma inmunolóxico humano. O reto é
garantir a inmunidade ao 90%. Cla-
ro que a industria farmacéutica está
interesada no Colfavac pero o que
queren é facelo eles e comercializa-
lo. Cada dose poderá custar daquela
arredor de 20 euros, unha cantidade
que para nós non é tan cativa asi que
imaxine para alguén de Gambia”.♦
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Manuel Patarroyo
‘A psicose de pandemia pola gripe aviar

non ten sentido’
GUSTAVO LUCA

Entre irónico e anoxado, o sabio colombiano Manuel Elkin Patarroyo comenta os
anuncios de pandemia de gripe espallada polas aves. “Esta enfermidade apareceu en
Italia en 1800, de maneira que non é nova e aínda non se probou a transmisión entre
as aves a especie humana así que a psicose de pandemia non ten nin pés nin cabeza”. 

A patente do Tamiflu é propiedade
dos laboratorios norteamericanos
Golead Sciences Inc que lla ven-
deu á casa Roche e o actual minis-
tro da Guerra dos Estados Unidos,
Donald Rumsfeld, foi presidente
do consello de administración da
Golead até o seu nomeamento co-
mo membro do goberno de Geor-
ge Bush. Na declaración de im-
postos de Donald Rumsfeld, que é
pública por Lei federal, figuran
vinte e cinco millóns de dólares en
accións da Golead. 

Despois de a Casa Branca
anunciar que existia unha ameaza

mundial de
gripe aviar
con nove mi-
llóns de víti-
mas probá-
beis, e que o
Ministerio de
Defensa (o
Pentágono)
se apresurase a adquirir Tamiflu
por valor de 58 millóns de dolares
para a tropa, as accións da farma-
céutica Golead subiron de 35 a 47
dólares en cousa de horas.

Manuel Patarroyo quéixase de
que agás Colombia e Cuba, os go-

bernos do continente sur de Amé-
rica non investigan as pandemias
e son dependentes do que produ-
cen as grandes compañías farma-
céuticas. “O caso de Cuba é ex-
cepcional porque os seus científi-
cos desenvolveron unha vacina

meningocócica que
agora cobizan os norte-
americanos. Eu cola-
boro dende hai anos
desinteresadamente
cos investigadores cu-
banos. O que podo pre-
dicir é que o día que
cese o bloqueo sobre

Cuba, todo o continente vai recibir
unha enxurrada de excelentes me-
dicamentos para enfermidades
tropicais que hoxe non se coñecen
porque os Estados Unidos impi-
den que saian aos mercados e que
se distribúan libremente”.♦

Rumsfeld presidiu a farmacéutica que fabrica o Tamiflu
Despois de o Pentágono comprar Tamiflu
por valor de 58 millóns de dolares para a
tropa, as accións da farmacéutica Golead
subiron de 35 a 47 dólares en cousa de horas.

‘Hai anos
a multinacional
Roche, quixo meter
o Tamiflu no
recetario da
Seguridade Social
pero o comité
científico do
ministerio de
Sanidade resolveu
que non estaba
probada
a súa eficacia”
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O feito de que o Goberno central
dea a concesión das canles de te-
levisión que emiten en todo o Es-
tado, xunto ao feito de que só hai
unha televisión autonómica no
noso país, deixan o galego nas on-
das nunha situa-
ción minorizada.

Cando se cre-
ou a Televisión
de Galiza, no Es-
tado só emitían a
Primeira e a Se-
gunda cadea da
Televisión Espa-
ñola. Ademais,
tanto na Primeira
como na Segun-
da Cadea, había
espazos de pro-
gramación terri-
torial en Galiza,
de modo que en
conxunto, coa incorporación da
TVG o noso idioma pasou a ter
unha representación no panel te-
levisivo bastante razoábel. De
todos xeitos, o galego nunca
chegou a contar cunha presenza
na televisión que fose parella á
proporción de falantes.

Tras a creación da terceira
canle de televisión ao abeiro do
disposto no Estatuto de autono-
mía, durante anos o panorama
non mudou. Cando o fixo foi
con ocasión da chegada das tele-
visións privadas. O concurso pa-
ra a explotación de tres canles

privadas de televisión de cober-
tura estatal foi unha iniciativa do
PSOE cando gobernaba Felipe
González.

As bases daquel concurso
para a concesión das canles de

televisión priva-
da non establecí-
an requisitos de
uso de galego ou
de calquera outra
das linguas ofi-
ciais nas outras
nacións do Esta-
do, de forma que
non tiñan obriga
a expresarse de
forma distinta do
castelán. Porén,
nas súas propos-
tas iniciais, espe-
cialmente Antena
3 asegurou que

incluiría espazos de produción
en catalán para Catalunya.

Finalmente, aínda que as
canles privadas autorizadas fo-
ron tres, unha delas, Canal +, in-
troduciu no Estado a televisión
de pago, co que de feito, a maio-
ría dos fogares pasaron a contar
con dúas canles máis, ademais
da de pago, que nunca chegou a
ter unha audiencia masiva, aínda
que si significativa.

Do 33 ao 12,5%

Coas novas dúas canles priva-

das, a oferta de televisión en
Galiza chegou a cinco cadeas e
a proporción de emisoras en ga-
lego diminuíu do 33% ao 20%.
En Catalunya, en troques, a op-
ción polo catalán das privadas
non só lle deu a ese idioma
maior presenza, senón que per-
mitiu a creación e consolida-
ción de centros de produción
que trouxeron consigo moitos
postos de traballo e certa des-
centralización desas cadeas. De
todos xeitos, co tempo, as pri-

vadas foron abandonando a
programación en catalán e hoxe
é practicamente idéntica en Ca-
talunya e no resto do Estado.

En Catalunya o catalán non
sufriu o descenso de presenza
que padeceu o galego porque a
TV3 creou unha segunda canle
autonómica, Canal 33, e conce-
llos como Barcelona impulsaron
emisoras locais que comezaron
a emitir moito antes que na Ga-
liza e nas que o uso do catalán
foi bastante frecuente.

No noso país a existencia
dunha emisión en galego da
TVE, tanto na Primeira como na
Segunda, permitiu a consolida-
ción dunha programación terri-
torial e dun centro de produción
en San Marcos, próximo ao da
TVG. Con escollas discutíbeis
como a emisión do programa
Desde Galicia para el Mundo
nunha desconexión en Galiza,
ou cun paulatino descenso da
programación desde e para o no-
so país, a TVE foi mantendo o

Hai vinte anos ocupaba o 33%, hoxe o 12,5%
O galego cada vez menos presente na televisión

H. VIXANDE
Hai vinte anos, das tres canles de televisión que existían, unha era a
TVG. Hoxe, hai oito canles, pero continúa a haber só un en galego.
Aproporción baixou e a televisión en galego representa o 12,5% das
emisoras. Ademais, a TVG aínda non abriu unha nova cadea.

A existencia da TVG deu traballo a moitos profesionais do país.                                                                        PEPE FERRÍN / AGN

O panorama da televisión pode-
ría variar coa televisión dixital
terrestre e co eventual apagón
analóxico, que fará desaparecer
as canles convencionais. Hoxe
hai unha demar-
cación estatal
que xa emite pe-
ro que non recibe
unha porción sig-
nificativa da po-
boación. Esta op-
ción conta con
dezaoito canais,
que se ampliarán
a vinte nuns me-
ses. Problemas
de recepción, ca-
rencia de apare-
llos sintonizado-
res, descoñece-
mento da nova plataforma ou
pouca credibilidade entre o pú-
blico son algunhas das causas da
baixa penetración deste modelo
televisivo.

Por outra banda, no último
Consello de Goberno presidido
por Fraga, unha vez perdidas as
eleccións e pendente do nome-
amento do novo Executivo, a
Xunta aprobou a concesión de

dúas licencias autonómicas de
televisión dixital terrestre, que
recaeron sobre a cadea Cope e
La Voz de Galicia. Segundo a
concesión, senllas canles terán

que programar
un trinta por cen-
to en galego e
non poderán emi-
tir en cadea.

A Televisión
de Galicia ten ad-
xudicada unha
canle máis e antes
de 2010 contará
con outra, que
ademais poderá
facer descone-
xións comarcais.
Ademais, están
previstas catro

canles máis de carácter local en
cada unha das 21 demarcacións
nas que está dividido o país –que
ademais non abranguen a totali-
dade do territorio, senón as co-
marcas máis habitadas.

Ao final do proceso de im-
plantación da televisión dixital,
no horizonte de 2010, aos foga-
res chegarán 28 canles. Delas,
20 serán exclusivamente en

castelán, dúas en galego e ou-
tras dúas terán un trinta por
cento de galego como mínimo.
As outras catro canles presú-

mese que terán a metade da súa
programación en galego. En
suma, no mellor dos casos, coa
televisión dixital, o galego

atinxiría o 18% do espazo ra-
dioeléctrico, fronte ao 12,5%
da actualidade pero moi lonxe
do 33% de hai 20 anos.♦

A canles dixitais afondarán máis a fenda lingüística

Ao final do proceso
da televisión dixital,
aos fogares
chegarán 28 canles,
24 en castelán e
4 en galego.

O país divídese
en 21 demarcacións
de televisión local,
con catro canles
cada unha.

A TVG convive con
TVE 1, TVE 2, Tele
5, Antena 3, Cuatro,
dúas locais e
proximamente
‘La Sexta’.
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uso do galego aínda que de for-
ma residual.

A ausencia desta mesma po-
lítica nas televisións privadas
non permitiu nin a emisión dun-
ha programación en galego nin a
consolidación dunhas infraes-
truturas minimamente sólidas
das privadas na Galiza. O crite-
rio empregado polo Goberno
central para as bases de conce-
sión destas canles que tamén
emiten nas nacionalidades histó-
ricas, non incluíu a esixencia de
presenza das linguas cooficiais
nin estableceu mecanismos de
control neste sentido.

Con cinco canles de televi-
sión, a Televisión de Galiza non
tomou a iniciativa de crear unha
segunda canle, como ocorreu en
Catalunya. A pretensión de crear
esa segunda canle formulárona
desde hai anos o Goberno gale-
go e a oposición todos os parti-
dos, pero deica o
momento non
chegou a produ-
cirse e non deixa
de ser un proxec-
to deitado nun
caixón.

Coa recente
autorización a
Canal + de aban-
donar a emisión
codificada e a
c o n s e g u i n t e
transformación
no canal “Cua-
tro” de emisión
analóxica en aberto, o número
de canles que chegan aos foga-
res pasou a seis. Un sétimo será
“La Sexta”, que comezará a
emitir na primavera e que xa
conta coa autorización para ser
unha canle analóxica.

O panorama da televisión
convencional en Galiza com-
plétase coas emisoras locais. En
case todas as cidades e vilas
importantes rexístrase a presen-
za de canles de ámbito munici-
pal ou comarcal, moitas veces
por duplicado. Neste capítulo,
agás excepcións, o galego tam-

pouco sae ben parado. Existe
unha cadea de ámbito estatal
con desconexións locais vence-
llada ao grupo Prisa chamada
“Localia” na que o galego só
está presente nas desconexións
unicamente cando as persoas
entrevistadas deciden empregar
o noso idioma. Por outra banda,
en xeral en todas as cidades e
vilas hai alternativas a esta tele-
visión local. Nalgúns casos, co-
mo Tele Salnés, o galego é a ba-
se fundamental da programa-
ción, pero nos máis dos casos o
castelán é a lingua vehicular
destas emisoras.

Falta de regulación

O feito de que o galego estea fo-
ra da televisión local en Galiza
débese á situación de ausencia
de regulación para emitiren es-
tas canles. En principio, a intro-

dución da televi-
sión dixital te-
rrestre e a conce-
sión das emisoras
a cargo da Admi-
nistración auto-
nómica podería
corrixir esta si-
tuación, sempre e
cando haxa un
seguimento do
cumprimento das
condicións das
concesións. 

En calquera
caso, as televi-

sións locais fan que a suma de
televisións que chegan aos foga-
res sexan como mínimo oito e
delas, só unha, a TVG, emita en
galego, agás nalgúns casos de
televisións locais. En total, unha
de oito canles en galego repre-
senta o 12,5%.

Hai, por último, outras emi-
soras no ámbito local que che-
gan aos fogares, pero nin son xe-
neralistas nin teñen unha progra-
mación estábel nin unha cota de
audiencia reseñábel.♦

En Catalunya a TV3
ten unha segunda
canle e os concellos
impulsaron
emisoras en
catalán.

A emisora pública Catalunya
Ràdio lidera a audiencia radio-
fónica nesa comunidade e conta
con 581.000 oíntes diarios. Esta
canle está mesmo por diante da
cadea Ser, que conta con
464.000 oíntes. A terceira é a
emisora privada do grupo Godó
–editor de La Vanguardia–,
RAC 1, que alcanzou o cuarto
de millón de oíntes e que tamén
emprega en exclusiva o catalán.

O panorama da radio xenera-
lista en catalán complétase con
COM Ràdio e
Ona Catalana. Os
catro medios con-
gregan máis aten-
ción que a súa
homónima en
castelán e demos-
tran a viabilidade
do uso desta lin-
gua na radiodifu-
sión comercial.

No noso país,
a Radio Galega é a
única canle que
emite en todo o te-
rritorio e tamén é a
única que o fai en galego. Faino,
ademais, cun sistema que permite
a rápida localización da súa onda e
desde 1999 tamén conta cunha
emisión dixital, aínda que neste
caso o número de oíntes é residual.
Nos últimos tempos, ademais,
abriu unha emisora musical analó-
xica que emite en grande parte do
país. Trátase dunha canle que non
está especializada nunha música
concreta.

Aínda que a Radio Galega
non lidera a audiencia en Galiza,

ocupa postos relevantes e duran-
te este ano alcanzou 164.000
oíntes diarios, o que dá idea do
potencial do idioma se hai me-
canismos regulatorios que o
protexan.

Agás no caso exemplar das ra-
dios municipais, a radio en galego
é unha excepción en Galiza debi-
do a un panorama de crecente con-
centración en mans de canles esta-
tais que emiten en cadea en todo o
Estado. En 1989, días antes das
eleccións autonómicas, o Goberno

tripartito de Fer-
nando González
Laxe concedeu 26
licencias de emiso-
ras de radio de fre-
cuencia modulada
a cadeas estatais e
afíns ao PSOE. O
prego de condi-
cións das licencias
protexía relativa-
mente o galego,
impedía a transmi-
sión das mesmas e
prohibía a emisión
en cadea.

Manuel Fraga criticara esa
decisión de González Laxe mais
durante dezaseis anos renunciou
a facer cumprir as condicións
das concesións, de forma que se
experimentou un proceso de ad-
quisición de emisoras e concen-
tración de medios que deixou as
licencias en mans das grandes
cadeas españolas, agás nalgunha
excepción. Este proceso non só
retirou o galego das ondas, se-
nón que implicou un descenso
nas posibilidades de elección

dos oíntes porque, na práctica,
se exceptuamos as canles públi-
cas, hoxe no dial da radio só hai
dúas cadeas –con varias emiso-
ras cada unha.

Audiencia favorábel

A radio e a televisión son medios
de comunicación nos que o gale-
go non atopa ningún obstáculo
porque non ten que salvar o pro-
blema da alfabetización. Ade-
mais, as cotas de audiencia al-
canzadas tanto pola radio como
pola televisión autonómicas na
Galiza poñen de manifesto que
comercialmente o galego ten boa
acollida e que conta con posibili-
dades de consolidarse se se evi-
tan os procesos de concentración
para impedir que os medios re-
maten en mans de grandes cade-
as que distorsionan a pluralida-
de. A titularidade pública do es-
pazo radioeléctrico e a limita-
ción deste último, xustifican un-
ha intervención neste sentido.

Aínda que existen razóns
para protexer o galego nos me-
dios de comunicación, a emiso-
ra pública Radio Nacional de
España négase a restituír a emi-
sión de Radio Catro, que sus-
pendeu en 1992. A petición de
recuperar esa cadea partiu dos
traballadores de RNE en Galiza
e contou co apoio de entidades
como a Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística, mais para re-
xeitar esta posibilidade a direc-
tora da ente RTVE argumentou
que non é rendíbel e que o gale-
go tampouco o é.♦

Radio Nacional Catro continúa sen emitir na Galiza

A radio en catalán lidera
a audiencia na súa Comunidade

Os índices de audiencia de in-
ternet na Galiza non distinguen
entre medios de comunicación
e portais con outro tipo de ser-
vizos, como tampouco son
quen de establecer diferenzas
en canto as visitas realizadas
desde Galiza a páxinas que non
están radicadas
no noso país.

Con todo,
La Voz de Gali-
cia encabeza a
lista de páxinas
galegas máis vi-
sitadas, despois
están unha ten-
da de electróni-
ca, Zara, a Xun-
ta, un portal de
xogos galegos e
Vieiros.

Se nos pri-
meiros pasos da
internet na Galiza o galego era
unha lingua moi relevante, ho-
xe a súa presenza está a com-
pensarse. Xogan en contra súa

o feito de que internet é un
medio sen regulacións e que
ten que enfrontarse a un idio-
ma, o castelán, que conta con
recursos infinitamente máis
poderosos. Porén, o galego ten
algunhas vantaxes: trátase
dunha lingua que leen case to-

dos os internau-
tas do noso país
porque en xeral
son de idades
inferiores aos
corenta anos.
Ademais, esta
franxa de idade
ten menos pre-
xuízos respecto
á lingua. Por úl-
timo, o galego
permite singu-
larizarse nun
panorama no
que a oferta é

tan ampla que as posibilidades
de elección requiren mecanis-
mos de discriminación como o
idioma.♦

O galego sobrevive na internet

O galego permite
singularizar
as páxinas do país e
iso representa
unha vantaxe
fronte o castelán.

A Radio Galega
é a única que emite
en galego e en todo
o país e conta
cunha audiencia
de 164.000 oíntes.



A gratulatoria que recibiu o artí-
fice principal do golpe de estado
militar contra a legalidade cons-
titucional de 1936 non lle foi en-
tregada, polo que se poda pen-
sar, nos anos máis solventes da
“vitoria” e do nacional-catolicis-
mo senón que o ritual universi-
tario de grados celebrouse no se-
rodio e opusdeista ano de 1965.

O cadro de académicos e cien-
tíficos claustrais eran pois coñece-
dores das recentes execuccións
por garrote vil do comunista Ju-
lián Grimau e dos militantes anar-
quistas Delgado e Granados. Asi-
mesmo estaban aínda ben presen-
tes os movimentos folguísticos da
conca mineira asturiana e o apoio
que recibiran estos traballadores
por parte dun destacado plantel de
profesores e catedráticos de todo
o Estado, entre eles antiguos fa-
lanxistas de primeira hora como
Santiago Montero Díaz ou Carlos
Alonso del Real,  ambos ligados á
Universidade de Santiago. En Ga-
liza tamén estaba recente a morte
dun labrego de Mazaricos a conta
da Garda Civil e, a maiores de
continuar os presidios con millei-
ros de presos e presas de carácter
político, repetíanse as detencións
entre o movimento obreiro orga-
nizado tanto pola CNT como nas
novas “comisións obreiras” que
animaran desde 1962 folgas en
Vigo e Ferrol.

Á Universidade Santiago
–que coetáneamente e tamén
vergoñentamente, deu a mesma
distinción a Marcelo Caetano,
primeiro ministro da ditadura
portuguesa– non a arredraron as
protestas internacionais pola
aplicación de penas de morte co

“visto” de diferentes consellos
de ministros presididos polo di-
tador e no que figuraba, entre ou-
tros, Manuel Fraga Iribarne, ta-
mén futuro doutor Honoris Cau-
sa por distintas universidades.

Por contra, e coincidente co
Ano Xubilar de 1965, o 27 de xu-
llo de 1965 celebrouse a sesión
laudatoria na que o xeneral Fran-
co foi admitido como clautral de
honor. O acto académico foi co-
presidido polo Rector Magnífico
Ángel Jorge Echeverri, quen na
súa gratulatoria ao ditador, insis-
tiu en engadir “á súa senlleira fi-
gura como Gobernante a de pres-
tar apoio aos labores culturais
que son sempre os que definen
aos pobos”. Echeverri seguíu de-
clamando en presenza do ditador
o que consideraba “un xusto tri-
buto de pleitesía” que, segundo
el, merecía “por ter logrado con-
servar a forza e a pureza dunha
cultura occidental sempre unifi-
cadora”. O rector consideraba a
incorporación ao “claustro do-
cente e comunidade discente” do
xeneral Franco como un aporte á
civilización cristiá, que –afir-
mou– “ten os seus elementos
esenciais nalgo tan sinxelo e tan
sublime como son a fe, a espe-
ranza e a caridade”.

Franco e “as súas conquistas
no campo da intelixencia” segui-
ron protagonizando a retórica de
Echeverri que considerou a dis-
tinción –”esa muceta color azul
que cubre o voso peito”– como
unha “medalla do Alto Maxiste-
rio” ou “Libro Símbolo da Sabi-
duría”. Echeverri –familiar direc-
to dun asasinado cando o 36 po-
las tropas irregulares do xeneral

Franco en Cangas– rematou con-
tundente “Que belas ideas e que
belas realizacións ten logrado o
noso Doutorando”, 

Con todo a gloria discursiva
e a concreción ideolóxica che-
garía por boca e pompa do De-
cano de Ciencias como repre-
sentante da faculdade compos-
telá que pulou pola maior das
distincións académicas.

Foi pois o eloxio pronunciado
por Luis Iglesias Iglesias o que
ponderou con máis intensidade os
méritos dun ditador que nunha au-
la magna abarrotada de emociona-
dos e silenciosos claustrais, soubo
que o seu expediente de doutor fo-
ra iniciado logo do seguinte reco-
ñecemento: Merita ius, magiste-
rium et opera pro eo loquutur (Os
seus méritos, o seu maxisterio e as
súas obras están a falar por el).

O decano Igleisas Iglesias
mesmo adiantou que el mesmo
“polo ambiente no que se vive
nunha Faculdade de Ciencias,
interprete esas tres condicións
cun criterio científico e, pola
ciencia que en toda a miña vida
veño profesando, o oriente nun
sentido biolóxico”.

Non desmereceu tal afirma-
ción cando a continuación  a gra-
tulatoria pasou a equiparar “as
obras, as ensinanzas e os méritos
do noso ilustre doctorando como
unha experiencia ciéntifica bioló-
xica, mediante a cal conseguiu
restaurar o bioloxismo normal da
nosa Patria cuxa vida viña sendo
alterada polos reximes políticos
instaurados polos anos 31 ao 36”.

Tal pensamento, non distan-
te do aplicado polo nacional-so-
cialismo alemán ou do teorizado
en Galiza polo doutor Hervada,
foi concretado de seguido por
Iglesias Iglesias: “Dirixindo un
equipo de colaboradores –como
debe facerse todo traballo cientí-
fico de gran trascendencia e nes-
te caso do máis amplo alcance

vital– foi cun tesón, cunha fir-
meza e sobor de todo cunha fe
inquebratábel, recuperando paso
a paso o territorio nacional e de-
volvéndolle as súas caracterís-
ticas biolóxicas ancestrais”.

Era en suma para os daquela
responsábeis da Universidade
de Santiago a obra política e mi-
litar desenvolta polo Xeneral
Franco desde 1936  “a tese dou-
toral do novo Doutor que está
escrita no gran libro da historia”.

Os méritos do ditador segui-
ron a ser debullados no solemne
acto académico e mesmo se insis-
te que debe xulgarse ao doctoran-
do –nomine discrepante, tamén
se insistía– coa “máxima clasifi-
cación de sobresainte cum lau-
de”. Mesmo Iglesias Iglesias
apuntou no favor de Franco “a
súa actuación, non de xeito figu-
rado, senón xenuino, auténtico,
protexendo as ciencias puras e
aplicadas”. Esquecía Iglesias, al-
go que ben coñecía: o expolio do
Seminario de Estudos Galegos e
o afastamento de cátedras e aulas
de moitos insignes e acreditados
compañeiros logo do golpe do 36.

Sedeas in sapientiae cathe-
dra, ut inde, in Academia et in
regno doceas, iudices, opituleres
[Senta na cadeira da sabiduría,
para que desde ela ensines, orien-
tes e servas na Universidade e na
Nación], foron as penúltimas pa-
labras do decano compostelano
de Ciencias. As definitivas e fi-
nais serían as que siguen: “Que
Deus vos dea, Señor, a integrida-
de física e psíquica necesaria para
seguir dirixindo e supervisando
aquel experimento científico que
tedes organizado, e protexendo a
vida cultural da nosa Patria...”

Franco, que escasos meses
antes expulsaba da Universidade
de Madrid a varios catedráticos
por causa da súa oposición ao ré-
xime –entre eles a Santiago
Montero Díaz– pasou a pronun-

ciar a “lección doutoral” de con-
testación recoñecendo xa nas pri-
meras palabras que como militar
nutrira a súa formación nos prin-
cipios científicos. Nese sentido,
continuou a súa lección con afir-
macións tan propias como que
existía “unha estreita relación en-
tre as loitas de exterminio, que
son as guerras e o desenvolve-
mento da ciencia e a tecnoloxía”.
A maiores, quixo demostrar no
discurso, xa como doutor, os seus
coñecementos sobre o nucleo
atómico, a célula, o radar e a “ne-
cesidade de substituír uns metais
por outros nas aleacións espe-
ciais”. Tamén falou da química
nos materiais plásticos, dos anti-
bióticos e da penicilina.

Xa rematando o seu parla-
mento, o xeneral deixou unhas
escollidas frases para analizar
as novas xeracións estudiantís
que o estaban a impugnar. “Son
da mesma e indestructíbel subs-
tancia daquelas groriosas da hai
trinta anos, mais veñen agora
baixo o influxo turbulento dun
mundo  que cambia...”

O cambio estaba certamente
nos estudantes que se estaban a
organizar e manifestar nas aulas, e
fóra delas, en novidosas e emer-
xentes organizacións tanto da  es-
querda como do nacionalismo ga-
lego.  Mais pola contra, sen ruptu-
ra democrática e sumida nos gra-
vosos e humillantes pactos da
chamada Transición, a desmemo-
ria –abeirada en endogámicas e
académicas herdanzas– logrou
asentar, deliberada e acientífica-
mente, na mesma universidade
que converteu ao ditador en dou-
tor Honoris Causa. Os estudos so-
bre a represión e a ditadura fran-
quista–esa gran “obra científica”
da que falaba o profesor Luis Igle-
sias Iglesias– foron evitados como
materia académica mesmo en
tempos democráticos e constitu-
cionais. Permaneceu a pleitesía.♦

Nº 1.203 ● Do 22 ao 28 de decembro do 2005 ● Ano XXVIII

Fóralle entregado polo ‘carácter científico’ da obra gobernativa do ditador

A Universidade de Santiago mantenlle o título
de doutor Honoris Causa ao xeneral Franco

Membros da comunidade académica que asistiron ao acto. Á dereita, o xeneral Franco recibindo do rector da universidade o título de Doutor Honoris Causa en 1965.

X. ENRIQUE ACUÑA
Vintesete anos despois da aprobación da Constitución, a trin-
ta da morte do propio ditador e logo de pasados vintecinco
anos do refrendo do Estatuto de Autonomía de Galiza, a Uni-
versidade de Santiago de Compostela mantén os honores
académicos que lle outorgara ao xeneral Francisco Franco.



Vostede foi un dos relatores
que máis destacou no XV Con-
greso de Medicina Familiar e
de Comunidade. Significa isto
que a eutanasia xa é un tema
que lle interesa e preocupa á
xeneralidade dos médicos?

É un tema que cada vez lle in-
teresa máis á cidadanía. Nos últi-
mos anos houbo un interese cre-
cente pola eutanasia, como refle-
xo dunha situación internacional
que cada vez ten máis peso. Aí es-
tá a experiencia holandesa, pero
non só ela. Está Bélxica, que ten
unha lexislación moi parecida á
holandesa neste momento, está
Inglaterra debatendo unha lei de
suicidio asistido; está a experien-
cia de Oregón nos Estados Uni-
dos... Hai unha situación interna-
cional que, pouco a pouco, vai xe-
rando opinión. En España, o caso
de Ramón Sampedro e a película
Mar adentro volveron poñer o ca-
so na palestra. Hai unha serie de
películas que impactaron na opi-
nión  pública: Million dollars
baby, As invasións bárbaras, un-
ha serie de situacións que coinci-
diron no último ano. E logo, o ca-
so de Leganés, que conmoveu
moitas cousas. Todo isto fai que se
siga formulando o tema e se tras-
lade á preocupación profesional, e
nisto tivo abondo que ver o caso
Leganés que pasou á preocupa-
ción profesional como un tema ao
que lle chegou o momento de
abordalo e de distinguir acerca do
que é eutanasia e do que non o é.
A acusación que se fixo en Lega-
nés de que se estaba facendo euta-
nasia a non sei cantos pacientes fí-
xolles pensar a moitos profesio-
nais sobre a acción paliativa e a
eutanasia, Eu coido que é un mo-
mento no que os médicos están
empezando a formularse a necesi-
dade de facer un debate máis tran-
quilo e máis sereno acerca de can-
do si e cando non se poden facer
certas cousas. Estase abrindo un
camiño e vainos levar tempo.

Esencialmente, que repre-
senta o caso Leganés?

É un caso complicado no que
hai moitos rexistros. É posíbel que,
nalgúns casos, non se fixeran ben
as cousas, pero o primeiro que hai
que ver é que os sistemas sanitarios
ás veces non funcionan todo o ben
que deberían. O soprendente do ca-
so de Leganés foi a reacción da or-
ganización. En concreto, do conse-
lleiro de Sanidade de Madrid. O ló-
xico sería preguntarse que pasaba e
investigalo, pero rapidamente sal-
tou o tema aos medios de comuni-
cación converténdose nun debate
cun nivel de politización moi gran-
de. Iso xerou unha dinámica de
confusión. Na miña opinión, a xes-
tión do conflito non foi nada acer-
tada. O que fixeron foi intentar cul-
pabilizar os profesionais. O proble-
ma é cal foi a fonte de información,
é dicir, hai unha persoa que filtrou
esa información. En fin, creo que
maís aló de se se estaba facendo
ben ou non a sedación paliativa en
Leganés, o que pasou é que se acu-
mularon unha serie de factores que
nos vai levar tempo aclarar. O que
a min me interesa deixar claro é
que a sedación paliativa, cando se
fai como é debido, conforme a un
protocolo e co consentimiento dos
pacientes, non é eutanasia e si é
boa práctica clínica que se fai en
todos os países do mundo. É per-
fectamente lexítimo que a un pa-
ciente se lle diga que a cosa non vai
ben e que, se queren el e a súa fa-

milia, o médico pode axudar a que
os momentos finais da vida poidan
transcorrer tranquilamente durmi-
do. Isto é acción paliativa, non é
outra cousa.

Vostede móstrase sempre
moi preocupado por delimitar
ou, polo menos, definir o que é
a eutanasia. Por que?

A palabra eutanasia é como a
palabra cancro. Son palabras que
levan pegadas certas dimensións
emotivas. A min preocúpame moi-
to que o emocional acabe tapando o
debate. Isto xa o vivimos no tema
do aborto, no que a capacidade pa-
ra argumenttar viuse tapada por un-
ha avalancha de sentimentos en-
contrados e de emocións que pro-
ducía o debate, co que é moi difícil

encontrar puntos en común. Por iso
eu prefiro que restrinxamos moito a
palabra eutanasia, dándolle un con-
tido algo unívoco, porque unha das
cousas coas que nos encontramos é
que, cando alguén fala de eutanasia
e che di que está claramente que es-
tá a favor dela, cando empezas a fa-
lar con el, dáste conta de que o que
non quere é o que chamamos obsti-
nación terapéutica ou encarniza-
mento terapéutico. O que queren é
limitacion de medidas, é dicir, se
para un nun paciente xa non hai
ninguha saída, pois por favor des-
conéctenme do respirador ou quí-
tenme os antibióticos ou eu non
quero vivir con tubos nunha unida-
de de coidados intensivos. Se a esa
persoa lle preguntamos se quere

que lle poñamos unha inxección,
seguramente responde que iso non,
que iso é outra cousa. Hai moita
confusión e por iso insisto en que
intentemos restrinxir a palabra.
Ademais, a nivel internacional, é o
que se está dicindo. Se se fixa no
que dixo o Bert Goedjin no congre-
so de Medicina de Familia en San-
tiago, cando se fala de eutanasia en
Holanda fálase disto. Non é o mes-
mo limitar o esforzo terapéutico
que unha situación de eutanasia.

Foi o caso Ramón Sampe-
dro o que promoveu o debate?

Dende logo, tivo moito peso.
Sampedro foi moi valente, pero
hai máis elementos. O seu caso é
fundamental, o traballo que fixo
a Asociación polo Dereito a Mo-

rrer Dignamente tamén é impor-
tante, pero eu diría que todo iso
hai que encaixalo nun contexto
internacional no que se están
movendo moitas pezas. E a pelí-
cula Mar adentro, polo impacto
mediático que tivo, tamén.

Holanda é o primeiro país
que chegou tan lonxe. Isto é
importante?

Si, sobre todo por traxectoria
histórica. Os holandeses empe-
zaron con isto xa nos anos seten-
ta.

Sería o dos holandeses un
exemplo que seguir?

Hai que coñecer moi ben a ex-
periencia holandesa, que ten as sú-
as luces a e as súas sombras. Ten
elementos moi positivos, pero ta-
mén ten cousas das que temos que
aprender para intentar evitar que
se repitan erros, Por exemplo, can-
do empeza a experiencia coa euta-
nasia en Holanda, o que non había
era unha boa rede de coidados pa-
liativos e a xente, diante da posibi-
lidade de vivir sen ningún tipo de
apoio, prefería que a axudasen a
morrer. Holanda foi introducindo
un bo sistema de coidados paliati-
vos e non se modificaron as taxas
de petición de eutanasia. A expe-
riencia holandesa hai que coñece-
la, pero tamén temos que saber co-
mo van outras experiencias.

Vostede é partidario de que
este tema se reabra coa vista
posta nunha próxima legaliza-
ción da eutanasia?

Prefiro non falar de legaliza-
ción. Eu creo que producir a morte
de alguén non pode ser bo, pero en-
tendo que, en determinadas situa-
cións excepcionais, posibelmente o
menos malo que lle podemos facer
a un paciente é axudalo a morrer.
Diría mesmo que é o mellor que lle
podemos facer. Isto significa que
hai que traballar máis ben pola vía
da excepción. Eu prefiro falar da
posibilidade de despenalizar, en de-
terminados supostos, algo que está
neste momento no Código Penal.
Non se trata dunha lei positiva xe-
ral senón de introducir no Código
Penal supostos despenalizadores
para determinadas condicións. Isto
supón estabelecer procedementos
de control similares aos que estabe-
leceu Holanda. Asociedade ten que
facer un debate máis maduro do
que se fixo. Por exemplo, eu fun
moi crítico coa película Mar aden-
tro. Pareceume que a película de
Alejandro Amenábar xogaba de-
masiado coa emotividade. Á socie-
dade e aos colectivos profesionais
fainos falta algo de tempo antes de
pensar en avanzar.

Non pode ser un luxo este
debate cando hai moita xente
que o que aínda non pode facer
digamente é vivir?

Ás veces pode tapar outros
temas que me parecen polo me-
nos tan importantes, como pode
ser o feito de que hai xente como
a que nos chega todos os días ás
costas andaluzas en pateras.
Efectivamente, o debate sobre a
eutanasia onde se produce? En
Australia, Holanda, Bélxica, In-
glaterra, os Estados Unidos, Es-
paña... En certa medida pode ser
un luxo burgués este debate. Hai
xente que aínda non se pode pre-
ocupar por morrer dignamente
senón que nin sequera pode vivir
dignamente, pero tamén é verda-
de que poden ser preocupacións
coincidentes e complementarias.
Se non, nunca poderiamos for-
mularnos o tema da eutanasia.♦
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Pablo Simón 
‘En determinadas situacións,

o mellor que podemos facer por
un paciente é axudalo a morrer’

PERFECTO CONDE

No XV Congreso de Medicina de Familia e Comunitaria, que tivo lugar recente-
mente en Santiago, o médico Pablo Simón formulou claramente a necesidade de
debater o tema da eutanasia. Na seguinte entrevista explicita os seus argumentos.

P. CONDE



XOSÉ GARCÍA
O VI Cumio Interministerial
da Organización Mundial do
Comercio (OMC), celebrado
entre o 13 e o 18 de decembro
na cidade chinesa de Hong
Kong, saldouse cun estrepitoso
fracaso segundo as organiza-
cións antiglobalizadoras, ou
cun pequeno éxito, se facemos
caso dos ministros alí reunidos.

En principio, da conferencia xur-
diu o compromiso de abolir as
axudas ás exportacións agrícolas
no 2013, un logro moi afastado
dos obxectivos da coñecida Rolda
de Doha, que puxo na axenda da
OMC cuestións que nin sequera se
tocaron como a promoción do de-
senvolvemento sustentábel, a re-
dución da pobreza e o incremento
do emprego, ou a medra económi-
ca dos países en desenvolvemento.
O debate sobre estas e outras cues-
tións aprazouse até abril de 2006,
nun novo encontro da OMC que
terá lugar en Xenebra (Suíza). 

Como conclusión, poderíase
dicir que o resultado do cumio foi
un fracaso atenuado ao poñer un
primeiro chanzo na escada cara á
globalización económica, un fenó-
meno que pouco ten que ver co
rostro amábel de Doha: o remate
das fronteiras comerciais e a priva-
tización de servizos e recursos pú-
blicos esenciais como a auga, as
sementes, o ensino ou a sanidade.
As principais beneficiarias de todo
isto son as multinacionais, con
independencia do país onde teñan
a sede central, xa que terían as
mans libres para facer negocio on-
de quixeran sen ningún tipo de tra-
bas, e en sectores nos que nunca se
lles permitiu pousar a gadoupa. Os
prexudicados: a cidadanía e os la-
bregos de todo o mundo, aos que
esta globalización privaría de moi-
tos dos seus dereitos básicos.

En Galiza, o SLG denunciaba
dentro dunha campaña contra a
OMC iniciada antes do verán que
estaba en xogo “a supervivencia
de sectores fundamentais para a
economía do noso medio rural
coma o leite, a carne de vacún, a
horta, o viño, etcétera. Isto é así
porque a OMC pretende liberali-
zar o comercio mundial de pro-
dutos agrarios, é dicir, eliminar
as barreiras aduaneiras ou aran-
ceis que protexen as producións
agropecuarias de cada país”.

Aínda que Hong Kong está a
miles de quilómetros de Galiza, as
decisións que se pretenderon tomar
alí a semana pasada poderían mu-
dar de xeito radical a economía do
noso país. De terse acordado a
apertura de fronteiras aos produtos
agrarios, a Unión Europea daríalles
entrada a alimentos producidos en
países onde os labregos traballan
en condicións de semi-escravitude
e que apenas aturan máis custos
que os do transporte e os insumos.

Por exemplo, un labrego coreano
cobra un salario aproximado de
dous euros por día, con xornadas
de traballo de catorce horas e cun
nivel mínimo de produtividade esi-
xido. E algo semellante acontece
na meirande parte dos países de
Asia, África ou América Central e
do Sur. Nesas condicións, en Euro-
pa é imposíbel manter aberta unha
explotación. E para as familias la-
bregas de Asia, África e América, é
insostíbel resistir nesas condicións
de vida inhumanas.

Así e todo, o conflito que crea
a OMC vai alén das diferenzas en-
tre norte e sur, pois a globaliza-

ción económica sería desastrosa
para a agricultura labrega con
independencia do hemisferio on-
de se aplicase. Nun artigo, Peter
Rosset, investigador do Centro de
Estudios para o Cambio no Cam-
po Mexicano, explicaba que “para
os labregos do mundo, tanto nos
países do sur como nos do norte,
todo comercio libre é unha sen-
tenza de morte. Pouco importa se
as importacións de produtos “cha-
tarra” que te expulsan do agro ve-
ñen dos Estados Unidos, da Unión
Europea, Sudáfrica, a China ou o
Brasil. Precisamente, ás familias
labregas destes países non lles

convén en absoluto poder expor-
tar máis, xa que esas exportacións
non veñen, no meirande, das ex-
plotacións labregas, senón das
grandes plataformas de agroex-
portación e do latifundio indus-
trial, que afasta ao campesiñado
das súas terras ancestrais tanto no
sur coma no norte”. Rosset dá da-
tos reveladores para demostrar
que a agricultura labrega do norte
está tan ameazada como a do sur:
nos Estados Unidos, máis de
4.000 familias labregas perden as
súas terras cada semana; na Unión
Europea, unha explotación pecha
cada tres minutos.♦
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XUNTANZA DA OMC

A auga, a educación ou a sanidade converteranse tamén en mercadorías

Os subsidios agrícolas á exportación
acabaranse no 2013

Manifestación contra os planos da OMC en Santiago.

No caso galego, a oferta do comi-
sario de Comercio, Peter Mandel-
son, tería sido desastrosa para o
noso país de ter habido acordo.
Mandelson ofreceu quitarlle ao
leite o cualificativo de produto
sensíbel, o que implicaba unha re-
dución progresiva dos aranceis
que o protexen de até un 80% (o
leite é sensíbel por estar distribuí-
do por todo o territorio europeo
–especialmente en Galiza–, e
manter, fundamentalmente, eco-
nomías familiares). Outra das ce-
sións ofrecidas pola UE foi a de
aumentar a porcentaxe obrigatoria
de importación do 5% ao 15%.

Co exemplo da manteiga po-
demos ver perfectamente o que
podería ter acontecido: hoxe te-
mos un prezo na UE de 2,20 euros
por quilo. A UE está importando

manteiga a 1,2 euros quilo, incluí-
do o transporte, que grava cun
arancel de 1,9 euros. Esas tarifas
de alfándega deixan un prezo de
entrada para a manteiga importada
de 3,1 euros. Pero se lle reducen os
aranceis un 80%, esa mesma man-
teiga de fóra custará 1,58 euros por
quilo, é dicir, 62 céntimos máis ba-
rata que o prezo mínimo fixado na
Unión. A consecuencia inmediata
sería unha forte caída de prezos
para poder competir, o que obriga-
ría ao peche de miles de explota-
cións. Como na selva, só sobrevi-
virían os máis fortes.

O caso da carne tamén é signi-
ficativo. Na UE, o prezo da carne
fresca ou refrixerada e desosada é
de 7 euros o quilo. A mesma carne
traída polas multinacionais expor-
tadoras do Brasil, cos custos do

transporte, é de 3 euros o quilo.
Nestes intres, o Brasil exporta bas-
tante a Europa pagando un arancel
de 3,4 euros, polo que pode vender
a carne a 6,40 euros, máis barata
ca a nosa. Cunha redución dos
aranceis só do 50%, a carne brasi-
leira podería venderse na Unión a
4,7 euros o quilo, é dicir, 2,3 euros
máis barata ca a carne europea.
Posibelmente, as bisbarras de
montaña galegas ficarían definiti-
vamente mortas e despoboadas
por ser imposíbel desenvolver de
xeito rendíbel unha das súas prin-
cipais actividades económicas. 

A situación víase tan crítica,
que a Plataforma Europea da
Carne advertiu antes de comezar
o cumio que, de saíren adiante
os acordos da OMC, perderíanse
na Unión máis de 600.000 pos-

tos de traballo, boa parte deles
vinculados a explotacións gan-
deiras en zonas desfavorecidas.
Os peor parados serían o secto-
res de vacún e ovino, coa destru-
ción de 310.000 empregos; se-
guido do porcino, con 240.000;
e do avícola, con 71.400. 

No caso do viño, da horta ou
da froita, a caída das fronteiras
económicas permitiría a desloca-
lización das grandes empresas e
cooperativas, que poderían levar
as súas factorías a países pobres
con custos de produción miserá-
beis, o que afundiría os prezos de
aquí. Por se fose pouco, nin se-
quera o cidadán de a pé se bene-
ficiaría desta caída de prezos,
pois á hora de mercar a tenden-
cia é que os produtos sigan cus-
tando o mesmo ou máis.♦

Carne do Brasil á metade de prezo ca a europea

Nos EE UU,
máis de 4.000
familias labregas
perden as súas
terras cada semana;
na UE, unha
explotación pecha
cada tres minutos.



XOSÉ GARCÍA
Xosé Ramón Cendán foi deti-
do en Hong Kong mentres
participaba nunha manifesta-
ción contra a OMC. O seu tes-
temuño dá conta do nivel de
interese que para Galiza ti-
ñan as negociación sobre a li-
beralización da agricultura.

Fronte á globalización da eco-
nomía que se estaba a negociar
no cumio da OMC en Hong
Kong, revivíronse de xeito pa-
ralelo protestas tamén globais,
como xa acontecera en Seattle
ou Cancún. As protagonistas
das mobilizacións foron, funda-
mentalmente, as organizacións
agrarias, coa Vía Campesina á
fronte, movemento que integra
organizacións agrarias de todo
o mundo, entre as que se inclúe
o Sindicato Labrego Galego
(SLG). Non en van, a agricultu-
ra era o sector que máis se xo-
gaba nas negociacións. Neste
senso, o SLG enviou ás protes-
tas de Hong Kong o seu respon-
sábel de Relacións Interna-
cionais, Xosé Ramón Cendán,
único galego presente no cumio
e estrela mediática por uns días
a causa da súa detención polas
autoridades chinesas.

Cando isto aconteceu, moi-
tos preguntáronse que demo
pintaba un galego manifestán-
dose en Hong Kong. O propio
Cendán explicábao á súa chega-
da ao aeroporto de Lavacolla na
madrugada do 21 de decembro:
“colaborando en todo o posíbel
para opoñernos a que se faga

unha liberalización aínda maior
da economía”.

O sindicalista, que viaxou á
China en calidade de membro
das executivas do SLG e da Co-
ordinadora Labrega Europea
(CPE), foi detido cando el e un
milleiro de manifestantes tenta-
ron achegarse ao edificio onde
tiñan lugar as negociacións. Iso
acontecía no serán do sábado
17 de decembro, hora galega. O
propio Cendán relata que “máis
de mil manifestantes fomos
arrodeados e detidos nunha rúa
ancha por 8.000 efectivos da
policía. A cada hora, ían ache-
gándose un pouco máis a nós e
estreitando o cerco. Estivemos
así toda unha noite, con moito
frío”. Despois viría a detención,
as esposas nos pulsos, e dous
días de cárcere. No caso de
Cendán, pasou parte dese tem-
po en observación nun hospital
por detectárselle síntomas de
febre por mor do frío soportado
toda a noite á intemperie. 

Alén da anécdota da deten-
ción de Cendán, se houbese que
resumir en dúas palabras o que
reivindicaban os miles de mani-
festantes que lle augaron a festa
á OMC, estas serían “soberanía
alimentaria”. Iso era o que de-
mandaba Cendán para Galiza, e
o que reclamaban os seus com-
pañeiros vidos dos cinco conti-
nentes: o dereito dos labregos
de cada país a alimentar o seu
propio pobo. Respectar ese de-
reito suporía a necesidade de
protexer as fronteiras á entrada
de produtos foráneos e manter

viva unha agricultura de carác-
ter labrego e familiar orientada
ao abastecemento local e inte-
rior. Esta reivindicación tradu-
ciuse nunha esixencia: a agri-
cultura non pode ser obxecto de
negociación na OMC. En pala-
bras do actual coordinador da
Vía Campesina, o indonesio
Henry Saragih, “as persoas, os
pobos, o ambiente, o planeta e a
vida, non poden ser postos en
poxa comercial, como está a
acontecer coa agricultura. A
OMC pon en perigo a viabilida-
de do xeito de vida labrego para
transformalo nunha simple in-
dustria de produción de alimen-
tos sen campesiñado”. Dende o
SLG, engaden que “á agricultu-
ra non se lle poden aplicar as re-
gras do economicismo nin do li-
bre mercado, xa que dela depen-
de a alimentación das persoas e,
por engadido, a súa saúde”.

Cendán advertía que “a con-
secuencia da liberalización dos
mercados para a agricultura ga-
lega sería que o noso medio ru-
ral rematase convertido nun au-
téntico deserto. Nós non pode-
mos chamarlle competencia a
facerlle fronte a salarios que
moitas empresas, incluídas as
españolas, pagan en países de
África, Asia e América Latina,
con obreiros cobrando soldos
mensuais de entre 60 e 80 euros,
para producir hortalizas, carne,
viño, patacas ou leite a prezos ti-
rados. Iso en Europa non é posí-
bel. Precisamente, por esa bai-
xada constante dos prezos agra-
rios e da renda agrícola pechan

deseguido explotacións en toda
Europa e en Galiza, e fican zo-
nas rurais enteiras desertizadas”. 

A pesar do mal trago do en-
carceramento, o sindicalista ga-
lego afirmou ter “un bo recordo
das mobilizacións, da forza que
se fixo e do compañeirismo de-
mostrado. Cómpre ter en conta
que tivemos moitas dificultades
para poder manifestarnos con li-
berdade, xa que nos querían
manter a raia lonxe do edificio
onde se negociaba para que non
se nos vise. Aínda así, houbo im-
portantes manifestacións que
pretenderon, fundamentalmente,
que poida seguir existindo agri-
cultura no mundo, ou que siga
habendo unha educación e unha
sanidade públicas”. 

En canto aos logros acada-
dos nas negociacións, “consti-
tuíron un avance en canto á
axenda, pero non en resultados
concretos”. De feito, Cendán
amosouse máis preocupado cos
orzamentos comunitarios apro-
bados tamén esta semana, pois
“alén dos cartos que se puidesen
gañar ou perder, supuxo un re-
troceso o feito de baixar a por-
centaxe do que debe achegar ca-
da país, xa que iso se traducirá
nunha redución de servizos. A
tendencia debería ser a contra-
ria. Teñamos en conta que os pa-
íses máis avanzados son aqueles
nos que hai uns impostos máis
altos, como Noruega, xa que
cuns ingresos maiores pódense
facer mellores políticas das que
se beneficie a cidadanía”.

Aínda que puidemos ver a

Cendán visibelmente fatigado á
súa chegada a Galiza, xa que le-
vaba “cinco días sen case dur-
mir”, non esqueceu lembrar que
“temos unha nova cita a finais de
abril en Xenebra, cun novo en-
contro da OMC, e haberá que se-
guir loitando aí. Pero non só loi-
tando fronte aos ministros que
negocian a porta pechada o noso
futuro, senón tamén a nivel lo-
cal, como fixeron o SLG e a CIG
en Compostela o 15 de decem-
bro. Penso que hai que compro-
meter a sociedade para que se si-
gan mantendo os dereitos da ci-
dadanía”. 

A campaña galega

Na Galiza, foi o SLG quen levou
a batuta das mobilizacións con-
tra a OMC cunha campaña que
comezou a principios do verán.
Así, o SLG, co apoio puntual
doutras organizacións sociais e
sindicais, visitou as principais
vilas e cidades galegas para in-
formar sobre as consecuencias
da liberalización comercial no
noso país. Conferencias, deba-
tes, música, ou mostra e degusta-
ción de produtos labregos, foron
algunhas das armas utilizadas
para combater a OMC.

A culminación desta campa-
ña veu coa manifestación do 15
de decembro en Compostela, or-
ganizada por CIG e SLG, na que
dous milleiros de persoas se su-
maron ás protestas globais que
estaban acontecendo eses días de
xeito paralelo ás negociacións no
VI Cumio da OMC.♦
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XUNTANZA DA OMC

O dirixente do SLG, Xosé Ramón Cendán, recibido á súa chegada de Hong Kong onde permanecía detido.

Xosé Ramón Cendán
‘En Hong Kong tamén se decidía o futuro de Galiza’
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O vindeiro 29 de decembro, o go-
berno vasco aprobará os seus or-
zamentos. Aínda non se sabe se o
PSE se absterá na votación ou vo-
tará a favor, pero iso xa é o de me-
nos. Juan José Ibarretxe levaba
seis anos sen aprobar as contas do
seu goberno de maneira acordada
(si é certo que os orzamentos se
aprobaron en dúas ocasións desde
entón, pero sempre grazas a ca-
rambolas: o atraso de Jaime Ma-
yor Oreja, e o erro na votación
dunha parlamentaria). A última
ocasión na que houbo un acordo
foi na etapa de goberno exclusiva-
mente abertzale de Lizarra, cando
a Euskal Herritarrok de Arnaldo
Otegi tiña asinado un pacto de le-
xislatura con eles. Había sete anos
que os socialistas vascos non vo-
taban unha lei importante. Polo
tanto este acordo supón de feito
unha nova etapa política.

Coma case sempre que hai un
acordo entre socialistas e naciona-
listas, está claro que a persoa que
máis pulou por facelo real foi Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero. Días
antes, o PNV chegara a un acordo
coa executiva federal do PSOE en
Madrid para aprobar as contas do
goberno español no Congreso e
no Senado. Ese semella ser o em-
purrón definitivo para o achega-
mento de dous partidos que nos
pasados exercicios viñan forman-
do parte dunha foto fixa na que
xamais estaban xuntos. O acordo
en Madrid tiña como base come-
zar as obras do proxecto do tren
alta velocidade en Euskadi. A es-
tratexia parecía clara: Zapatero
quere máis amparo parlamentario

para non limitar os seus socios a
ERC e IU, e aí entra o PNV, e ta-
mén o Bloque. Pero os acordos
debían ter percorrido de ida e vol-
ta: o executivo de Ibarretxe, en
clara minoría, debe nesta lexisla-
tura encontrar pactos para sacar as
súas leis adiante, e só hai dúas po-
sibilidades: ou a esquerda abertza-
le, neste caso EHAK, ou os socia-
listas. O pacto en Madrid fixo po-
síbel o acordo de Vitoria. 

Pero isto non vai ser un acor-

do estratéxico. Nin todos no PNV,
EA e Ezker Batua están a gusto
con esta aprobación orzamentaria,
nin todos os socialistas vascos
querían apoiar a Ibarretxe. O novo
escenario derivado da chegada de
Zapatero á Moncloa modificou
esa foto fixa coñecida até o de
agora, pero aínda non se supera-
ron as desconfianzas entre uns e
outros. Iso si, as figuras de Josu
Jon Imaz e Urkullu no PNV fan
posíbel un achegamento entre as

partes que non poderían conseguir
outros militantes nacionalistas se
mandasen no partido. Ao mesmo
tempo, cómpre lembrar que Patxi
López foi candidato a lehendakari
en xuño, e que o PSE vén insistin-
do en que só entrará no goberno
vasco cando López sexa lehene-
dakari. Por iso, aprobar as contas
podería significar difuminar dal-
gún xeito a imaxe de alternativa
de goberno que pretende amosar o
socialismo vasco. 

Foi curiosa a imaxe da vicele-
hendakari Idoia Zenarruzabeitia, e
dos socialistas Rodolfo Ares a Jo-
sé Antonio Pastor, estreitando as
mans, e asinando os documentos
do pacto. Ningún dos tres daba a
impresión de estar exultante de
contento. Este acordo, ao ser o pri-
meiro e ao ser de tanto calado tiña
que escenificarse como un “quéro-
te, pero non tanto”. Ante a falta de
datos reais sobre como foi a nego-
ciación, temos que traballar con
impresións, e unha delas indica
que o PNV está máis cómodo con
este acordo que o propio goberno

vasco. A Ezker Batua calquera
pacto cos socialistas pódelle supo-
ñer un efecto letal; en Eusko Al-
kartasuna sempre apoiaron a op-
ción da negociación con EHAK; e
era só o PNV o que defendía a po-
sibilidade de abrirse a todos os
grupos. Iso vai reforzar o camiño
de búsqueda do centro político que
veñen defendendo Imaz e máis
Ibarretxe. Para Imaz, o PNV ten
que ser capaz, desde o goberno, de
lograr consensos cos socialistas e
coa esquerda abertzale.

Porque está claro que o verda-
deiro trasfondo disto é o da paz. O
PNV quere ser a corredoira pola
que o PSOE e a esquerda abertza-
le se poidan encontrar no proceso
de normalización. Ninguén quere
meter no mesmo saco a goberna-
bilidade do país e o proceso de
paz, pero son cousas que camiñan
de xeito paralelo. Se Ibarretxe e
Imaz son quen de acordar cos so-
cialistas no parlamento, a pesar de
estar estes na oposición e, ao tem-
po, son quen de buscar acordos
coa esquerda abertzale, as tradi-
cionais desconfianzas da política
vasca poden superarse pouco a
pouco. Que ninguén pense que es-
te pacto pode repetirse no futuro
de maneira estratéxica ou estábel,
e que tampouco ninguén pense
que o PP e o PSOE, coa axuda de
Batasuna, van xogar a meterlle
cambadelas ao goberno vasco co-
mo facían antes porque isto xa é o
pasado. O presente precisa menos
prexuízos e máis flexibilidade por
parte de todos. É posíbel que haxa
partidos que perdan votos, pero
han gañar os cidadáns.♦

A confirmación
dunha nova etapa política

DANI ÁLVAREZ

O PSE permitirá que se aproben os orzamentos do tripartito
de Ibarretxe, que levaba seis anos sen acordar as súas contas.

Bilbao

A parábola
do bobo solemne

C. LORENZO

Mariano Raxoi é moi amigo da acrobacia dialéctica, do mala-
barismo lingüístico, do humor sutil que se regodea nas frases e
nos significados das palabras coa mesma énfase que o repostei-
ro debuxa nas tortas armado coa manga pasteleira. O seu último
espectáculo tivo como vítima o presidente do goberno de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapatero. Raxoi non aturou que o de-
nominasen patriota de folla de lata e como un neno de escola,
soltou un “mellor ser iso que un bobo solemne” que despois se
encargou, coa mesma pseudointelixencia de patio de recreo, de
non atribuír a ninguén. “No PSOE souberon rapidamente a quen
se refería”, dixo Eduardo Zaplana con medio sorriso. A mesma
graza lles fixo a chanza a Esperanza Aguirre, a Vicente Martí-
nez Pujalte e outros dirixentes do PP, que se ven radiantes por
teren un líder con tanta altura intelectual e con tanta educación
(no sentido que lle dan os vellos, é dicir, non arrotar na mesa e
non falar mal de ninguén).

E esta risada xeral, esta compracencia no insulto, esta
ramplonaría de palillo na boca, parece ser o argumento prin-
cipal da oposición, cando non a mentira impune. O herdo de
Aznar parece ser un partido de ghuasóns, unha comandita de
simpaticotes que matan o tempo entre helicóptero e helicóp-
tero chamándolle bobo ao contrario ou ríndose por teléfono
de Evo Morales, para que faga o ridículo en público e a Co-
pe (artífice da brincadeira de pésimo gusto) poida confirmar
que o presidente electo de Bolivia é un cholito analfabeto
que nin sabe diferenciar un imitador do recendo de todo un
presidente dun goberno europeo.

E tan triste como esta estratexia de Raxoi é esa mágoa de
certos dirixentes do PSOE, caso de Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, que se laian de que os exabruptos do PP rachen as pon-
tes entre populares e socialistas de cara a un brillante futuro
sen minorías. Queren convidalos a cear mais pasan a noite es-
cachando a louza.♦

O lehendakari Juan José Ibarretxe.



CÉSAR LORENZO GIL
O presidente norteamericano,
George Bush, tivo que admi-
tir que o FBI e a CIA espían,
sen autorización do Congreso
dos EE UU, persoas e colecti-
vos “sospeitosos de terroris-
mo”. Entre os espiados están
grupos ecoloxistas ou aso-
ciacións de defensa dos derei-
tos civís. O presidente consi-
dera necesario este traballo
“para salvar miles de vidas”.

Nin as chamadas telefónicas nin
as mensaxes de móbil nin os co-
rreos electrónicos son privados
xa nos EE UU. O goberno esta-
dounidense recoñece e defende
que calquera comunicación pode
ser violada se, a cambio, se afo-
rran miles de vidas. George Bush
considera que está xustificada a
espionaxe entre sospeitosos de
terrorismo para impedir que con-
sigan “realizar os seus criminais
actos”. O presidente mantén a
súa liña de contraataque contra
as denuncias da prensa e das or-
ganizacións sociais, sen poñerse
colorado. “Non me importa que
a alguén non lle guste. Eu sei que
a maioría do pobo americano es-
tará feliz de que o seu goberno
vixíe calquera risco para o futu-
ro”. Con esta defensa do inter-
cambio de liberdade por seguri-
dade parece que consegue o
apoio dos electores. A súa popu-
laridade é arestora a maior desde
a súa reelección, grazas a “éxi-
tos” como a baixada do prezo da
gasolina.

Pero entre os contrarios a
Bush medra o descontento. Moi-
tos dos “supostamente” espiados
non entenden que relación ten co
terrorismo participar nunha aso-
ciación en defensa de que non se
utilicen pelicas de animal no sec-

tor téxtil ou nun colectivo de al-
fabetización de poboación negra
en Alabama. “Non temos nada
contra esas ideas pero debemos
protexer a cidadanía. Non quere-
mos que esas demandas lexíti-
mas desemboquen en violencia”,
responde o FBI.

Para os defensores dos de-
reitos civís, Bush e o seu gabi-
nete incumpren a lei e deberían
ser fiscalizados polo Congreso e
o Senado. Mais a maioría da
clase política defende estas
prácticas e volven incidir en que
“se se tomasen medidas deste

xorne nunca ocorrerían os aten-
tados do 11-S”.

Os custos da guerra

Limpa a paisaxe interior, a única
preocupación de Bush parece ser
o Irak. Aumentan as voces de
protesta pola morte de soldados
estadounidenses e xa moitos re-
publicanos se preguntan en alto
para que fai falta tanto soldado
en Oriente Medio. O goberno é
sabedor de que os tímidos avan-
ces do seu “protectorado” –alta
participación nas eleccións, au-

mento do plantel do novo exérci-
to iraquí…– debe compensarse
con xenerosidade coa tropa, para
que as familias cheguen a no-
vembro convencidas de que
cómpre unha maioría republica-
na nas lexislativas.

A estratexia electoral combi-
na co desgaste económico que
produce a guerra. Os asesores
económicos da Casa Branca in-
sisten en esixir unha importante
retirada de efectivos militares
para desafogar as arcas públicas,
cuxo déficit medra diariamente
sen control nin lóxica.♦
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Que se
espante
o capital
GUSTAVO LUCA

Omenos que fai un boli-
viano cando lle anun-
cian unha chegada de

capital é termar pola carteira
porque todas as visitas de em-
prendedores foron para rouba-
los ou explotalos.  Os empre-
sarios británicos decidiron
que o mar dos bolivianos
estaría mellor nas mans dos
chilenos e houberon de
roubarlles a beira do Pacífico
en Atacama, nun episodio que
moitos pensan que foi unha
invención de García Márquez.
Entre os anos 30 do século
XIX e os 40 do XX os inves-
timentos dirixidos dende o
Banco de Inglaterra acabaron
tallando o mapa de Bolivia
onde había algo que roubar.
Primeiro foi pola costa e des-
pois polo Chaco, no sueste. O
prezo dos minerais bolivianos
aínda se rexe polos prezos de
Londres.

Cando o mellor que lle
saben recomendar os europe-
os a Evo Morales é que se
modere para non espantar os
capitais, habería que
rectificar en nome da
experiencia e da historia por-
que os que deben moderarse
son intereses capitalistas para
non espantaren aos
bolivianos. Dá medo que se
escinda a provincia rica? Non
tanto coma a actual división
do país, inventada para man-
ter en estado de sitio á maio-
ría da poboación. 

A fórmula de oferecerlle
o pescozo ao lobo para darlle
confianza sempre deu como
resultado un homicidio. En
1974, o franquista Hugo
Bánzer proclamou que o
máis intelixente para recupe-
rar Atacama e camiñar pola
avenida da prosperidade era
abrirlle os brazos ao goberno
de Pinochet (aos norteameri-
canos, para o caso) pero o
que resultou foi unha nova
rapa do magro peto do país.
Din que o consello foi de
Fraga, o seu grande amigo,
que lle había facer un náutico
no Titicaca (á familia do
gorila: hai que manter as for-
mas) cos fondos de coopera-
ción da Xunta.

É moito pedir que os que
cobizan o petróleo e gas
traten o goberno de Bolivia
como socio e non coma colo-
nia colonia? Non está o trato
igual en todas as constitucións
europeas e nas leis da UE? Os
estados de dereito coidan
excesivo que Morales esixa
que non se criminalicen as
loitas sociais e sindicais.

O mesmo embaixador que
recomendaba non votar por
Evo corre agora ao pazo presi-
dencial cun Tratado de Libre
Comercio na man. Coma o
que arruinou México?, pregun-
ta o MAS. De arrebato, todos
os acordos son posíbeis cos
veciños, á sombra de Bolívar.

Que se espante o capital,
que era ben hora.♦

O FBI admite que abriu sumarios
sobre ecoloxistas ou activistas dos dereitos civís

Bush defende a espionaxe
a colectivos contrarios á súa política

Un dos grandes cabalos de batalla para os
inmobilistas, que pretenden que todo conti-
núe igual, é o cabalo de Huntington, tan si-
nistro coma perigoso. Este dómine, que non
enbalde procede da cúpula do imperio nor-
teamericano, afirmaba que as guerras eran
inevitábeis, no presente e no futuro, na súa
perversa e idiosincrática definición de civi-
lización, por causa das identitarias diferen-
zas culturais. O desexo de dominar certos
recursos primarios, coma o petróleo, vender
en mercados en expansión, protexer os no-
sos investimentos etc, nada ten que ver coa
nosa agresiva acción bélica, necesaria polas
perversas intencións dun metafísico (ou-
tro?) que dispuña  en moitos casos de armas
de destrución masiva (ADM).

Se para protexermos o noso cristián
Occidente necesitaba empregar os métodos
outrora cualificados como tortura (humi-
llacións, privación do sono, descargas

eléctricas nos xenitais, suplicio da técnica
de interrogación que aquí chamamos a ba-
ñeira etc,) todo isto faise a prol da nosa se-
guridade. Así o din Condoleezza Rice, Do-
nald Rumsfeld, Richard Cheney, e un lon-
go etcétera. 

E aquí? Visto que os nosos inimigos ex-
teriores non dan para un cambio de réxime,
proxectemos (paranoicamente, en términos
psicoanalíticos) sobre algúns dos nosos con-
cidadáns, a idea de que son egoístas, insoli-
darios, diferentes, violentos, non asimilábeis
polas boas, como hipocritamente manifestan
no noso parlamento. Castiguémolos logo! O
ideal sería que o noso exército reaccionase
contra unha suposta ameaza a unha totémica
unidade nacional invadindo constitucional-
mente calquera territorio díscolo ou inmoral
ou delincuente (ou rogue para falarmos en
romano imperial). Provoquemos, sempre que
sexamos capaces de facelo, un círculo vicio-

so de castigo-agravio-desprezo-odio. Cando
nos aldraxan e odian debemos refuxiarnos
nunha inane e destrutiva reciprocidade. A
idea de Huntington é falsa pero constitúe un-
ha profecía auto-realizadora. 

Elemental, irracional, perigoso mais efi-
caz e precautorio: a capacidade de segurida-
de, defensa, e castigo aos revoltados, pode
achegarnos ao poder. O novo Estatuto cata-
lán non foi aínda concluído pero preventiva
ou desactivadoramente (preventive ou pre-
emptively, como di Bush) dinnos que non
compremos produtos cataláns. Tensemos os
nosos bíceps e amosémolos para que se de-
caten de con quen están tratando.

Pola miña banda, esta campaña prodúce-
me un certo aforro xa que abandonei o meu
consumo de champagne francés (ou franchu-
te, que tamén é un pouco rogue) e encarguei
unha boa partida de cava, naturalmente cata-
lán. ¡Bon Nadal!♦

Boicot aos produtos cataláns
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA

O Presidente dos Estados Unidos, George Bush, acompañado pola súa dona Laura.



CÉSAR LORENZO GIL
O contundente triunfo de Evo
Morales nas eleccións presi-
denciais de Bolivia supón un
cambio político moi profundo
no país andino. Nas súas pri-
meiras declaracións como pre-
sidente electo, o que fora líder
sindicalista, propuxo un cambio
de réxime que garanta a “sobe-
ranía nacional da economía”.

Coa vitoria de Evo Morales en
Bolivia e o moi probábel triun-
fo de Michelle Bachelet na se-
gunda volta das presidenciais
de Chile, todos os países de Su-
damérica agás Perú, Ecuador e
Colombia terán gobernos de es-
querda. Desa sinerxía se benefi-
ciou o propio Morales, quen ta-
mén recolle os froitos de cinco
anos de mobilizacións sociais
contra un sistema económico
que discrimina por etnia e por
renda per capita.

Evo Morales chegou á fama
en toda Bolivia por ser un dos
máis activos sindicalistas do
sector do cultivo da coca, gra-

vemente afectado polos conve-
nios entre La Paz e Washington
para a erradicación da planta

como medida de control do
narcotráfico. Este movemento
cobrou rapidamente un cariz in-

dixenista e nacionalista bolivia-
no, enfrontado ás políticas neo-
liberais que Hugo Bánzer e os
seus sucesores na presidencia
puxeron en práctica dun xeito
extremado.

No 2000, estourou a “Gue-
rra da Auga” cando o goberno
pretendeu privatizar este recur-
so e facérllelo pagar aos campe-
siños a prezo de prata. Foi en-
tón cando os sindicatos e colec-
tivos indíxenas adoptaron o
Movimiento al Socialismo
(MAS) como partido de re-
ferencia para unha esquerda
xurdida na rúa, capaz de saír do
carreiro institucional que, como
ocorre en case toda Sudaméri-
ca, repartía o poder entre con-
servadores e moderados.

No 2003, xa con Evo Mora-
les como gran esperanza da es-
querda, as rúas volven encherse
dos vestidos multicores dos in-
dios por causa da decisión go-
bernamental de exportar gas. A
mobilización desemboca nunha
fonda crise institucional que
acaba coa demisión de Gonzalo
Sánchez de Lozada. Nese intre,
o MAS convértese na única for-
za capaz de solventar a situa-
ción e pouco e pouco vai ca-
llando en sectores arredados do
ideario indixenista. Non en van,
nos comicios do 18 de decem-
bro, moitos dos votos que Mo-
rales recibiu procederon das
clases medias e funcionariais
das cidades.

Retos e revolucións

O MAS é unha fronte ampla, co-
mo ocorre en toda Latinoaméri-
ca, con diversas sensibilidades e
“ritmos políticos”. Morales xa ti-
vo que desmentir que pensase

nacionalizar as empresas extrac-
toras de gas e petróleo e matizou
que só haberá nova constitución
se o Congreso así o decide –nesa
cámara Morales non conta con
apoios maioritarios polo mo-
mento.

Do que si está convencido o
líder socialista é de que cómpre
un cambio de réxime que per-
mita asegurar “a soberanía eco-
nómica e social de Bolivia”.
Morales é consciente de que
durante décadas a política boli-
viana se decidiu na embaixada
dos EE UU e que a súa vitoria
sentou coma un tiro nos merca-
dos e na Casa Branca. Foi acu-
sado de ser títere de Hugo Chá-
vez, de querer impoñer un réxi-
me castrista e de planear unha
invasión da rexión que Chile se
anexionou no século XIX, pri-
vando os bolivianos do seu por-
to de Antofagasta.

A grande incógnita é saber
se a chegada dun indíxena ao
poder consegue frear a de-
cadencia de Bolivia como na-
ción riquísima en materias pri-
mas. Desde a colonización es-
pañola, o seu territorio foi es-
quilmado salvaxemente. Potosí
deu prata para o desenvolve-
mento de Europa durante dous
séculos. E logo entregou esta-
ño, caucho… agora petróleo e
gas. Os aymaras e demais habi-
tantes orixinarios foron decima-
dos, discriminados e exiliados
das súas terras. Aínda hoxe, que
un indíxena teña coche oficial é
considerado como unha burla
pola clase alta, crioula e visi-
tante asidua de Miami que xa
empeza a dicir polo baixo. “Isto
non é Caracas. Aquí non o dei-
xaremos vivo. Que llo pregun-
ten ao Che Guevara”.♦
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“Eu quero un mar, un mar azul para Bo-
livia”, cantan cada día nas escolas deste
país terra dentro, que vén de elixir presi-
dente o indíxena Evo Morales.

En determinados círculos resulta difí-
cil entender que sexa votado abrumadora-
mente un presidente que proclama en ple-
no século XXI “Causachun coca, wanu-
chun ianquis”, isto é, “Viva a coca, fóra
ianquis”, ou que afirme categórico, “nós
non só somos antineoliberais, somos, ta-
mén, antiimperialistas de sangue”, ou que
desexe “moitos Vietnams para América”.

Morales, a poucos días do peche de
campaña ergueu o brazo, nunha rolda de
prensa, cunha folla de coca entre os de-
dos, sinalándoa como a enxendradora do
instrumento político transformador que
hoxe representa.

Con certeza, a coca foi a que o consa-
grou como líder, pero a explicación pola
que un personaxe, con limitada formación,
de extracción social humilde, de orixe in-
díxena, de recente proxección pública, sen
partido con ampla experiencia política...,
poida arrasar nas eleccións, ten orixes his-
tóricas, sociais, étnicas ou territoriais moi-
to máis complexas e profundas.

A curta vida independente do país
máis pobre de Sudamérica, está pragada
de oportunidades históricas estragadas,
de trens de progreso aos que lle impedi-
ron engancharse, que levaron as rique-
zas naturais baixo terra cara aos paraí-
sos das metrópoles, deixando o inferno

da miseria para os que moraban xusto
enriba da riqueza.

O convoi da prata tivo como destino
a España colonial. Despois escaparían os
trens do salitre, do
caucho, do estaño, e
comeza a querer mar-
char o tren do gas. 

Potosí viviu o es-
plendor de ser a cida-
de máis importante
de Sudamérica nos
tempos da prata. Lo-
go viría a usurpación
do salitre coas britá-
nicas Melbourne &
Clark que acabaría
nunha entente britá-
nico-chilena na Gue-
rra do Pacífico
(1879), con Antofa-
gasta e a costa do Pa-
cífico, pola que sus-
piran cada día os ne-
nos nas escolas, en
poder de Chile e cos británicos prose-
guindo na explotación do salitre, pero
sen pagar impostos.

A Era do Caucho, na que foi segundo
produtor mundial, acabou noutra guerra,
a do Acre co Brasil, que lle mutilaría
190.000 km2. Outro metal sería explota-

do polo rei do estaño
“Simón Patiño”, unha
das maiores fortunas
de Latinoamérica de
antes da I Guerra
Mundial, quen foi
promotor de golpes
de estado afíns aos
seus intereses, ou dos
seus socios norteame-
ricanos e ingleses,
promotor tamén dou-
tra guerra, a do Cha-
co, esta vez co Para-
guai, que deixou
100.000 mortos.

Coa sensibilidade
histórica a flor de pel,
é comprensíbel que a
pretensión de expor-
tar gas aos EE UU, do

que albergan 1,6 trillóns de metros cúbi-
cos, quizais o último tren de progreso
que teñan os bolivianos, se queira facer

dende as costas chilenas arrebatadas...,
Espertáronse en outubro de 2003 todos
os demos durmidos das espoliacións his-
tóricas.

Se a este cóctel explosivo, lle engadi-
mos que máis dun 60% da poboación de
orixe indíxena foi apartada de calquera
centro de decisión política; que aínda nos
anos 50 tiñan prohibido ingresar na pra-
za Murillo; ou que nos últimos vinte
anos a desaforada liberalización econó-
mica trouxo investimentos, pero non me-
llores condicións de vida, podemos en-
tender perfectamente as razóns desta vi-
raxe electoral pronunciada. 

Co seu vicepresidente Álvaro García
Linera, un ilustrado, brillante sociólogo e
analista,  que representa a cara negociado-
ra, pragmática e moderadora, terá que
abordar unha axenda de goberno extrema-
damente difícil: renegociación coas tras-
nacionais do gas, enfrontamentos territo-
riais, obstrucionismo dos EE UU, despe-
nalización da coca..,  nunha Bolivia reple-
ta de polifracturas ocasionadas por anta-
gonismos políticos, étnicos ou de clase. 

Pero, coa mirada ancorada no mar da
Bolivia xa perdida, teñen todo o dereito a
querer saír da estación permanente de
pobreza e miseria, na que levan esperan-
do toda unha eternidade. Esa é a invita-
ción do líder cocaleiro.♦

LAUDELINO PELLITERO é analista do Igadi.
www.igadi.org

Coca ollando ao mar
LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

PAPÁ NOEL É VERMELLO ROI CAGIAO

‘Co seu vicepresidente
Álvaro García Linera,
un ilustrado, brillante
sociólogo e analista,
que representa a cara

negociadora, pragmática
e moderadora,

terá que abordar
unha axenda de goberno
extremadamente difícil”

Ciinco anos de mobilizacións danlle o poder a Evo Morales

Cambio de réxime en Bolivia

Evo Morales.                                                                              PACO VILABARROS



Vinte e tres minutos durou o Cel-
ta-Deportivo como partido de fút-
bol. A partir da expulsión de Pinto
e o penalti que lanzou Diego Tris-
tán, o encontro acabou convertido
nun adestramento dos deportivis-
tas. Que puido pasar pola mente
dos xogadores do Celta como pa-
ra entregaren o partido sen resis-
tencia? A explicación non é doa-
da. Seguramente haberá que bus-
car a resposta no alto estrés que
producen os duelos galegos, no
nerviosismo de saber que unha
derrota fronte ao equipo coruñés
aumenta as distancias entre a
afección e o plantel dun xeito ra-
dical. Pero aínda así, os argumen-
tos son febles e non alcanzan a
diagnosticar a apatía que invadiu
un equipo que andou coa lingua

fóra, sen saber que facer, só en-
teiro para recoller o balón da por-
ta de Esteban. E ese curtocircuíto
tamén atinxiu a Fernando Váz-
quez, que tirou o partido no des-
canso e tentou evitar que na rea-
nudación o Celta caese con maior
estrondo e volvesen xurdir os es-
píritos sombrizos do 0-5 de hai
dúas tempadas. Por fortuna, os
danos morais poderán ser mitiga-
dos. Antes do descanso de Nadal,
os celestes fixeron un bo papel
diante do infalíbel Barcelona e o
ego dos seus mellores futbolistas
poderá iniciar o ano con garantí-
as de seguir puxando por estar na
parte alta da táboa.

O Deportivo saíu moi refor-
zado de Balaídos, aínda que a re-
ceita que empregou en Vigo é a

mesma coa que gañou en Sevilla
e en Santander, por exemplo. O
papel dos coruñeses é prestar
atención, non descoidar nin unha
soa das fendas do rival e cando
se despiste, atacalo na xugular e
facerlle o meirande dano posíbel.

O Dépor é arestora un deses
equipos afortunados porque bus-
ca desesperadamente a sorte,
presionando en todo o campo e
poñendo a Munitis a cazar xoga-
das coma un soldado de elite.

Mais a materia por aprobar

dos coruñeses segue a ser a regu-
laridade. A Era Caparrós só po-
derá ser lembrada se Riazor dei-
xa de ser unha fonte para equi-
pos con sede. O Espanyol impe-
diu que os coruñeses soñen con
Europa sen espasmos.♦
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Estes días debatía acerca da edu-
cación con persoas que non coñe-
cía. O debate centrábase na res-
ponsabilidade da educación dos
rapaces, a quen lle correspondía
educar e a quen formar. Chamou-
me a atención a vehemencia e a
gran convicción coa que se man-
tiñan os distintos argumentos e
incluso atreveríame a dicir que se
respiraba un pouco de inflexibili-
dade que pode chegar a ser peri-
gosa, non pola importancia do te-
ma, senón pola falla de espazo
para aceptar ideas diferentes ar-
gumentadas e non impostas.

Debido a este debate pensei
que todos seguimos unhas de-
terminadas guías persoais que
nos axudan a conducirnos pola
vida e a tomar decisións. Dende
aquí quero contribuír a facilitar
argumentos para orientarse á
hora de inscribir un fillo nunha
escola deportiva ou nun club.

A primeira consideración
que gustaría de facer é a necesi-
dade de ter claro que é o que
pretendemos coa iniciativa, ca-
les son os obxectivos? Quere-
mos facilitar o desenvolvemen-
to dos cativos, queremos conse-
guir unha copia nosa mellorada
ou desexamos ver un campión?

Enlazando co debate mencio-
nado, uns pensaban que a educa-
ción era responsabilidade exclu-
siva das nais e os pais e outros si-
nalaban a competencia comparti-
da con outros axentes como a es-
cola ou outras entidades como
neste caso sería os clubs deporti-
vos ou os concellos.

O argumento básico dos pri-
meiros era que a escola, segun-
do o sistema político dominan-
te, manipularía a educación. Se
o sistema estivese baseado no

comunismo ou no capitalismo,
a educación estaría así determi-
nada, mudando cada vez que
fosen elixidos uns ou outros.
Por isto sinalaban que só se po-
de dar a educación na casa e na
escola formar en coñecementos.

O argumento que sostiñan
os segundos baseábase na nece-
sidade dunha educación com-
partida por distintos axentes en-
tre os que loxicamente se atopa-
ban a casa e a escola, pero ta-
mén un club deportivo ou unha
escola deportiva municipal.

Dáse unha relación inversa-
mente proporcional entre canti-
dade de axentes e manipula-
ción, a maior número de axen-
tes, menor manipulación, maior
reparto de intervencións e
maiores posibilidades dos rapa-
ces para comparar e contrastar,
aumentando as posibilidades e a
capacidade de perspectiva.

Aplicando isto ao ámbito de-
portivo-educativo diremos que
se os obxectivos están claros e
comprendemos a quen lle corres-
ponde o labor educativo será
máis fácil acertar na decisión de
inscribir un fillo nunha entidade.

Cales son outros criterios
que podemos considerar?

1. Debe procurarse facilitar
a práctica de varias modalida-
des deportivas tentando que po-
lo menos proben un deporte in-
dividual e un colectivo.

2. A especialización temperá
leva consigo unha redución de
posibilidades, limitando o desen-
volvemento dos cativos e favore-
cendo un crecemento asimétrico.

3. A competición como fin
derradeiro provoca grandes
frustracións, exclusións e mar-
xinación, asimesmo favorece a

aparición de condutas agresivas
asociadas á identificación dun
grupo contra outros amparadas
pola pertenza a unha masa.

Que condicións deben reu-
nir as entidades?

1. Que os profesores-ades-
tradores teñan a formación pre-
cisa para traballar con rapaces,
un adestrador non está cualifi-
cado para educar senón máis
ben para estabelecer rutinas de
adestramento, este traballo é
máis apropiado en idades a par-
tir de 16 anos, pero para meno-
res é necesario combinar a for-
mación co adestramento e para
iso existen as titulacións univer-
sitarias de Educación Física.

2. Que favorezan a partici-
pación mixta porque é moito
máis enriquecedora e positiva,
favorecendo a convivencia e o
entendemento tan necesarios na
sociedade actual.

3. Que non se fagan exclu-
sións por nivel de rendemento.
As seleccións por calidade téc-
nica no xogo o único que con-
seguen é limitar os menos hábi-
les nun momento preciso do de-
senvolvemento, xeran grandes
frustracións e exclúen da for-
mación miles de rapaces. Todos
os rapaces deben xogar, e coa
mesma ou parecida cantidade
sen existir reservas.

4. Que o premio estea basea-
do no esforzo e na participación,
sen incidir na típica clasificación
de primeiros, segundos, etc. To-
dos os que alcancen un nivel de
participación deberán ser pre-
miados igual e apoiados para
que continúen co seu esforzo.

Outros criterios importantes:
1. Se existe un proxecto pe-

dagóxico a entidade será máis

fiábel e os rapaces poderán me-
llorar na súa formación deporti-
va e persoal.

2. Debería existir unha rela-
ción fluída entre pais-nais e enti-
dade con reunións periódicas pa-
ra compartir as inquedanzas, as
necesidades, e os problemas que
poidan existir, así como para co-
ñecer a evolución dos rapaces.

3. Comprobar que as entida-
des cumpren a lexislación labo-
ral cos profesores e persoal que
traballa nelas.

4. Consultar cun especialis-
ta ou pedir informes a organiza-
cións de profesionais como por
exemplo o colexio oficial de li-
cenciados en Educación Física.

Para finalizar sinalar algúns
detalles dos elementos máis im-
portantes que poden axudar na
consideración dos deportes e
que poderá ampliarse se existe
demanda pola vosa parte:

Fútbol: coordinación ollo-
pé, resistencia cardiovascular,
velocidade xeral, forza da parte
inferior do corpo, visión espa-
cial e traballo en equipo.

Baloncesto: coordinación
ollo-man, resistencia cardiovas-
cular, velocidade xeral, forza de
todo o corpo con predominancia
na parte inferior, percepción espa-
cio-temporal e traballo en equipo.

Artes marciais: coordina-
ción xeral, velocidade segmen-
taria, equilibrio, percepción es-
pacio-temporal e autoestima.

Atletismo: dependendo das
probas. Os saltos e lanzamentos
desenvolven coordinación xeral,
forza do tren inferior, os saltos
en xeral. As carreiras segundo a
distancia caracterizaranse pola
velocidade ou a resistencia en-
gadindo a forza as primeiras.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                    XURXO LEDO

Que deporte deben practicar os rapaces?

Parabéns!
Entre todas as convocato-
rias que recibimos, sortea-
mos dez camisolas oficiais
da selección galega, xentile-
za de Zico, proveedor oficial
do material e uniformes de-
portivos do combinado ga-
lego. Grazas a todos os que
participaron porque entre
todos estamos a construír
unha gran selección.

Estes son
os gañadores
Francisco Vázquez.
Xurxo Míguez.
Xoán Recondo.
Hugo Sotelino.
Xerardo Fernández.
Félix Longueira.
Ánxela Pichel.
Antonio Alfonso.
Bruno Benítez.
Raúl López.♦

O Celta acumula tres derrotas consecutivas, o seu peor rexistro da tempada

Temporal Dépor
CÉSAR LORENZO GIL

Nin o Deportivo puido saborear a vitoria en Balaídos por mor
da derrota fronte ao Espanyol en Riazor catro días despois nin
o Celta acaba o ano en positivo, logo de perder no Camp Nou.
O primeiro asalto do duelo galego deixou noqueados os vigue-
ses e mantén as esperanzas dos coruñeses de entrar en Europa.



Renan Frighetto,
premio de Historia
Medieval de Galicia
Renan Frighetto é o gañador do Premio de
Historia Medieval de Galicia, por Autobio-
grafía. O xurado do galardón, convocado pr
Toxosoutos e a Fundación Comarcal de
Noia, concedeulle o premio a este estudo
pola súa “importancia para o coñecemento”
da Gallaecia do século VII “de todos os án-
gulos: historia social, política, relixosa”.
Con esta resolución confírmase a opción de
abrir o premio a traballos en portugués,
tal como se acordara na edición anterior.♦

Francisco
Castro, premio
Modesto Figueiredo 
O 17 de decembro deuse a coñecer o fallo
do premio Modesto Figueiredo de narra-
ción breve, convocado pola Fundación do
Padroado do Pedrón de Ouro coa colabo-
ración do concello de Cotobade, que deu
como gañador a Francisco Castro pola
obra Ningún fascista morreu inxustamen-
te. A guerra civil é o pano de fondo da obra
galardoada co segundo premio, Na Caeira,
escrita por Agustín Agra Barreiro. A estas
narracións súmaselle a obra de Paco López
Barxas, que se fixo co terceiro premio.♦

Barreiro reelixido
presidente
da Academia
Xosé Ramón Barreiro foi reelixido presi-
dente da Academia Galega o pasado 17 de
decembro, facéndose na votación do ple-
nario da RAG con vinte votos favorábeis
fronte a unha abstención. Entre os proxec-
tos que vai desenvolver a institución en
2006, ano no que celebra o seu centenario,
atópase a finalización da Gramática Gale-
ga e a publicación de varios dicionarios es-
pecíficos. Segundo anunciou Barreiro, con
motivo do aniversario, están previstos ac-
tos en diferentes vilas e cidades do país.♦

AELG, a AS-PG e a Mesa pola Nor-
malización Lingüística, veñen de po-
ñer en marcha o I Premio Manuel
María á dignidade galega, co obxec-
tivo de distinguir aquela persoa ou

institución que destacase na defensa do país. O
premio consistirá nunha peza deseñada por Fran-
cisco Xosé Pérez Porto e será entregado nun acto
público o 11 de marzo de 2006 en Vigo. O prazo
de presentación de candidaturas remata o 10 de fe-
breiro. Seguimos con premios, Paulo Pérez San-
martín é o gañador do primeiro premio do IV Ga-
lardón Auditorio de Galicia para Novos Artistas
2005. O vilagarcián é especialista en deseño e au-

diovisuais e conseguiu o recoñecemento cunha
colección de 64 cromos baixo o título Tomorrow
people. Arte doutro estilo é a do Hamlet que vai
dirixir Lino Braxe e que contará coa presenza de
Luís Tosar. Xa sabemos algúns detalles novos, co-
mo que o financiamento dos 112.000 euros que
custará a montaxe os achegará Rosp Corunna,
empresa propiedade de Rosalía Mera e que a
obra estará ambientada durante a II Guerra Mun-
dial. E de cara ao Nadal, aparecen máis e máis
novidades editoriais. Pero non só de material no-
vo vive o lector. Galaxia publica as columnas en
prensa de Carlos Casares, unha boa maneira de re-
cuperar a dozura de mestre do escritor ourensán.♦

A

N
º 

1.
20

3
D

o
 2

2 
ao

 2
8 

d
e 

d
ec

em
b

ro
d

o
 2

00
5

A
n

o
 X

X
V

III

IAGO LÓPEZ / AGN

PACO VILABARROS

CC
eenn

ttee
nn
aarr

iioo
  dd

ee  
FFRR

AA
GG

UU
AA

SS



Xa van alá seis anos desde que publi-
quei, neste mesmo semanario (A Nosa
Terra, nº 908, 11 de Santos de 1999) un
moi sentido obituario, no que confesaba
que, co pasamento de D. Antonio, eu ti-
ña xa para sempre un rexo e indeleble
referente de amor á Terra. Hoxe, mitiga-
da polo bálsamo do tempo a dor da per-
da física do mestre, cómpre volver sobre
el para conmemorar o centenario do seu
nacemento na pequena Insuela da fre-
guesía de Loureiro de Cotobade. Tivo
lugar un 28 de decembro, data que o
marcaría, segundo o seu grande e ilustre
amigo, D. Xaquín Lorenzo (Xocas), pa-
ra manter, perante toda a vida, unha
bonhomía e un candor certamente fran-
ciscanos. Aquel neno, predestinado por
seu pai, canteiro barroso e emigrante en
Niteroi (Brasil), para traballar de ferro-
viario, de maquinista en Rio de Janeiro,
remata, grazas ó mestre da escola de Fa-
melga –onde soubo dos medos ó come-
ta Halley, ó eclipse total e ós gases da
Grande Guerra; pero tamén onde viu un
mapa que poñía Verdún, nome que an-
daban a escoitar a cotío polas galenas–
baixa a cursar o bacharelato en Ponteve-
dra, onde será alumno de Sobrino, Losa-
da e Castelao. Estudou logo na faculta-
de de  Filosofía e Letras en Santiago, na
que, tras dunha oposición, será profesor
auxiliar de Xeografía e Historia. 

Por indicación e apoio de Losada
Diéguez, ingresou, xunto co ponteve-
drés e amigo Sebastián González-Gar-
cía Paz, no Seminario de Estudos Gale-
gos, onde principiou a investigar e pu-
blicar baixo o maxisterio de Otero Pe-
drayo, Risco e Cuevillas. En 1933, apro-
bou, en Madrid, o cursiño de selección
de profesorado de Ensino Medio, pasan-
do a ocupar a cátedra de Xeografía e
Historia do instituto da Estrada, onde o
collerá a enorme desfeita de 1936. Polo
grave delito de estar afiliado ó Partido
Galeguista e de ter pronunciado un mi-
tin, xunto con Castelao, a prol do Esta-
tuto, foi desposuído da praza, vexado e
insultado, tendo que levar a bandeira da
Falanxe, cantar o seu himno e varrer as
rúas da vila. Profundamente relixioso e
ata crédulo, como indicaban os cornos
de vacaloura, allo, castaña de indias ou
cruz de Caravaca, que levaba sempre no
peto, librouse da morte; pero tivo que
sobrevivir montando cun socio “de res-
pecto” un colexio ó que non lle atrancou
nada, diante das autoridades, chamarse
“Menéndez y Pelayo”. Uns encargos de
cátedra na universidade e uns cursos de
verán axudaron a completar un salario
para el e a súa dona Teresa, quen tamén
sufriu as consecuencias de ter un marido
galeguista, vendo impotente como un
policía franquista lle revisaba o bulso,
durante un congreso en Portugal. Ata alí
eran seguidos, por non fora a ser que
contactos puidera ter o seu home no ex-
terior. O de 1950 foi un magnífico ano,
pois non só defendeu a tese de doutora-
mento, senón que, por fin, despois de
case quince anos na lista negra e malia
ser acusado de “comunista perigoso”,
aprobou cátedras de Ensino Medio, pa-
sando a ocupar a praza do Instituto de
Lugo, ata 1959, cando se trasladou ó

Rosalía de Castro de Santiago, onde
permaneceu ata a xubilación, en 1975.

■ Enorme capacidade de traballo

Tódalas institucións galegas, e algunha
de fóra, se consideraron honradas, invi-
tándoo a pertencer a elas. Foi Director
do Museo Municipal de Santiago, Co-
rrespondente da Real
Academia da Histo-
ria, da Sociedade
Económica de Ami-
gos do País de San-
tiago, do Instituto de
Estudios Galegos,
Fundador e Académi-
co da Galega de
Ciencias, do Conse-
llo da Cultura Gale-
ga, Fundador e Di-
rector do Museo do
Pobo Galego e, na
Real Academia Gale-
ga, ocupou a sela que
fora de Castelao, con
fermosa resposta de
Otero Pedrayo. Reci-
biu a medalla Caste-
lao, o Pedrón de Ou-
ro e o Premio Trasal-
ba; foi Pontevedrés
do Ano, Colexiado Distinguido do Cole-
xio de Doutores e Licenciados, Fillo
Adoptivo de Santiago e Predilecto de
Cotobade, así como Cronista Oficial do
Reino de Galicia.

Unha mente lúcida, unha enorme ca-
pacidade de traballo e unha vida longa
deron un froito inmenso de publica-
cións, que abranguen moi diversos cam-
pos; pero sobre todo aqueles que lle fo-
ron inculcados polos seus mestres da
Xeración Nós, desde que, no ano 1928,
ingresara no Seminario de Estudos Ga-
legos. De Otero herdou as inquedanzas
pola xeografía, o que se plasmou en tra-

ballos sobre as terras medias de Cotoba-
de, as Rías Baixas ou a fermosa “Xeo-
grafía de Galicia”; con Cuevillas gustou
da procura do pasado en escavacións ar-
queolóxicas e prospeccións nas terras
do Saviñao, de Lugo ou da Estrada, e
con Risco descubriu o amplo eido da et-
nografía, no que, xunto con D. Xaquín,
chegou a ser un verdadeiro mestre. Tra-

ballos sobre arquitec-
tura, como o das igre-
xas de Loureiro e
Xanza, de historia,
como o das feiras en
Galicia no século
XVIII ou a propia te-
se sobre os colexiais
de Fonseca, así como
biografías, entre as
que obran a de Mur-
guía, Castelao ou
Fontán, completan os
seus intereses investi-
gadores. ¿Estamos
diante dunha obra
dispersa, produto do
diletantismo? De nin-
gunha maneira.

Os seus mestres
percibiron que, en
Galicia, todo estaba
por facer e presenti-

ron que, se non se actuaba rápido, se
perderían dados esenciais para recons-
truír a esencia da Terra. Para evitalo, pu-
xéronse ó labor, dividindo o traballo en-
tre os tres, pero sen fronteiras: todos se
ocuparían de todo, amais do específico
de cada quen. Isto foi o que inculcaron
ós mozos do Seminario, como Filgueira,
Lorenzo ou Fraguas. E en todos eles
atopamos un denominador común, que,
mesmo en ocasións, aparece como títu-
lo introdutorio de capítulo e que sempre
expresan como Sentimento da Terra.
¿Que significa e de onde saíu isto? Os
homes de Nós, nomeadamente Risco,

coñecen moi ben o pensamento alemán;
saben daquel romanticismo que levou
ós irmáns Grimm a recoller os contos
nacidos do pobo e a divulgalos para for-
xa identitaria; saben que Herder, grande
estudoso de moitísimas nacións, con-
cluíu que cada unha delas se diferenza
das outras e se individualiza grazas a un
espírito que a conforma e percorre, e
que se fai presente a traveso das mani-
festacións dos labregos, artesáns e mari-
ñeiros. Esa forza vital, ese espírito do
pobo ou Volksgeist está aí, transitando ó
longo dos séculos e mantendo o corpo
da nación, independentemente das xen-
tes propias ou alleas ó pobo. Por iso o
concepto de nación é, para os alemáns,
algo inconsciente e involuntario, men-
tres que os franceses, seguindo a Renan,
despois de este se afastar dos presupos-
tos de Herder, precisan plebiscitar, auto-
afirmar, día a día, o concepto de nación,
pois, para eles, é algo consciente e vo-
luntario. E mentres os alemáns presu-
men e chégalles co seu Deutschland,
Deutschland über alles (Alemaña por
riba de todo), tomado do Kaiserqartett
(1797) de J. Haydn, os franceses, espa-
ñois e estadounidenses teñen que andar
coas bandeiras para riba e para baixo a
fin de se autoafirmar.

Na Teoría do Nazonalismo de Risco
temos unha concepción semellante á
alemá, e todos os nosos devanceiros ci-
tados serán, ata a morte, fieis a esos pre-
supostos. Para eles, sen precisar de ban-
deiras e autoafirmacións, Galicia ten un
espírito, un Volksgeist que a conforma
como nación distinta e individualizada
e, considerando que esta forza vital se
mostra nas manifestacións do pobo, hai
que procurala na historia, na arte, na ar-
queoloxía, na etnografía... E todo iso
nunha terra concreta, nunha xeografía.
Velaí a razón da poligrafía e da metodo-
loxía de D. Antonio. El, o mesmo que os
compañeiros do SEG., non falaba da na-
ción galega, porque o obvio non precisa
ser repetido; simplemente se esforzaba
en recuperar para reconstruír. Eran to-
dos eles investigadores ós que George
Stocking incardinaría, hoxe, dentro dun-
ha antropoloxía de nation building
(construtora da nación), o que eles cha-
maban Sentimento da Terra, expresión
tomada do alemán Sehnsucht (nostalxia,
ansia) e que resultou moi ben menos
afortunada que o “Me duele España” de
Unamuno, que non é máis ca tradución
literal do sinónimo máis forte de Heim-
weh (nostalxia, dor pola terra). E por iso
don Antonio nos dixo que debemos via-
xar por Galicia, “sempre que levemos á
nosa almiña a inquietude do sentimento
da terra, como sinala Risco, leva-la al-
ma onde levámo-los pes, deixa-lo turis-
mo para cando vaiamos a outras terras,
a terras que non sexan nosas” 

Remato xa como hai seis anos neste
mesmo periódico: ¿Para que queremos
mitos que se desfán, téndoo a el como
paradigma e modelo de amor fondo a
Galicia e á súa xente? Seguiremos
adiante, don Antonio.♦

FRANCISCO CALO LOURIDO é Patrón do Museo
do Pobo Galego.
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No centenario do seu nacemento

Don Antonio Fraguas Fraguas
ou o sentimento da terra

FRANCISCO CALO LOURIDO

‘Fraguas, o mesmo
que os compañeiros do
SEG eran investigadores

que G. Stocking
incardinaría

na antropoloxía
de nation building,

o que eles chamaban
Sentimento da Terra”

No I Congreso de Animación Sociocultural en Santiago no ano 1984.                                   XAN CARBALLA
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O premio Ánxel Casal ao libro
do 2005 foille outorgado ao en-
saio Historia da educación e da
cultura en Galicia, de Antón
Costa Rico, editado por Xerais. 

Na categoría de libro tradu-
cido do 2005, premio Lois To-
bío, resultou gañadora a ver-
sión galega da novela Manhat-
tan Transfer (Ed. Sotelo Blan-
co), de John dos Passos, obra
de Mercedes Pacheco. A terna
finalista completábana dous vo-
lumes publicados por Galaxia:
a tradución de O gatopardo, de
Tomasi di Lampedusa, obra de
Xavier R. Baixeras, e a versión
de A república dos soños, da

galego-brasileira Nélida Piñón,
en tradución das irmás Carmen
e María Dolores Torres París.

No premio Isaac Díaz Par-
do ao libro ilustrado do 2005
impúxose a edición facsimilar,
en Ediciós do Castro, de Catro
poemas galegos, de Lorenzo
Varela, ilustrada no seu día por
Luís Seoane. Completaban a
terna de candidatos Mellor que
dicila fora pintala... 50 anos de
Merlín e familia (Galaxia),
ilustrado por Fausto Isorna, e
Dez contos de Andersen, con
debuxos de Kiko Dasilva, pu-
blicado pola mesma editorial.

Xosé Luís Méndez Ferrín

foi recoñecido co premio Xosé
María Álvarez Blázquez ao me-
llor autor do ano, e Xavier Se-
nín acadou o premio Francisco
Fernández del Riego á coopera-
ción no labor editorial, co que
se recoñece o labor de persoas,
colectivos, entidades ou institu-
cións a prol do libro galego.

A AGE tamén concedeu

dous galardóns de honra a Edi-
cións Xerais de Galicia e á edi-
torial Sotelo Blanco co gallo
do 25 aniversario da fundación
de ambas empresas.

Avelada clausurouse coa lec-
tura por parte de Miguel Anxo
Fernán Vello, presidente da
AGE, dunha Carta-Manifesto so-
bre o libro e a lectura en Galiza.♦

Entregados os I Premios da Edición
da Asociación Galega de Editores

Vitorino
Nemésio
RAMIRO FONTE

Apráctica totalidade dos
meu días laborables, xa
o comentei,  sigo pasan-

do por diante da casa de fachada
verde na que viviu e escribiu Vi-
torino Nemésio: Rúa da
Sociedade Farmacéutica, núme-
ro 56 para máis señas. E,
mentres as semanas e os meses
van caendo, unha e outra vez eu
caio na lectura dos seus libros.
Non coñezo portugués culto que
non teña unhas palabras de afec-
to ou admiración para a figura e
a obra nemesianas. Algúns lem-
bran as súas clases na Facultade
de Letras; outros as súas
conferencias televisivas. Por ver-
dadeiro azar, un día vino disertar
desde a pantalla. A primera pala-
bra que eu recoñecín no seu ver-
bo abondoso foi Galiza.
Trabuqueime de parte a parte:
non é un escritor irregular.

Con frecuencia póñome a
roubar contos de labios de perso-
naxes que frecuentan as librerías
de vello do Barrio Alto: ¡que
estraño e que fermoso me resulta
este arabismo, alfarrabista! E en-
tre estes contos, un día quedeime
coa seguinte opinión: Mau tempo
no canal é unha novela que non
merece a literatura portuguesa.
Debo recoñecer que hai meses
que eu debería ter rematado a lec-
tura da gran ficción dos Azores,
esa novela-arquipélago en cuxas
illas están encerrados os persona-
xes dos Dulmos, dos García, os
baleeiros da illa do Pico, mesma-
mente. A min dáme por procurar
nesta prosa expresións netamente
galegas, e ás veces consígoo. A
azoriana Mau tempo no canal e a
miñota A toca do lobo de Tomaz
de Figueiredo están, paréceme a
min, entre as grandes novelas uni-
versais e localistas da literatura
peninsular escritas no século XX.
As dúas saen do prelo nos anos
40, as dúas, dunha ou outra
maneira, son obras precursoras do
que un vai facendo. 

O certo é que tamén me inte-
reso pola poesía de Vitorino Ne-
mésio, volvendo a libros que xa
frecuentara como O bicho
harmonioso, ou reparando nesa
colección de cantares azorianos,
Festa redonda, que parecen ma-
nar da fonte anónima do pobo e
non da sabedoría estilística do se
autor. Pero se hai un libro que me
causou unha fonda impresión é a
súa tese de doutoramento,
dedicada á figura de Alexandre
Herculano. Tiven a fortuna de
atopar os dous volumes da
primera edición de A Mocidade
de Herculano (1934). Son
oitocentas páxinas que mostran
que a erudición oceánica non é
incompatible coa prosa cálida e
ben escrita. Este ensaio ademais
de reflexionar sobre a
extraordinaria figura do historia-
dor, contén, en xerme, unha gran
novela sobre a Lisboa do roman-
tismo. Sucédeme que con el
avanzo polas rúas do presente a
aparezo nas rúas do pasado. Co-
mo se pasease dentro dun grava-
do á augaforte. Como se esta
mesma mañá de decembro eu vi-
se nunha xanela do cuarto andar
do número 56 da Rúa da
Sociedade Farmacéutica a
sombra de…♦

A.N.T.
En 1999 a Unesco proclamou o 21
de marzo como “Día Mundial da
Poesía”, co obxectivo de “soster a
diversidad dos idiomas a través da
expresión poética e proporcionar
información sobre actividades po-
éticas no mundo”. Se se consulta a
páxina web do organismo interna-
cional  compróbase que as nume-
rosas referencias recollidas (web,
revistas, asociacións,...), a presen-

za do galego redúcese á revista di-
xital andar21.net.

A Asociación de Escritores
en Lingua Galega vaise poñer
en contacto coas mantedores do
catálogo para solicitar unha
maior presenza da actividade li-
teraria en galego, en xeral, e
dos poetas galegos/as en xeral,
a traves da web da entidade e
singularmente do seu Centro de
Documentación de Escritores e

Escritoras en Lingua Galega.
Para a AELG a Unesco de-

be profundar nesta liña por
canto un dos seus obxectivos
principais é a “protección dos
dereitos lingüísticos e das lin-
guas en perigo”.

A iniciativa dunha acción
mundial en favor da poesía, se-
gundo afirma a Unesco na súa
web dará “un recoñecemento e un
pulo novos aos movementos poé-

ticos nacionais, rexionais e inter-
nacionais”. O instrumento princi-
pal é o Repertorio Mundial de la
Poesía que desde o ano 2000
proporciona información sobre
actividades poéticas no mundo.
Neste sitio atópanse listas de fes-
tivais, premios, revistas e institu-
cións no mundo poético. Pódese
consultar en [http://www.unes-
co.org/poetry/bienvenue.php?init
ia=espanol].♦

A.N.T.
No transcurso dunha cea celebrada na noite do sábado no Hotel Mo-
numento San Francisco de Santiago de Compostela, a Asociación
Galega de Editores entregou os seus I Premios da Edición. Adata eli-
xida para a velada quixo ser tamén homenaxe a Ánxel Casal, pre-
cursor do moderno traballo editorial e alcalde mártir en 1936 de
Compostela de quen se cumpría o centenario do seu nacemento.

A Asociación de Escritores pede un espazo
para a poesía galega na Unesco

Antón Costa.                                                                                       P. CONDE



Título: A palabra das fillas de Eva.
Autora: Teresa Moure.
Edita: Galaxia.

Fóra das coordenadas da socie-
dade do benestar -a liberación
da muller é
unha conquis-
ta occidental,
da rica socie-
dade occiden-
tal- a muller
nin sequera
ten doado so-
ñar coa formu-
lación de hipó-
teses de futuro
emancipato-
rio, libertario do xugo sexual
que desde o nacemento a pre-
destina. Imaxinen como será
para elas, pois o horizonte fíca-
lle aínda lonxíncuo á mesmísi-
ma muller burguesa de Europa.
Desde logo, libros como este
de Teresa Moure representan
un claro paso adiante para a to-
ma de conciencia dos valores
da muller, e máis se pensamos
que na Galiza os estudos do
discurso feminino fanse agar-
dar, que onde meirande tradi-
ción teñen é no ámbito anglo-
saxón, como o ensaio de Tere-
sa Moure reflicte.

A palabra das fillas de Eva
supón un chanzo máis nesta ca-
rreira. Desde logo, libros como
este non poden faltar na biblio-
teca de calquera muller, son
imprescindíbeis na da muller
feminista, e tampouco deberían
faltar na da calquera home.
Certamente, o concepto de ho-
me co que se xoga é un puro
estereotipo, resultante dunha
idealización. É probábel que no
sumario de características que

se lle atribúen non cheguen a
recoñecerse moitos, como tam-
pouco nos custa imaxinar que
para algún sexa un espello fi-
dedigno. Tanto ten. O realmen-
te importante é que as atribu-
cións que puntualmente se lle
fan son perfectamente recoñe-
cíbeis. Teresa Moure non se
amosa como feminista radical,
rancia, anti-home, senón como
pensadora aberta, lúcida, de si-
so sen encorsetamentos nin

prexuízos que a condicionen.
Esta reflexión sobre o dis-

curso das mulleres organízase
en catro capítulos nos que se
transita moito entre a abstrac-
ción propia do mundo teórico e
a concrección do real. De feito,
cada un dos capítulos iníciase
con narracións relativas ao se-
gundo, motivos acerca dos ca-
les se vai teorizar nas páxinas
vindeiras, teorizar e denunciar.
Porque unha misión nada des-

prezábel do libro é a denuncia-
dora, ao sacar á luz do día cer-
tos aspectos da realidade que a
cultura andróxina manipula pa-
ra que se manteñan como inal-
terábeis verdades de fe. Cousas
que sería ou é latoso (aínda que
si xusto) modificar, como é o
caso do xénero lingüístico. Ou-
tras veces, son intereses pura-
mente económicos.

Os dous primeiros capítu-
los estudan o discurso das mu-
lleres na literatura (que sería da
literatura galega sen as mulle-
res, desde os inicios a hoxe!),
na língua (onde o sexismo é
ben claro mais nada se fai para
corrixilo) e na ciencia (que non
resulta doado escindir de in-
dustria). Para despois no tercei-
ro capítulo poñer un exemplo
prático conto de princesas cos
papeis ao revés) e un tanto in-
teractivo (danse a escoller dife-
rentes remates), a raíz dos cales
se ve a incidencia do ensino no
labor de control e agachamento
da figura da muller, para logo
concluír que o valor da palabra
liberada pode mellorar o mun-
do e que a loita feminista é un-
ha loita liberadora que non se
pode levar a cabo sen os ho-
mes. Finalmente, o derradeiro
capítulo é unha parodia da cre-
ación do mundo, onde Deus
deixa o seu lugar a Deusa, un
relato subversivo que permite
soñar, algo imprescindíbel para
poñerse a un traballo (ás veces
incompendido e outras vitupe-
rado) que xa está encetado
mais ao que lle resta o camiño
máis angosto.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Rúas
de Nova York
Manhattan Transfer, de John
Dos Passos, é unha das obras
clave da denominada Xeración
perdida da narrativa estadouni-
dense do s. XX. O autor
traza a histo-
ria dunha ci-
dade a través
de historias
cruzadas e pa-
ralelas dos
seus
habitantes.
Novela coral
que revolucio-
nou o seu tem-
po. A tradución
ao galego é de Mercedes Pache-
co. Edita Sotelo Blanco.♦

Filosofía
premedieval
Galaxia e a Xunta de Galiza
publican unha nova obra da co-
lección ‘Clásicos en galego’.
Consolación da filosofía, de
Boecio, é a edición bilingüe –a
tradución é de
Helena de
Carlos– do
máis importan-
te traballo des-
te filósofo e
poeta
premedieval.
Nacido só catro
anos despois da
caída do Imperio
Romano de Oc-
cidente,
combinou os pensamentos de
Platón e Aristóteles.♦

Animais
Os libros non só teñen por que
acoller historias escritas. A
imaxinación e a creatividade
propia do relato poden vernizar
imaxes capaces de nos
transportar a mundos irreais.
Stéphane
Poulin pre-
senta
Bestiario,
un conxunto
de láminas
nas que o su-
rrealismo, o
humor e a
beleza plásti-
ca conseguen
enfeitizar o
lector e reflexionar sobre as re-
lacións entre homes e animais.
Edita Faktoria K.♦

Fantasía de éxito
Herbie Brennan é un escritor
irlandés heterodoxo e de moi-
to éxito. Agora, Xerais publica
a súa novela
máis famosa,
O portal dos
elfos, escolli-
do como o
mellor libro
para mozos do
2004 nos EE
UU. Fantasía e
aventuras nun
mundo cheo de
violencia e ac-
ción sen tempo
para ampear.♦

Unha
misión
nada
desprezábel
do libro
é a denun-
ciadora.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

2. O HEROE.
Manuel Rivas.
Xerais.

3. CASAS BARATAS.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.

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

5. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. O REI ARTUR.
Xoán Bernárdez Vilar.
Galaxia.

2. CONVERSAS CON XOSÉ LUÍS
MÉNDEZ FERRÍN.

Xosé Manuel del Caño.
Xerais.

3. DICIONARIO
CASTELÁN-GALEGO.

Varios Autores.
RAG / Fundación Barrié.

4. GUÍA MICOLÓXICA
DOS ECOSISTEMAS GALEGOS.   

Varios Autores.
Baía.

5. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

É un Deus ou unha Deusa?
Teresa Moure analiza o papel da muller na lingua,
a literatura, a ciencia e os contos tradicionais

Teresa Moure.                                                                           PACO VILABARROS

O Barco e a Terra de Valdeorras
durante a II República e 

o Franquismo (1931 - 1977)
Félix García Yáñez

A totalidade dos conflitos sociais
e políticos do tempo máis decisi-

vo que viviron O Barco e as
Terras de Valdeorras no transcur-
so 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 líderes progre-
sistas e de esquerdas, son ana-

lizados polo autor, que tamén
incide nos cambios urbanísti-

cos xerados polas novas auto-
ridades do Movimiento

Nacional.

A NOSA TERRA
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Título: Martín de Padrozelos, o primeiro tro-
bador da lírica galego-portuguesa?.
Autor: Xulio Pardo de Neyra.
Edita: Toxosoutos.

O doutor en Filoloxía Galega
e máis en Historia Contempo-
ránea, Xulio Pardo de Neyra,
despois de ternos sorprendido
con traballos como O labor lí-
rico do ilustrado cura de
Fruíme entre
outros, recun-
ca con este
novo libro so-
bre un dos
precursores da
literatura me-
dieval, imita-
dor da temáti-
ca provenzal
que chegou a
el polo Cami-
ño de Santia-
go. Martín de
Padrozelos é
un autor ex-
quisito de nove cantigas de
amigo e unha de amor.

Pardo de Neyra agasálla-
nos cunha obra nova, froito
das súas investigacións que,
como confesa no limiar, arrin-
can de ben novo cando estuda-
ba o bacharelato en Lugo. O
interese espertado naquela
época por Uxio Novoneyra
tradúcese agora neste libro,
Martín de Padrozelos, o pri-
meiro trobador da lírica gale-
go-portuguesa?

Libro que pola súa temática
pode fomentar a crenza de que
está enfocado aos especialistas
ou profesionais da literatura en
xeral e da medieval en particu-
lar, mais a prosa de Xulio Par-
do de Neyra fainos crer o con-
trario xunto coa nidieza expo-
sitiva, a ordenación dos conti-

dos, a rigurosidade e meticulo-
sidade imprescindíbeis en cal-
quera investigación. Ten a obra
unha clara intención literaria o
que non sectariza nin divide os
lectores. Ao contrario, Martín
de Padrozelos une, suma lecto-
res para unha obra que ten un-
ha lectura cientifica e outra li-
teraria, espertando o interese e
a curiosidade polo noso pasa-
do, neste caso concreto o do
primeiro trobadorismo. De aí o
acerto da editorial Toxosoutos
de incluír a obra na serie ‘Tri-
vium’ onde están os libros dos
premios de Historia Medieval.

Martín de Padrozelos, o
primeiro trobador da lírica
galego-portuguesa? é tamén
un libro adicado aos especia-
listas como testemuñan os ca-
pítulos: “Obxectivos e meto-
doloxía”; “Presentación e fi-
xación dos textos. Problemas
ecdóticos”; “Análise litera-
ria”; “Dimensión estilísti-
ca”,… mais o certo é que de
todas as lecturas que se poidan
facer a que destaca é a obra
poética de Martín de Padroze-
los, un dos primeiros  cultiva-
dores literarios en galego.

O libro de Xulio Pardo de
Neyra serve ademais para que
Martín de Padrozelos sexa
máis que un nome, o que su-
pón facer toda unha obra de
investigación detectivesca con
froitos interesantes e que pro-
vocará o interese no lector. En
resumo, un libro para disfru-
tar, para os amantes da poesía,
do relato histórico ou para
aqueles que sintan curiosidade
para achegarse á personalida-
de e a obra dun dos primeiros
poetas galegos.♦

XOSÉ FREIRE

Martín de
Padrozelos
une, suma
lectores
para unha
obra que
ten unha
lectura
cientifica e
outra
literaria.

Título: A rocha dos proscritos.
Autor: Ramiro Fonte.
Edita: Xerais.

En O pasaxeiro inmóbil, o po-
emario inédito incluído en A
rocha dos proscritos, semella
que Ramiro Fonte, se ben ga-
ña oficio e experiencia, perde
olfacto e capacidade de sedu-
ción. A súa postura dos últi-
mos anos conduce, para min,
á redundancia e á decepción:
nesta entrega, a escasa intui-
ción, a etiqueta e as reiteradas
receitas saturan as formas de
artificio e a miúdo só abrolla
nela a liturxia e o decorado,

versos rixos e borrosos, calcu-
lados, e unha gris e mesta ca-
pa de ade-
máns e figu-
ras precepti-
vas que ocul-
ta as sensa-
cións, o ritmo
e as imaxes.

Vemos ás
veces apare-
cer o ritmo e
a pegada do
tempo –Unha
olivetti, máis
libros, espe-
llo/ Candelabros, sifóns, es-
capularios,/ Maquinas de Re-

frey e, noutro espello/ O teu
rostro; balanzas, novena-
rios–, a distancia e a melan-
colía –O frío vén daquela in-
fancia nosa–, ou a lucidez –E
algo me quedou claro deste
asunto:/ Os bos versos non
son unha morea/ De palabras
e si expresión dun mundo–,
mais tamén lambadas rituais
–E por ter os ollos teus,/ Só
por iso digo adeus/ Ás miñas
obras completas/ Ás estrelas
dos poetas./ A unha raxeira
nos ceos–, sons rancios –Fo-
lerpiñas, folerpiñas,/ Pintan-
do na miña fiestra. / O pincel
do impresionista/ Emociona a

miña vista,/ Capta esa triste-
za leda–, lindos detalles e ou-
tras banalidades.

Así ese sopro constante de
angustia ou de tristeza que
estala no lamento ou se dilúe
na dúbida resulta aquí só ofi-
cio e hábito: miscelánea de
estampas recorrentes, sen o
acento sinxelo e singular
doutras entregas, formas e
imaxes adoito fican en pauta-
das elexías a deambular esva-
ecidas polos contornos máis
íntimos do sentimento e da
palabra.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

A súa
postura
dos últimos
anos
conduce,
para min, á
redundancia
e á
decepción.

Ramiro Fonte, o oficio e a sedución

Barbantia
Nº 1. Ano 2005.
Dirección: Xoán Riveiro Coello e Xoán 
Pastor Rodríguez Santamaría.

Francisco Calo relaciona o mar
e a arte. Aurora Marco dá conta
do exilio feminino no Barbanza.
Xoán Mariño Reino recorda a
figura de Xosé Ferreiro. Paulino
Vázquez e Ana Romaní
achéganse á
literatura de
María Mari-
ño. Xoán
Pastor Rodrí-
guez relacio-
na a Don
Quixote coa
comarca. Ma-
nuel Mariño
lembra o
balandro
María Teresa, exemplo de
comercio marítimo entre Vigo e
o Porto do Son no século XX.
Xesús Santos, Xosé Comoxo, e
Xesús Costa homenaxean a Ma-
nuel Rodríguez Castelao.♦

Cartafolk
Nº 3. Ano 2005, 2,10 euros
Dirección: Óscar Losada.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

Este número está dedicado mo-
nograficamente ao grupo
quebequés La Bouttine Sourian-
te, un dos máis afamados
conxuntos musicais desta
nación canadense e con fortes
lazos con Galiza, xa que organi-
zaron unha jam-session na Ca-
sa das
Crechas
santiague-
sa hai anos,
despois de
interviren
no Festival
de Ortiguei-
ra. Os seus
discos son
Y’a Ben du
Changement,
Les épousailles, Chic & Swell,
La traversée de l’Atlantique,
Tout comme au jour de l’an, Je
voudrais changer d’chapeau,
Jusqu’aux p’tites heures, La
Mistrine, En spectacle,
Xième/Rock & Reel, Cordial e
J’ai jamais tant ri.♦

Raigame
Revista de arte, cultura
e tradición popular

Nº 22. Novembro do 2005. Prezo 3 euros.
Dirección: Mariló e Xulio Fernández.
Edita: Deputación de Ourense.

Esta edición acolle os traballos
gañadores do concurso da IV
Romaría Etnográfica. O primei-
ro premio de investigación reci-
bírono Xosé Lois Vilar e
Roberto
Rodríguez
por Os no-
mes do
mar; o de
fotografía,
Milagros
Fernández e
o de literatu-
ra, Francisco
Calo con O
cano norte.
Xoán Xosé García gañou o
segundo premio de literatura
con Alén da lembranza.♦

Tras os pasos
dos primeiros trobadores
Xulio Pardo de Neyra pescuda
na orixe e obras de Martín de Padrozelo



O pasado 2 de novembro voltaba
de Amsterdam e descubría lendo
La Vanguardia no avión que ese
día, xusto uns anos antes, Theo
van Gogh, o cineasta descendente
do pintor, fora cruelmente asasina-
do. Seguro que vostedes o lem-
bran. O correspondente do xornal
en Bruxelas lembraba que hai un
ano Theo ía na súa bicicleta e que
o asasino, un mozo de 25 anos na-
do nos Países Baixos e con dupla
nacionalidade marroquí e holan-
desa, primeiro lle disparou, logo o
degolou e, finalmente, rematouno
cun puñal ensartado con cinco fo-
lios ameazantes cara a varios polí-
ticos. O integrista islámico foi de-
tido no acto e no xuízo, condenado
a cadea perpetua. Nas páxinas de
opinión dese mesmo día e do mes-
mo xornal barcelonés escribe Aya-
an Hirsi Ali (unha das ameazadas
naqueles pa-
peis) deputada
holandesa do
Partido Liberal
e guionista de
Submisión, a
película de
Theo van Gogh
sobre as mulle-
res musulmás
obxecto da fu-
ria do asasino e
motivo do seu
axustizamento
islámico. O ar-
tigo, en forma
de carta a Theo,
titúlao “Ao ci-
neasta que criti-
cou o Islam” e
é un recordato-
rio sobre a in-
tencionalidade política e islamista
do asasinato e a autora faino lem-
brando as crueis palabras que lle
dirixiu o reo á nai do cineasta no
xuízo: “Direille con toda sinceri-
dade que non solidarizo co seu su-
frimento. Non sinto a súa dor. Non
sinto compaixón porque penso
que é vostede unha infiel… E pó-
dolle asegurar que se saíse en li-
berdade volvería facer o mesmo…
exactamente o mesmo. Porque a
mesma lei que me impulsa a cor-
tarlle a cabeza a calquera que in-
xurie a Alá ou o seu profeta é a que
me obriga a non arraigarme neste
país. Ou en todo caso, non nun pa-
ís onde a palabra libre, como a
describiu o fiscal, se proclama pu-
blicamente.” Velaí a cruel e lace-
rante verdade da arte que mesmo
pode mover ao asasinato, a núa li-
berdadade do artista que sempre
impelerá a algúns intolerantes e fa-
náticos ao desprezo, á furia asasi-
na. E a casualidade fixera que nos
días anteriores estivera eu perco-
rrendo xustamente as posibilida-
des dunha cidade orgullosa e are-
lante da súa liberdade, cunha ci-
dadanía que se amosa, sen ago-
charse, no interior das casas, que
se resiste aínda (por canto tempo?)
a erguer muros, cancelas, enreixa-
dos, portas blindadas, persianas… 

Visitar o Van Gogh Museum
(www.vangoghmuseum.nl) é
sempre obrigado cando se volta a
Ámsterdam. É unha peregrinaxe,
penso, á alma do país, á máis pró-
xima. Quizais sexa o museo ho-
landés máis visitado, e está real-
mente ateigado cando o visito.
Nun dos muros do gran patio
central onde están as escaleiras
hai unha fotografía en branco e
negro que ocupa toda a parede e
representa o sinxelísimo enterra-
mento dos dous amados irmáns,
Theo e Vincent. Ao velo non po-
do deixar de pensar no que ten de
sagrada e relixiosa a propia arte
de Vincent van Gogh, de mística
esencial, pura, prístina, elementa-
lísima. O vigor e sona universal
da súa arte coido que se atopa en
parte aí: nesa vida artística de fe
cega no sinxelo e primixenio, sen
afeites, sen énfases, adxectiva-

cións ou fachendas. O Museo
Van Gogh é un templo cunha ar-
quitectura debida a Gerrit Riet-
veld onde os cadros de Vincent
van Gogh, pequenos e elemen-
tais, están alumeados de fe, de
pureza, de esplendor místico. Por
iso son tan elocuentes e conmo-
vedores. Trátase da arte dunha al-
ma pura e devota nas xentes sin-
xelas e na beleza e nas cores, for-
mas e símbolos da natureza.

Por iso, quizais a natureza
compón a exposición temporal
Fierce Friend. Artists and Ani-
mals, 1750-1900, que se atopa na
nova ala de exposicións tempo-
rais debida ao arquitecto Kisho
Kurokawa e aberta en 1999. É
unha ben curiosa exposición
–que se pode visitar até o 5 de fe-
breiro– sobre a representación ar-
tística dos animais, sobre esa fera
amizade que vencella artistas e

a n i m a i s .
Unha ex-
haustiva e
ampla mos-
tra sobre,
verbigra-
cia, o amor
familiar aos
animais, a
espectacu-
larización
do animal
no zoo, a
resur rec-
ción taxi-
dérmica, o
simbolismo
dos ani-
mais para
representar
ideas políti-
cas, o ani-

mal e o deporte, o animal e o tra-
ballo, etc. etc. Cerámicas, pintu-
ras, esculturas, debuxos e gravu-
ras que teñen como motivo de
inspiración o mundo dos animais
domésticos e salvaxes, os reais e
os fabulosos. O proxecto ten ade-
mais un especial interese porque
non esquece o vencellamento dos
cativos cos animais, de modo que
as obras, se adaptan en altura á
súa escala e o muro adórnase con
bocadillos con comentarios e re-
flexións que implican os nenos.
Non lembraba ter visto unha ex-
posición, desas chamadas “se-
rias” e de tese que se rebaixase a
achegase con tanto agarimo ás
crianzas. E resulta un bo recor-
datorio da necesidade de vence-
llar a infancia co mundo dos
maiores, ao fin e ao cabo eles
son moito máis intelixentes e es-
pertos do que os adultos cremos.
Certo que se trata de animais e
semella un territorio do gusto
das crianzas, mais sen dúbida en
moitas outras ocasións tamén
eles poderían ser convidados ao
festín da alta cultura. 

Ir aos museos daquelas cida-
des ou países que un visita sem-
pre se ten case que por cita obri-
gada. É normal, trátase case sem-
pre dunha visita ás entrañas, ao
corazón e ás vísceras dun país e
dos seus habitantes, onde están as
súas arelas nacionais, os seus or-
gullos e miserias patrias, o seu
anxo e o seu diaño. Por iso, segu-
ramente, os turistas enchen os
museos de todo o mundo, mágoa
que, se cadra, non afonden nesa
alma propia visitando os museos
que teñen perto de si e que, ás ve-
ces, mesmo descoñecen. Quizais
por non furgar nas súas propias
fantasmas? O Rijksmuseum (moi
recomendábel a súa páxina web:
www.rijksmuseum.nl) está a ser
remozado en profundidade (por
certo, polo estudo arquitectónico
español de Cruz e Ortiz). Entre-
mentres, hai habilitada unha ala
até o verán de 2008 coas obras
mestras da colección. Penso: per-
fecto, porque estes museos inme-

sos son sempre esgotadores nesa
maré de obras, así que velaí un
pack completo, doado de dixerir
e esencial en vitaminas e proteí-
nas culturais. Aínda así son máis
de 400 obras as que poden verse
alí. Un percorrido polo amor ás
vivendas nas casas de bonecas
do século XVII, pura maqueta de
interiores domésticos, polas ce-
rámicas de Delft e os grandes ca-
dros representando eses calvinis-
tas serios e circunspectos, gre-
mios de homes orgullosos, reu-
nidos coas galas da cidadanía. E,
por suposto, alí están obras do
acervo artístico mundial, Verme-
er con catro pezas tan só, mais
abraintes: o cadro da leiteira, o
da muller lendo unha carta, a vis-
ta das casas de Delft máis coñe-
cida como a rúa pequena ou Car-
ta de amor.

Tamén está de obras o Stde-
lijk Museum CS (SMCS)
www.stedelijk.nl a carón do an-
teriores no parque dos museos,
mais agora radicado provisional-
mente nun edificio de oficinas da
área portuaria (perto da Estación
Central) ocupando algunhas das
plantas do que é o edificio de co-
rreos. Aí, nesa arquitectura como
industrial, como empresarial le-
varon algunhas das pezas da co-
lección. De novo un pack con-
centrado con pezas magníficas,
desta volta, dos imprescindíbeis
do século XX. Hai tamén unha
exposición temporal –até o 8 de
xaneiro– que viña de estar en
Cataluña, no MACBA, sobre
Vitto Acconci, un neoiorquino
que tivera unha magnífica expo-
sición no CGAC de Gloria Mou-
re. A de agora é unha exposición
retrospectiva dos seus traballos
audiovisuais, rexistro de perfor-
mances maiormente, nas que
que coquetea co seu propio cor-
po en situacións límite. Neste
edificio a arte contemporánea
ten un saudábel sabor a ascensor
industrial, a work in progress
sinxelo e experimental.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Cidade por liberar
Visita aos museos de Amsterdam

Ao velo
non podo
deixar
de pensar
no que ten
de sagrada
e relixiosa a
propia arte
de Vincent
van Gogh,
de mística
esencial,
pura,
prístina,
elementa-
lísima.

Casa de Delft ou A rúa pequena, de Vermeer. Á dereita, Os oficiais (1662), de Rem-
brandt. Abaixo, recreación virtual da reforma do Riksmuseum de Cruz e Ortiz.
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Título: Contos de familia.
Autor: J.A Xesteira.
Edita: Xerais.

J.A. Xesteira xa é coñecido no
panorama literario galego polas
súas incursións no xénero no-
velístico ademais doutras obras
tamén enfiadas no eido do rela-
to breve. Con-
tos de familia
é un libriño
que, como o
seu mesmo no-
me indica, etá
asentado baixo
a afouteza da
memoria do
autor como fío
transmisor da
memoria co-
lectiva, ou da
memoria fami-
liar. Nas con-
versas sempre é frecuente facer
mención ás anécdotas e histo-
rias que lle aconteceron aos

teus devanceiros e que ti trans-
mites cun aquel de orgullo e de
curiosidade.

Isto mesmo é o que nos
ofrece este libro cun narrador
moldeado polo específico da si-
tuación. Sempre un narrado pre-
sente nesas conversas de coci-
ña, ao redor da lareira, prote-
xéndose do frío e gozando da
compañía dos máis achegados
que, coma ti, están abertos a mil
historias e realidades de familia.

En Contos de familia apare-
cen temas recorrentes ao longo
da nosa literatura. A Guerra Ci-
vil, a emigración, os milagres
que lles acontecen a persona-
xes achegados sen unha expli-
cación lóxica. Son temas que
por moi recorrentes, e xa o te-
mos dito nalgunha outra oca-
sión bastante empregados, até
o abuso. Máis que temas reco-
rrentes case, case son traumas
literarios dos que non podes sa-
car algúns autores. Non poderí-

an escribir doutra cousa.
Dentro desta dinámica te-

mos que facer mención a al-
gúns episodios dalgúns relatos
que son verdadeiramente entra-
ñábeis, non hai dúbida, nótase
a raigame familiar e colectiva
dalgunhas historias chantadas a
presión na memoria colectiva
do pobo. Hai moita credibilida-
de nos relatos neste sentido.
Son historias que coido que to-
dos coñecemos, pois foron moi
comúns, coas súas variantes,
evidentemente, ao longo dos
corenta anos de Guerra Civil e
franquismo.

Agora ben, se, como dixe-
mos antes, o narrador está ad-
herido a unha realidade concre-
ta, non se porta no xeito de na-
rrar como se supón que lle che-
garían esas historias. Parécen-
nos abusivos os xuízos de valor
que se realizan ao longo da
obra. Un narrador de acontece-
mentos semellantes, polo xeral,

se non con medo, si que os re-
lata cun certo respecto pruden-
te e sen estridencias. Cando o
narrador fai mención á “Gran
Desfeita” no canto de Guerra
Civil, ou cando che solta unha
perorata sobre as excelencias
da II República, vemos como
saen a relucir os traumas litera-
rios aos que nos referiamos. A
maioría dos lectores destes re-
latos estarán de acordo, ou non,
con ese asunto, pero máis alá
de estar de acordo ou non, hai
que expoñer estes cun mínimo
de verosemellanza ao que
acontece neses xuntoiros de
cociña nos seráns do duro in-
verno. Custa traballo crer que
esas historias sexan contadas
en plan mitineiro a prol da Re-
pública e en contra do fran-
quismo como periodos políti-
cos de seu dentro da nosa his-
toria. Falarase das miserias,
das desgrazas e traxedias como
tal, pero sempre dende una pru-

dencia que aínda se mantén ho-
xe, desgraciadamente, por ou-
tro lado, pero que está aí. É o
gran problema deste tipo de li-
teratura, que non lle queda na-
da para irse ao panfletario para
os convencidos.

A isto hai que engadirlle un
estilo na escrita bastante inxe-
nuo, con moi poucos recursos
reais. Repítese moitísimo en
supostas metáforas e símiles
que son do máis ñoño que te-
mos lido en tempo. Son situa-
cións que ralentizan o ritmo
dos relatos e que non achegan
nada, non xa argumentalmente,
que non é iso, senón que tan se-
quera esteticamente, que sería
a intención inicial, supomos.

Hai que quedarse coa idea
de Xesteira, que é válida e ser
escéptico co resultado, penden-
te dunha nova revisión, revi-
sión lingüística incluída.♦

HÉITOR MERA

Custa
traballo crer
que esas
historias
sexan
contadas
en plan
mitineiro
a prol da
República.

Novas historias da lareira
J.A. Xesteira recorre aos tópicos da nosa literatura en Contos de familia 

Dirección: Peter Jackson.
Guión: Farn Walsh e Philippa Boyens.
Reparto: Naomi Watts, Adrien Brody, Jack 
Black, Jaime Bell, Andy Serkis.
Sinopse: No New York dos anos trinta un 
director de cine, Carl Deham (Jack Black), 
emprende unha viaxe cara unha illa descoñe-
cida para rodar a súa película en terras vir-
xes. A bordo, a aspirante a actriz Ann Da-
rrow (Naomi Watts) e o guionista Jack Dris-
coll (Adrien Brody), que deberán poñer a 
proba todo o seu valor ante os perigos dun
mundo case prehistórico e do xigantesco si-
mio que se namora da rapaza.

Peter Jackson tiña un soño. Aos
nove anos, cando viu por pri-
meira vez un filme titulado
King Kong
(Merian C.
Cooper e Er-
nest B. Scho-
edsack, 1933),
decidiu que
quería ser ci-
neasta; arma-
do con plasti-
lina e a cáma-
ra dos seus
pais tentou fa-
cer a súa pro-
pia película.
Anos despois
chéganos o
cumprimento
dese soño en
forma de lon-
guísimo (nada
menos que
180 minutos
de película)
megaéxito pa-
lomiteiro das
festas do Na-
dal. Promocións, videoxogos,
merchandising... Hollywood
aposta forte polo seu novo “ne-

no bonito”, que leva camiño de
converterse nun fito do nego-
cio cinematográfico ao recibir
o máis alto (e exhorbitante) sa-
lario outorgado a un director de
cine ata o momento.

Esta sorte de Orson Welles
para as masas, que escribe, diri-
xe e produce os seus filmes con
carta branca dos estudios, tivo
que percorrer un longo camiño
para chegar ata aquí. Comezan-
do con filmes gore, fixo algún
que outro acertado intento
(Criaturas celestiais, 1994) ata
chegar á mastodónica produción
que o puxo en boca de todos, a
triloxía de O Señor dos Aneis. 

Agora, o rei dos efectos es-
peciais recolle todo o aprendi-
do e derriba as barreiras entre
realidade e ficción. Rodada
integramente en Nova Celan-
dia, a película alterna os seus
poucos paraxes naturais coa re-
construción íntegra de selva,
illa, mar embravecido... e o

Nova Iorque dos anos trinta
por medio de ordenadores, ma-
quetas e decorados. O resulta-
do é dunha veracidade tal que
mete medo. A maxia do cine,
que antes perseguía crear o re-
al sen que se notase o material
de ficción de partida, exalta
agora a irrealidade, busca a
fantasía e a evasión por riba da
cercanía e a identificación. 

¿Será que a partir de agora
os actores deberán acostumarse
a traballar fronte a unha pantalla
de cor, imaxinándose ao seu re-
dor un mundo que logo será re-
creado dixitalmente? O seguin-
te paso sería a sustitución dos
actores... que xa dá os seus pri-
meiros pasos na construción do
xigantesco primate dotado dun-
ha veracidade e humanidade
aplastantes, que consegue dar-
nos coa súa morte máis pena
que todas as persoas que deixou
no camiño, humanos que foron
intervir no seu hábitat natural e

que logo o trataron coma un bo-
neco de feira. Baixo a máscara
dixital, un actor con experiencia
nestas lides; Andy Serkis, que
pasa a namorarse da loira prota-
gonista tras ser o Gollum que
reclamaba “o meu tesouro”. 

Peter Jakcson recrea o filme
máis actual, escuro e despiadado
das tres versións existentes ho-
xen día desta historia. A primeira
(1933) é un clásico un tanto des-
fasado en canto a tecnoloxía, pe-
ro que conserva intacta a emo-
ción do mito da bela e a bestia. A
segunda (John Guillermin,
1976) tiña como principais méri-
tos o descubrimento de Jessica
Lange, o seu erotismo e o princi-
pio de humanización do simio.
Jackson, admirador das orixes,
rende tributo á primeira versión
pero modificándoa e adaptándoa
aos novos tempos.

Por iso cambia a orientación
dalgúns personaxes, desenvolve
máis o feminino (un acerto con-

vertela en actriz de vodevil) e
amplía o elenco de secundarios.
Dá ademais maior peso ao pró-
logo en Nova Iorque, e desenro-
la en exceso a busca da bela po-
las selvas da illa. Durante esta
procura, que as veces parece un
capítulo tirado de Parque Xurá-
sico, corremos o risco de acabar
cunha sobredose de dinosaurios
e bechos varios, nunha especie
de “máis difícil todavía” onde
as situacións son cada vez máis
complicadas e os bechos máis
grimosos, e onde non é difícil
intuír os inicios do director no
cine gore (¿ou acaso non recor-
dan as babosas, escaravellos e
demais delicias ao festival de
estraños zombies de Braindead,
a miña nai comeuse o teu can?).  

Pero á marxe de méritos ou
carencias, a crúa realidade é que
King Kong nos invade, alí onde
mires é imposíbel escapar del.
Copa as carteleiras non só ga-
legas, senón de todos os países
onde se estreou. Ao seu paso
deixa no camiño pequenas pelí-
culas, apostas independentes e
diferentes que tentan valente-
mente darse a coñecer ao públi-
co. Pero non teñen tras de si o
respaldo das majors estadouni-
denses, afeitas a promocionar
sen reparar en gastos  e que co-
ñecen todos os trucos para atra-
er espectadores ao cine. Todos
sabemos como rematará isto,
porque é moi difícil opoñerse ao
xigante americano cando este
pon a súa maquinaria en mar-
cha. O ruxido de Kong reinará
nas taquillas deste Nadal.♦

SABELA PILLADO

King Kong, rei das taquillas

A maxia
do cine,
que antes
perseguía
crear o real
sen que se
notase o
material
de ficción
de partida,
exalta
agora a
irrealidade,
busca a
fantasía e
a evasión
por riba da
cercanía e a
identifica-
ción. 
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Braulio xoga á pelota Carlos vai de pesca O paraugas de Loli

Tatá vai dacabaloO avión de SoniaPili fai ximnasia

Eu son

Historias animadas

Van de viaxe

A flor de Tomiño Naufraxio no mar de Lira

Os Bolechas...

teñen cóxegas van á festa



Na súa novela pinta un mun-
do futuro dominado polas
consecuencias nocivas da ma-
nipulación xenética. Supoño
que se inspirou no presente.

En certo modo, fago unha
crítica da sociedade actual, aín-
da que de esguello. Por supos-
to que me inspirei en cousas
que están a pasar e que perfilan
outras cousas que poden pasar
no futuro. A novela sitúase a fi-
nais de século e explica o que
pode suceder se descoidamos a
atención polos avances cientí-
ficos e tecnolóxicos.

É a súa obra antiproféti-
ca, é dicir, formula posibili-
dades para que finalmente
non ocorran?

Oxalá fose así. Preferiría que
o que conto non pasase nunca
pero teño certo pesimismo en re-
lación aos humanos. A ciencia
avanza demasiado rápido e a so-
ciedade non consegue adaptar
os seus valores éticos á nova si-
tuación tecnolóxica que se crea.

Por que se produce esa dis-
tancia entre ciencia e valores?

Porque non hai reflexión
social sobre os avances cientí-
ficos e técnicos. A día de hoxe,
todo é actividade e non hai
contemplación. Hoxendía non
hai reflexión e xa nin sequera
temos filósofos con discurso
propio. E iso sucede porque to-
da a sociedade produce sen pa-
rar. Fai falta que alguén pare e

observe, que alguén explique e
entenda cara a onde imos. Isto
é consecuencia dun modelo
que só busca o beneficio eco-
nómico. En todas as cousas que
facemos queremos obter gaño
inmediatamente. Case ninguén
pensa no longo prazo.

Para explicar os perigos
da enxeñaría xenética hai
que ir ao futuro?

Eu tiña na cabeza facer un-
ha novela de ciencia-ficción fu-
turista e a partir de aí construín
o argumento. Obviamente, to-
dos os datos que dou sobre ex-
perimentos xenéticos tomeinos
da realidade, das investigacións
actuais. O camiño que na nove-
la remata está a empezar agora.
Posibelmente, podería escribir
unha novela que xa fale dos pe-
rigos actuais desta área da tec-
noloxía, caso dos transxénicos.
E de seguro que o resultado non
sería menos terríbel.

Na novela aparecen unha
nova raza de híbridos inspi-
rados na mitoloxía: centau-
ros, sátiros e outras creacións
escravizadas que encontran
acougo nunha ONG, como se
fosen marxinados.

O curioso é que a pesar de
que esta é unha novela fantásti-
ca, todo o que conto sígoo con-
siderando posíbel. O home é
quen de crear pesadelos. O
máis inverosímil acaba existin-
do. A día de hoxe fanse sandías

cadradas, pementos que saben
a tomate e polos que xa nacen
sen plumas para que sexa máis
doada a súa comercialización.

Á parte da xenética, o li-
bro critica duramente un al-
calde de Clunia que inventa
unha illa no Atlántico para
converter Clunia Vella nunha
cidade para ricos e mandar
para a nova os marxinados.

O xurado díxome que lle
parecera moi axeitado este per-
sonaxe e que os paralelismos
con certo alcalde do noso tem-
po estaban claros. Espero que
esa cidade da que falamos non
teña que aturar cen anos o mes-
mo modelo de alcalde.

Outra cousa que chama a
atención é que os nomes de
persoa mudaron radicalmen-
te. Os personaxes chámanse
Manancial ou Amencer…

Nesa época, a relixión dei-
xou de importar na sociedade e
con ela extinguíronse os valo-
res irreais. Na onomástica, a
xente escolle palabras que defi-
nen cousas tanxíbeis, que se
poden percibir cos sentidos.

Vostede é especialista en
cambiar de “camisa literaria”.
Antes de escribir esta obra, fi-
xera unha novela erótica.

É curioso o escándalo que
houbo cando escribín aquela
novela, Rosa lenta (Francka
Editora). En Galiza pódese fa-
cer poesía erótica e os autores

estarán ben vistos, pero se a al-
guén se lle ocorre contar unha
historia subida de ton, que se
prepare para que lle fagan o ba-
leiro. A miña novela, por exem-
plo, quedou sen recomendar en
moitos institutos porque os pro-
fesores tiñan medo de que os
pais lles recriminasen que a his-
toria escandalizaba os rapaces.

E iso que eu penso que esa
novela non era tórrida senón
fantástica –de feito presenteina
ao ‘Vicente Risco’ do 2004–,
porque as aventuras sexuais da-
quel mozo dos anos 60 son fan-
tasía pura. O simpático é que o
xurado chegou a tela en consi-
deración pero finalmente consi-
derou que o argumento non se
atiña ás bases do certame. Por
sorte, a obra foi finalista do pre-
mio ‘Terra de Melide’.

Hai algo de autobiográfico
nas aventuras de Rosa lenta?

Quen me dera. O ritmo se-
xual dese libro sería a envexa
de calquera. Falando en serio,
do que si me servín foi de ex-
periencias propias para crear os
escenarios de adolescencia nos
que todo sucede.

Xa hai anos foi o primeiro
en facer un western, Por unha
presa de machacantes.

Ese libro ten unha historia
curiosa. Eu daquela colaboraba
cunha revista lucense que publi-
caba en cada edición un capítulo
desta novela. Redactaba cada

episodio ao xeito dos folletíns,
con rimbombantes preguntas ao
final de cada retrinco para manter
a atención do lector. O que pasa é
que a revista deixou de publicar e
eu esquecín aquel argumento.
Pero Francisco Macías, o editor,
leu aqueles fragmentos e enci-
rroume para que a continuase.
Así o fixen e finalmente acabou
publicada en Positivas. En reali-
dade, igual ca un bo vaqueiro, fi-
xen un trato: a novela do oeste a
cambio de tamén publicar Carne
de can, que é unha obra da que
me sinto en verdade orgulloso.

E agora, seguro que ten
na cabeza un novo xénero co
que experimentar.

Aínda non o teño claro pero
quero cambiar radicalmente de
rexistro. Hai tempo que quero
facer unha novela de terror, pe-
ro aínda non encontrei unha
trama o suficientemente atrac-
tiva. O importante é explorar
xéneros novos para a lingua
galega. Só conseguiremos que
a nosa literatura estea normali-
zada se a xente pode ler “de to-
do” no idioma de seu. Parece
que en Galiza só se poden tra-
tar os mesmos catro ou cinco
temas de sempre e eu négome.

Que opinión ten do que se
escribe ultimamente?

Vou poñer só un exemplo.
No último premio ‘Modesto R.
Figueiredo’, do que fun xurado
este ano presentáronse 91 ori-
xinais, e desta cantidade, só ca-
tro ou cinco non tiña calidade
literaria. Isto significa que as
nosas letras alcanzaron certo
nivel e que cómpre termos
mercado para eses libros.

Hai algunha maneira de
fomentar a lectura?

Só o poderemos lograr se
rompemos o complexo de in-
ferioridade de moitos galegos.
Teño coñecidos que compran os
libros de Manuel Rivas en caste-
lán e desprezan calquera libro
simplemente por estar escrito en
galego. Penso que o sector edi-
torial debería exhibir máis os li-
bros, facerllos chegar á xente,
racharlles o clixé aos potenciais
lectores que non se achegan ao
noso idioma só por prexuízo.
Foi unha mágoa que a Unesco
non convertese o noso patrimo-
nio inmaterial en obra mestra da
humanidade porque esas cousas
na sociedade funcionan dun xei-
to radical. Prestixiaríanos moito.

Pareceríalle ben distri-
buír os seus libros debalde
pola internet?

Non estaría mal. Os libros
son caros e non todo o mundo
pode acceder a eles. Pero o
fundamental sería revitalizar as
bibliotecas. Arestora, entrar
nunha biblioteca dá medo.
Aquela escuridade, aquel silen-
cio de misa… Fai falta conver-
ter eses espazos en lugares lú-
dicos e interesantes porque esa
é a mellor canteira de lectores.

Nunca pensou en cam-
biarse ao castelán?

Voulle confesar un segredo.
Eu empecei a escribir en caste-
lán. Pero un día decidín facelo en
galego. A narración fluía mellor.
Relendo os meus textos anterio-
res, deime conta de que todos os
meus xiros e todo o meu léxico
eran plenamente galegos.♦
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Isidro Novo
‘Fai falta contemplar máis e producir menos’

CÉSAR LORENZO GIL

Isidro Novo (Lugo, 1951) é un escritor todoterreo. No seu currículo presume dunha novela erótica, dunha historia cómica do oeste e
agora dun relato futurista, Un escuro rumor tralo silencio (Sotelo Blanco) premiado co ‘Vicente Risco’ de literatura fantástica do 2005.

PEPE ÁLVEZ / AGN



Existe hoxe unha corrente de opinión que
reivindica a validez das fórmulas da co-
ciña atlántica, que non teñen por que des-
merecer das que son propias da tan cele-
brada cociña (e dieta) mediterránea.
Mondoñedo, berce natal de Cunqueiro, é
un dos epicentros da culinaria galega,
que doadamente podemos inscribir no
marco da cociña atlántica, e más ampla-
mente, “cristiá de occidente”. Unha visi-
ta ó Mondoñedo de hoxe, coas súas luces
e as súas sombras, pode perfectamente
deixar unha sensación agridoce en quen
gosta de disfrutar a delicia da prosa de
Cunqueiro. A vila ten un engado incon-
testable, pero hai algunhas cousas que in-
dubidablemente se poderían mellorar. 

Obsérvase certo abandono na afortuna-
da escultura sedente de Cunqueiro, na que
o escritor se encontra en actitude de ollar
para a catedral: aprécianse nela algúns pe-
quenos desperfectos a xeito de manchas
brancas na zona da boca. Outra desagrada-
ble sorpresa levara o visitante na casa na-
tal. Atopámonos logo cun cartel situado a
carón dun dos portais –provisto dunhas
portas de madeira de factura incuestiona-
blemente bella, por certo-, o número trece,
en concreto, aberto baixo dos soportais da
praza da catedral. Sorprende polo seu as-
pecto  de affiche endeble e provisorio, -tan
“cutre”, ouvínlle dicir a unha moza visi-
tante-, que aparece chantado na parede de
mala maneira. Explícase nel que en tal edi-
ficio pasou os seus días o creador don
Álvaro Cunqueiro. Resulta, en cambio, co-
rrecta a placa da casa natal, pero sorpren-
de, en certo modo, que non haxa outra que
indique, no pazo episcopal, adxunto á ca-
tedral, que alí estivo a farmacia do pai, on-
de o rapaz Álvaro gostaba de enredar e cu-
riosear que xente se achegaba por alí: “Vi-
ñan curandeiros con receitas rarísimas”,
recordaba Carmiña, a nonaxenaria irmá do
escritor, aínda lúcida e sempre entrañable.
Pero nada: só se pode ollar un letreiro que
revela que alí se encontra a sede dos coen-
gos (seguro que este aproveitamente da
botica paterna lle faría graza a Cunqueiro).

Volvendo a casa na que viviu o escri-
tor, no segundo andar vive actualmente
Carmiña. Este piso está practicamente
igual –segundo me contou– que cando bai-
xaba a el Cunqueiro para estar coa familia
e ir a cociña para picar algo ou a preguntar
como andaba o xantar, ou ben para pre-
guntarlle que comida pensaba facer para o
día seguinte. E no terceiro andar tiña o ar-
tista o seu estudio, que facía as veces de
dormitorio, provisto de dúas boas ventás
con vistas a ladeira dun outeiro próximo.
Pracíalle moito esta paisaxe e cara a ela
deitaba de cando en cando algunha ollada
soñadora. De feito, describeuna nas súas
prosas con grande entusiasmo. Na estancia
se encontraba o seu leito e unha mesa de
madeira de castiñeiro. Sobor dela, papeis,
libros e a súa máquina de escribir. Pois
ben, na actualidade a habitación serve de
rocho. Semella conveniente propoñer que
a Consellería de Cultura da Xunta, a De-
putación provincial e o concello mindo-
niense, tomen cartas no asunto, e antes de
que se perda a oportunidade, estudien a po-
sibilidade de converter este terceiro andar
en casa-museo do escritor. Aínda semella
posible salvar polo menos esta peza supe-
rior do edificio, e recuperar todos, ou can-
do menos a maior parte dos mobles e os

elementos propios do oficio de escritor que
fose posible rescatar, que moi probable-
mente, neste momento, serían bastantes.
Quedaría así, sen dúbida, constituído nun
lugar de peregrinación para numerosas
persoas que queren coñecer o escenario de
traballo dun dos escritores más sobrancei-
ros que deu o país. E isto podería ter un
complemento gastronómico. Sería tamén
proveitoso que algúns restaurantes da zona
ofreceran as receitas dos pratos locais máis
característicos que tanto apreciou Cun-
queiro, home que se ben non comía moito,
gustaba de comer ben e con xeito. O para-
lelismo nisto co outro gran literato e gas-
trónomo, catalán neste caso, e amigo do
mindoniense, Josep Pla, é completo.

■ Mondoñedo para pasear

É mágoa que non exista un roteiro turísti-
co literario e gastronómico do escritor na
súa vila. Pero non será, dende logo, doado
de crear namentres que non se peonicen
polo menos algunhas rúas céntricas da ca-
racterística vila. Tristemente, Mondoñedo
permanece á marxe do movemento xeral
de peonilización que dende hai algúns
anos se está a producir por toda Galicia, li-
derado pola cidade de Pontevedra (onde
só se pode obxectar que se esqueceran de
facer paralelamente un carril para bicicle-
tas). Todo está pedestremente invadido
polos coches: mesmo a
praza da catedral, con-
vertida en párking; e
un ten, ó cabo, a im-
presión de que, se non
entran dentro dela é
porque o bispo non
deixa.

Mondoñedo é un
gran lugar, en certo
modo testemuña dun-
ha aventura do espíri-
to. Neste espazo for-
xouse a sensibilidade
dun portentoso crea-
dor que encontrou nel
as condicións –a at-
mósfera humana e po-
ética- que lle permitiron perfilar un rico
mundo literario. Para seguir vivindo no
imaxinario dos soños, precisa dunhas rú-
as polas que poidan discorrer, de novo
ceibes, os pasos humanos.

A Cunqueiro gustáballe a xente e en-
cantáballe a vida. Iso está claro. As súas re-
lacións familiares eran moi cordiais. O es-

critor sentíase moi unido ás súas irmás: “Es-
tábamos todos moi irmanados”, dicíame
Carmiña. Eran moi familiares. Este clima
afectivo aportáballe Álvaro unha atmósfera
cálida. E engadíase a ela, como unha segun-
da capa sentimental e vital, o contorno gra-
to da vila de Mondoñedo, habitada por xen-
tes que entablaban con él relacións de gran
cordialidade. “Gustáballe parar e falar con
todo o mundo”, dicía o carteiro da vila que
me informou do emprazamento da farmacia
do pai. Sentíase pois contento neste peque-
no mundo, que el sabía transformar nun ri-
co universo. O tamaño das cousas é ante to-
do unha cuestión mental e emocional. Vi-
cente Risco saíalles ó paso ós que reprocha-
ban ós galeguistas de entón por ocuparen os
seus afáns na defensa dunha causa “rexio-
nal”, de pouca monta, de escasa proxección
internacional, como era a da persoalidade
diferencial de Galicia. Dicíalles que o pro-
blema non era que Galicia fora pequena, se-
nón que a dificultade residía na pequenez
(etimolóxicamente: parvidade, de parvus) e
estreitura da mentalidade dos que tal pensa-
ban. A derogación do parvus locus,  da lo-
calidade de reducidas dimensións é caseque
un lugar común. Todos queren vivir en me-
gápolis e as vilas devecen en gran parte po-
la deserción dos profesionais calificados
(mestres, técnicos, funcionarios, etc.) que
non queren vivir nas localidades nas que
traballan. Adoitan declarar que os pobos pe-

quenos abafan. Antano
isto acontecía máis ra-
ramente e tampouco os
medios de locomoción
facían posible tales des-
prazamentos que diso-
ciaban o espazo laboral
e o vital. Pero algúns
dos que residían en vi-
las e cidades reducidas
laiábanse da pobreza
do ambiente. Nomea-
damente, as xentes con
certo degrao de ambi-
ción ou ben provistos
de miras intelectuais ou
artísticas. Mesmo per-
soas de grande catego-

ría intelectual, como Celestino Fernández
de la Vega, autor dun extraordinario ensaio
sobre o humor, queixábanse do ermo no que
vivían (no caso do autor citado, Lugo).
Nunha carta remitida a Ramón Piñeiro
mencionaba a mesquindade intelectual das
xentes que residen e vexetan en localidade
pequenas, como a lucense. Por certo que Pi-

ñeiro quitáballe a razón, cunha argumenta-
ción brillante. Paga a pena consultar esta
documentación, na que agora no podo en-
trar. Pero é certo que as vilas, cos seus limi-
tados horizontes e habitantes de mentalida-
de por veces un chisco roma e propensos a
entrometerse en demasía os uns nas vidas
dos outros, pode resultar agobiante. Mesmo
pode parecer un inferno: “o inferno son os
outros”, sentenciaba Sartre. E peor canto
máis preto estean. Isto é o que adoita perci-
bir a ollada corrente, troquelada polo realis-
mo pedestre. Pero é posible concibir outra
visión máis imaxinativa, capaz de percibir
os segredos tesouros humanos, sabedora de
que é ben certo que existen cousas profun-
das, pero que as máis das veces se agochan
na superficie. Pódese producir así o “encan-
tamento” da realidade. Tanto na vida como
na ficción. E poucas dúbidas teño de que
Cunqueiro foi quen de tecer unha rede de re-
lacións persoais absolutamente especiais e,
en certo xeito, poéticas. E así foi que se pui-
do beneficiar, tanto no plano persoal como
no da creación, dunha atmósfera de cordiali-
dade e calidez humana que semella terse in-
xerido por segredos conductos no seu mun-
do literario. Pois a ledicia de vivir, a simpa-
tía sentida por homes e mulleres de acá e
acolá, aparece transmutada no seu mundo de
ficción, e semella alimentar a súa cordial mi-
rada cervantina da vida e da xente.

Na placa ubicada na casa vital repro-
dúcese un texto seu no que expresa o seu
gozo de ver as xentes e as cousas da súa
vila. Alédase de pensar que cando baixe
de casa se vai encontrar con eles e lles vai
falar. O sentimento de ledicia adoitaba
campear no seu espírito, compaxinado
cunha leve melancolía. Sabía encantarse
coa vida e este risco afástao de tantos tris-
tes como hai, de ánimo pesaroso e misan-
trópico. El aborrecía ós latosos e queixi-
cas, pelmas que o visitaban para recitar o
rosario das súas coitas e marcharse logo
tan frescos, e se cadra liberados. Logo, o
escritor víase obrigado a respirar unha at-
mósfera na que aboiaban as malas vibra-
cións ceibadas por tales leriantes. Parecí-
alle moi axeitado que Dante condeara ós
tristes a un dos círculos do seu inferno.
Para que non quedaran dúbidas ó respei-
to, declaraba  Cunqueiro que: “no soy de
los que andan por ahí gimiendo, asegu-
rando mundus senecens, el mundo enve-
jece, que por el contrario me dejo sor-
prender por la juventud de los días, por la
variedad del orbe que el hombre señorea,
por la fecunda y hermosa memoria pasa-
da, como por un verso que acaba de na-
cer, un pájaro que está aprendiendo a can-
tar, una mujer que sonríe al pasar, un ni-
ño, las cerezas en el cerezo, o un ola que
muere en la ribera”. Era Cunqueiro un ho-
me capaz de alborozarse cuando ollaba
aparecer a primeira camelia nunha céntri-
ca rúa de Vigo, e deixalo todo para para
marchar correndo a casa do seu amigo
Álvarez Blázquez, e contarlle a boa nova.
E, así, moi contentos, ían xuntos a admi-
rar a marabilla que acababa de nacer. Lo-
go, se cadra, o celebraban tomando unha
taza na taberna de Elixio.♦

XAVIER CASTRO (Cangas, 1954) é profesor na
Universidade de Santiago. É autor de O

galeguismo na encrucillada republicana (1985)
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Cunqueiro e Mondoñedo,
roteiros gastroliterarios

XAVIER CASTRO

‘Semella conveniente
propoñer que antes de

que se perda a
oportunidade, estudien a
posibilidade de converter

a vivenda familiar en
casa-museo do escritor”

Feira turística na Praza Maior de Mondoñedo, onde se atopa a casa natal do escritor



As editoras Edicións do Cu-
mio e Ouvirmos acaban de en-
grosar as coleccións dedicadas
a recuperación e a documen-
tación do patrimonio musical
galego que teñen en marcha,
Multimedia e A Tiracolo, res-
pectivamente, con dous traba-
llos, xa a venda, que recollen o
legado de dous grupos funda-
mentais do século pasado, Os
Campaneiros de Vilagarcía e
Os gaiteiros de Soutelo.

Dunha banda, Edicións do
Cumio, presenta o libro-dvd
Os Campaneiros de Vilagarcía,
que inclúe máis de duascentas
fotografías datadas entre 1885
e 1960, oitenta partituras, un-
ha ampla biografía así como
pezas musicais e vídeos.

Realizada por Paulo No-
gueira, Carlos Rey e Héctor
Silveiro, esta nova entrega da
editorial, que ofrece un repaso
pola historia dunha das for-
macións máis coñecidas das
Rías Baixas,  compila material
inédito procedente dos arqui-
vos da familia dos Valiñas, os
gaiteiros da formación. Estes
dous irmáns, fillos de Palla
Mollada, uníronse a Xosé e
Celestino Carballa (bombo e
tambor) para darlle vida aos
Campaneiros, que pronto se
converteu, grazas ao seu estilo
e á súa calidade, no referente
tradicional nas festas das vilas
da comarca. Posteriormente,
Milladoiro incorporaría ao
seu repertorio temas dos Cam-
paneiros, un recoñecemento
que os rescataba do esquece-
mento e que a editora e os pro-
pios autores queren continuar
coa edición deste traballo.

Como explica Paulo No-
gueira o proceso de recollida
prolongouse durante cinco
anos, tempo no que o material
inédito atopado triplicou o xa
coñecido. Ademais desas pezas
inéditas da obra dos Campa-
neiros, o dvd inclúe tres frag-
mentos audiovisuais gravados
na segunda metade do século
pasado. Así, recóllese a actua-
ción que os músicos realizaron
na película Alma gallega, de
Armando Hermida Luaces,
unha imaxe folclorista que
pouco ten que ver coa súa
aparición posterior en Auto-
pista, unha navallada á nosa te-
rra, de Llorenç Soler, cun pa-
pel reivindicativo. Ademais re-
colle a entrevista que a TVE
de Galicia lle realizou aos
membros do grupo. Ao ver de
Antón Mascato, director de
Edicións do Cumio, a través
dos Campaneiros pódese apre-
ciar “a evolución da música
galega, a súa dignificación”.

A iniciativa da editora, co-

mo explica o seu director, en-
márcase nun contexto no que
non era doado para os novos
músicos acceder a partituras
e gravacións de grupos desta-
cados da música tradicional
galega. “Procuramos a través
de fotografía e das grava-
cións ofrecerlle aos novos in-
térpretes fontes nas que po-
der formarse”. “Nos anos se-
tenta, este tipo de traballos
era impensábeis porque os

musicólogos non estaban in-
teresados nesta música”. 

Os gaiteiros
da Terra de Montes

A editora Ouvirmos vén de
publicar Os gaiteiros de Soute-
lo. Terra de Montes. Esta é a
primeira vez que se compila a
totalidade dos seus rexistros
sonoros realizados en Ourense
en 1928, entre os que se atopa
a primeira gravación da po-
pular Muiñeira de Chantada.
Os Gaiteiros de Soutelo, e moi
particularmente, o seu líder
Avelino Cachafeiro, están
considerados como o máximo
expoñente do tradicional
cuarteto de gaitas, así como
un referente estético e musical
para a xeración de gaiteiros
posteriores.

O autor do estudo que
completa o disco, Juanjo Fer-
nández, destaca do grupo o
seu carácter “mítico dende os
inicios da súa creación”, unha
apelativo que gañaron “apoia-
dos na súa calidade e por fa-
cer un traballo insólito na
época, ao empregar dúas gai-
tas”. Na creación do mito, o
autor sinala ademais o apoio
de toda unha serie de persoas
vencelladas ao nacionalismo.

O material sonoro que se
presenta nesta nova entrega
de Ouvirmos é froito do ex-
haustivo traballo realizado
pola editora, visitando arqui-
vos persoais tanto no país co-
mo da outra beira do Atlánti-
co na procura de gravacións
históricas.

Diarios, publicacións, en-
trevistas cos familiares dos
membros do grupo... Juanjo
Fernández botou man de di-
versas fontes para documen-
tar o seu traballo de investiga-
ción. Nel destacan tres feitos
significativos, que marcarían
tanto o carácter do grupo co-
mo a súa transcendencia. Un
deles foi a gravación en 1928
das pezas que agora se presen-
tan en formato dixital, un dis-
co que sería un éxito de distri-
bución; outro o recoñecemen-
to que recibiu en 1924 Avelino
Cachafeiro en Compostela, es-
tando presentes Risco e Caste-
lao, entre outros; e, posterior-
mente, a súa viaxe a América.

Ao ver do autor, o libro
“aporta o traballo que fixo
un grupo que foi innovador
nunha época na que os gaitei-
ros tocaban de xeito antigo”.
Puxeron o listón moi alto”,
comenta, “e tanto os gaiteiros
e os artesáns tiveron que es-
forzarse moito para estar ao
seu nivel”.♦
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Gaiteiros dixitais
MAR BARROS

Veñen de saír á rúa dous traballos en formato dixital nos que se re-

colle o legado de dous grupos destacados dentro da música tradicio-

nal galega, Os gaiteiros de Soutelo e Os Campaneiros de Vilagarcía.

Os Gaiteiros de Soutelo en Cee cara ao 1930. Abaixo, nunha foto do ano 1924                                           RAMÓN CAAMAÑO

KSADO

Avelino Cachafeiro visto por Castelao.



La Iguana, unha das salas de
concertos consagradas de Vi-
go cumpre quince anos e ce-
lébrao o xoves 22 de decem-
bro cunha festa aniversario
na que actuará a banda gale-
ga The phantom keys.

A sala, que xa é un dos re-
ferentes dentro da programa-
ción musical estábel da cida-
de viguesa, abría as súas por-
tas a finais de 1990. Nese mo-
mento, e tras a explosión que
se viviu na movida, nin pro-
gramadores, nin músicos nin
salas gozaban do seu mellor
momento no medio dunha
oferta musical reducida. Nes-
te contexto, abriu as súas
portas La Iguana Club, que
dende o primeiro momento
apostou pola música en direc-
to e converteuse nun dos
poucos locais da cidade que
mantiñan unha programación
estábel de pop e rock.

“Empezamos ben”, co-
menta Fernando Presa, un
dos responsábeis de que o
proxecto de La Iguana fose
adiante. “Non había moitas
salas en Vigo, nin tantos gru-
pos como agora, así que nos
xuntamos catro amigos para

abrir un club de rock and roll,
con actuacións a cargo de ar-
tistas locais, nacionais e inter-
nacionais”. La Iguana nacía
cunha marcada predilección
polo rock, máis nas chamas
do seus escenario ardería
blues, pop, hip-hop, punk e,
mesmo o indie atoparía un es-
pazo destacado, cos concer-
tos de bandas como Surfin’
Bichos, Chucho, Australian
Blonde, Nacho Vegas, La Bue-
na Vida ou Sidonie. Esa foi se
cadra unha das máximas da
sala: adaptarse ás novidades.

Na ampla nómina de artis-
ta que pasaron por Churruca
destacan os concertos de
Burning, con Pepe Risi, o de
Calamaro, o de Los Enemi-
gos, The Fleshtones, Barren-
ce Whitfield o Zen Guerrilla.
Neste quince anos houbo
tempo tamén para anécdotas
como a actuación ante sesen-
ta persoas de Green Day, an-
tes de que Green Day fóra o
Green Day recoñecido pola
MTV que enche estadios de
fútbol. Algo parecido sucede-
ría con The Offspring e mes-
mo Manu Chao, pouco antes
de poñer fin a Mano Negra, se

deixou ver en La Iguana. 
Se cadra son a política do

bar, a música actual, a deco-
ración ou simplemente o am-
biente, como apunta Fernan-
do Presa, algúns dos factores
que contribúen en que a sala
se mantivese durante quince
anos. O que constata é que
entre o público ademais dos
nostálxicos cada vez xorde
xente nova, aínda que a mes-
tura interxeracional segue a
ser difusa, coa “barra de abai-
xo para os máis novos e a de
arriba para as vellas glorias”.

Para Fernando Presa que
La Iguana cumpra quince
anos é materializar un soño.
“Estamos moi orgullosos por-
que non é nada doado, menos
agora que existen moitas
máis salas, máis programa-
ción de concertos”. “O que
tentamos sempre foi facer as
cousas ben, cumprir cos ho-
rarios, cos músicos e co pú-
blico”, explica. Agora, cando
están a festexar o seu aniver-
sario, Fernando agarda que a
súa sala permaneza aberta
durante un tempo “indefini-
do”, cando menos, “outros
quince anos máis”.♦
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Teoría
da avoa
Gabriel García Márquez dixo nunha oca-
sión que Galicia é un país mítico, e nos
países míticos chove sempre e sempre es-
tán cubertos de bruma. Tamén confesou,
ou inventou, que tiña unha avoa galega
que lle contaba historias sendo neno, esas
historias son a historia e por eso é escritor.
A voz da súa avoa fala nel. Ambas afir-
macións merecen máis reflexión do que
puidese parecer a simple vista.

Outro escritor en lingua española, José
María Merino, que é leonés da Coruña, veu
dicir que o que caracteriza ós galegos fronte
a outros (e ós escritores galegos fronte a ou-
tros) é a imaxinación, o mito, a fantasía, e
puxo os exemplos consabidos: Valle-Inclán,
Cunqueiro, Torrente. Engadiu Marcos Val-
cárcel, facendo unha breve crónica, outros
nomes como os de Ferrín, Casares, etc. Pos-
tos a dicir a verdade, este tema é xa un tópi-
co, e por tal o tiña o citado Cunqueiro. Eso
da fantasía dos celtas, eso de sermos os gale-
gos un pobo espiritual e culto, ou se prefiren
supersticioso e inculto (que de ambos xeitos
se interpreta o mesmo fenómeno), eso de
crermos nas bruxas e na Compaña, eso do

noso realismo fantástico ou realismo máxi-
co, parente do sudamericano, non é, afirmo á
miña vez, outra cousa que un lugar común.

A segunda aseveración do colombia-
no, porén, acercanos moito máis ó que de
verdade hai detrás de todo.

Víctor Freixanes expuxo nunha das
xuntanzas anuais de escritores na casona
de Verines a “Teoría da avoa”, que, se non
entendo mal, vén dicindo que detrás de to-
do escritor hai unha avoa (ou un avó) co-
mo o de Gabo, ou sexa: alguén que che
contaba historias cando eras neno, esas
historias foron a semente da túa imaxina-
ción e é a súa lembranza, consciente ou
non, o que fai logo de ti un escritor.

Son un firme partidario, por experiencia
propia, da teoría da avoa, á que vou amecer
uns cantos datos pola miña conta. Vexamos:

É evidente que ninguén constrúe as histo-
rias a partir da nada. Saen dalgún sitio. Ese si-
tio é, certamente, a memoria. Enténdase ben
que non a memoria do vivido estritamente,
senón a memoria do escoitado, do visto, do
soñado, do imaxinado, do anceiado e ata do
esquecido: a memoria de un e a de todos. A
imaxinación non é nada sen a memoria. Na-
da máis estéril que un presente continuo.

Ninguén sabe escribir se non sabe ler, se
non le outros escritores, ou se non escoita
outros narradores. Pois, na práctica, funciona
igual a literatura oral que a escrita, coas mes-
mas regras: Só se concibe un escritor como
fillo doutros escritores, mesmo dos que non
leu. E, polo mesmo, como fillo da literatura
oral. Se non tivo avoa, tivo quen lle lese li-
bros, ou, pola razón que sexa, leunos el mes-

mo. E aquí, con toda evidencia, hai que en-
gadir o cine, esa vasta literatura, (e ata al-
gunhas series da televisión). ¡E o cómic! O
Capitán Trueno, o Cachorro, Tintin e o Co-
saco Verde son algunhas das miñas avoas.

Lembro que a infancia de todo home
(de toda persoa) é a súa patria definitiva.
Eses días azuis. Poida que non fosen así,
que en verdade fosen (como foron para os
que fomos nenos no franquismo) tristes,
duros, coas horas roubadas e co chupasan-
gues á volta da esquina, pero é igual. Se non
foron así, agora son así. Na memoria. É un
espazo fundamental desa patria son os con-
tos da avoa, ou da mamá, ou do señor Polo,
que sentaba nun tallo tomar o sol ás portas
da casa e falaba cos nenos. Xa ninguén po-
de contarnos historias. Contémolas nós.

É a necesidade, tan humana, de contar e
de escoitar historias, a que nos leva a ler e a
escribir. Alguén a quen nunca lle contaron
nada pode non sentir a necesidade de con-
tar nada. Está mudo. Mudo da alma, que é
moito peor. Cando era un neno andaba sem-
pre cos rapaces do barrio. Os domingos ia-
mos ó cine. Pero os máis pequenos non po-
diamos entrar, como tal, a Drácula. Pois
moito mellor, os que foran contábana. Xun-
tabámonos dez ou doce, un narraba. A pelí-
cula duraba moito máis de hora e media. In-
terrompíase, repetíase, facíase o silencio,
sentíanse os pasos do vampiro, chegaba o
coche sen condutor na noite, víase o caste-
lo, saboreabamos un a un (pero case non se
tragaban, torgábanse na gorxa) os pratos da
cea que lle ofrecía ó seu visitante: un era
polo. O narrador non se esquecía de nada,

repetía o son dos cabalos, xiraba as mans
como as rodas do carruaxe, tarareaba a mú-
sica. ¿Son especial por ser escritor? Creo
que todos somos escritores frustrados, ata
os críticos literarios. Non, en serio: se non
houbese televisión as xentes andarían con-
tándose bolas enormes uns a outros, fantás-
ticas trolas, contos de nunca acabar.

As historias que son a historia son as da
tradición de cada lugar, de cada familia, de
cada país: a avoa é unha axente. A voz que
fala por ela é antiga como o mundo. Con-
ta(ba) os mesmos contos que lle contaron, ó
seu xeito, claro. Os mesmos que se
conta(ba)n na casa do lado. O mesmo fan, en
realidade, os escritores. Dise que todas as
historias están escritas, pero que hai que con-
talas todas de novo. E é absolutamente certo.
Eu fun quen de escribir, ou de recuperar, o
conto “do paxaro que fala, a auga de ouro e
a árbore que canta”. É un conto modernísi-
mo que ten 3.500 anos. Algúns, en cambio,
cren que o seu é o último berro e que o que
fan non o fixo antes ninguén. Vanitas vanita-
tis. Nada hai novo baixo o sol. En literatura
todo é tradición: Homero, dadá, Apollinaire,
os caligramas, os proemas, as iluminacións,
Howl, o noveau roman, Catulo, o rei Arturo,
os refráns, o Señor das Sortellas, Manuel
Antonio, Carlos Oroza e Neira Vilas. En li-
teratura todo é innovación. Hai que ser orixi-
nal, ou sexa, ir ás orixes. E non repetir, non
plaxiar. O que non é tradición é plaxio e o
que non vale é repetir: repetir a Rosalía, a
Cunqueiro, a Chandler, a escritura automáti-
ca, o letrismo, as vangardas da retagarda, o
costumismo, ¡que aburrimento!♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Os 15 da Iguana
M. BARROS

Hai quince anos catro amigos decidiron converter un antigo ximnasio en club de rock and roll na
rúa Churruca de Vigo. A idea era crear un espazo de concertos de pop, rock, punk, soul... a cargo
de bandas nacionais e internacionais, alternativas ou consagradas. Así nacía o club da Iguana.



Dúo Búho xorde na beira da barra
do bar Miúdo, no casco vello de
Compostela, hai cinco anos, cando
Serxio Cobos, daquela aprendiz de
acordeonista, lle propuxo a Xaco-
be Lamas, violinista de profesión,
formar un grupo, aínda coa idea
pouco traballada do que en realida-
de quería, un grupo fóra de todas as
convencións. “Non tiña un proxec-
to claro, simplemente dúas persoas
tocando cadanseu instrumento, el o
seu violín e eu o meu acordeón.
Quería un grupo que nos permitise
facer o que nos dese a gana coa
música”, recorda Sergio. E Xaco-
be, sen pensalo, aceptou.

Dende aquela, a formación
clásica de Xacobe e a tradicional
de Serxio uníronse nunha mestu-
ra perfecta que dá en chamarse
Dúo Búho. Un grupo de catro
mans onde o violín e o acordeón
son todos os instrumentos posí-
beis e os valses, os tangos e as
mazurcas, todos os ritmos que
existen no mundo.

Para o dicionario un oasis é
unha cousa agradábel entre outras
moitas que non o son, para Serxio
Cobos, os oasis chámanse Dúo
Búho. “Este grupo permítenos ir
ao noso ritmo, non nos obriga a
case nada. Todo o que sae de aquí
é porque nós queremos que saia,
mostramos aquilo que queremos
que a xente vexa de nós. É un gru-
po á nosa medida”, afirma Xaco-
be, sen quizais saber, que, para
quen escoita, os oasis atópanse
nas melodías que interpretan. De-
cote, a súa música proporciona un
momento de tranquilidade nun
mundo que, con demasiada fre-
cuencia, non se deixa entender.

A música funciona como fío
condutor, entre o que Serxio e
Xacobe esconden e a informa-
ción que chega aos ouvidos do
público. Melodías tradicionais
reinterpretadas con violín e com-
posicións novas de corte clásico,
debuxadas nas teclas do acorde-
ón. A música volta ás súas ori-
xes, ao minimalismo das pezas
que transmiten sen necesidade
de palabras, ás pezas non canta-
das e á complexidade que supón
unificar dous mundos que se pa-
recen sen coñecerse, o clásico e
o tradicional, sen que isto supoña
un esforzo engadido aos ouvin-
tes, porque se algo ten claro Ser-
xio Cobos é que “a música ten
que parecer fácil, aínda que non
o sexa, ten que dar esa impresión
a quen está escoitando” .

Influencias 

No coche escoitan flamenco,
fantasean cun número de zapate-
ado nos seus concertos, cantan,
tocan palmas e levan o ritmo con
calquera obxecto que lles caia
nas mans. Tararean. Xogan a
unir unhas notas con outras e re-
gálanlles un ritmo. Para moitos,

a difícil arte da composición, pa-
ra eles, un xogo, unha diversión,
unha filosofía de vida.

As súas influencias rexorden
en cada peza do repertorio, volve
ao escenario o Serxio Cobos que
tocaba o bombo no desaparecido
grupo de música tradicional Vio-
lia, soan as notas do Valse de Ce-
lanova, unha peza de Alberto Ba-
rreiro Warren, acordeonista de
Fiandola, sobe ao escenario A
Bruxa, herdanza de Antón Seoa-
ne, integrante do grupo Milladoi-
ro. E vaise configurando un ima-
xinario mítico e propio con cada
peza interpretada. Galiza na súa
máxima expresión. Arrédanse en-
tre as cordas do violín lembranzas
de viaxes pasadas, influencias
francesas, músicas recollidas alí
por onde pasaron. Xacobe rein-
venta a tradición co arco do vio-
lín, coma se fose algo natural aca-
riñar as cordas do seu instrumento
para lles arrincar unha mazurca.
Coma se fose a música quen pedi-
se ser interpretada deste xeito pa-
ra acadar sentido completo. “Dúo
Búho dálle á música o que ela lle
pide”, di Xacobe Lamas.

A música

“Para min, tocar un instrumento é a
mellor maneira de non estar nunca
só e, ademais, creo que quen toca
un instrumento nunca está triste”,
di Cobos. “Cando decides tocar,
vertes tantos sentimentos e emo-
cións que non hai sitio para a soi-
dade. Todo queda reducido á melo-
día que sae do teu instrumento.” 

Sexa como for, Cobos afirma
que comezou a tocar para bailar
mellor e que baila para tocar me-
llor, para ter as dúas perspectivas
da música. 

“Á música dálle igual de on-
de veñas, non pide visados nin
ten fronteiras. E é por iso polo

que ti podes estar nunha taberna
en calquera lugar do mundo e, se
hai músicos, e ti tes un instru-
mento, podes relacionarte con
eles, sen palabras, só notas musi-
cais” comenta Serxio.

“Nunca expresas tanto como
cando estás tocando. Quen fai
música é quen de sentir dende a
máis absoluta brutalidade até a
máxima calma, pasando pola lou-
cura, a soidade, e todos os estados
de ánimo que che veñan á cabeza.
Hai mil tópicos para definir a mú-
sica, todos me valen. Pero a músi-
ca é moito máis. É unha linguaxe,
ao menos para min, moito máis
cómoda que as palabras” di Xaco-
be, recoñecendo a súa timidez. 

O futuro

“O proxecto de futuro é chegar até
os 112 anos tocando, coa mesma
tranquilidade, sen grandes preten-
sións. Só a de cambiar os cubatas
pola cunca de viño e os ducados
polo tabaco de liar, e marchar do
bar, os dous xuntos, despois de es-
tar catro horas tocando para que a
xente baile”, di Serxio.

Verbo de gravar un disco,
Dúo Búho está dacordo en que,
no caso da súa música, facer un
disco suporía máis un xeito de
compilar o seu repertorio que de
comercializar a súa música. 

O certo é que vivimos tem-
pos estraños no que á industria
discográfica atinxe e, que Dúo
Búho saque un disco ao merca-
do, como opina Xacobe, “non
sería sinónimo de éxito comer-
cial”. Serxio Cobos, quen xa ti-
vera unha experiencia discográ-
fica con Violia, sabe que “o peor
de gravar un disco é que o tempo
que dedicas a ensaiar non o in-
vistes en crear, en compoñer no-
vos temas e iso, a Dúo Búho, non
lle interesa demasiado”.

O que si resulta interesante é
o feito de compilar todo o reper-
torio, porque “nos concertos im-
provisamos moito, eu polo me-
nos –afirma Xacobe– e, normal-
mente, ao baixar, xa non me lem-
bro do que fixen no escenario.”.

Un traballo discográfico per-
mitiríalle a este grupo non es-
quecer certos temas que, coa re-
novación do repertorio, xa non
se tocan nos concertos pero que
gozan de boa saúde e de calidade
para ser rememorados ou rein-
ventados co paso do tempo.

Concertos

O certo é que Dúo Búho ten un-
ha maxia especial no escenario,
quizais pola estupefacción que
produce escoitar a un grupo no-
vidoso nos tempos do remake e
dos greatest hits, quizais polo
desconcerto no que nos sumen
dous instrumentos como o violín
e o acordeón unidos por máis de
hora e media en perfecta con-
xunción coa tradición e coa
modernidade.

Dúo Búho atópase en estado
puro ao rematar a actuación, can-
do todo pasou, cando xa non hai
nervios e poden tocar, sen límite
de tempo nin de repertorio, sen-
tados nun bar.

Están cómodos, os instru-
mentos son parte do seu corpo,
“eu, coa gaita, cheguei a pensar
cos dedos”, afirma Serxio Co-
bos. Todo é coma no principio e
seméllase moito ao seu proxecto
de final. Eles sentan cos seus ins-
trumentos e gozan se a xente bai-
la, se son quen de facerlles sentir
unha mínima parte do que eles
senten cando tocan. 

Serxio abraza o acordeón,
Xacobe o violín e as notas foxen
lonxe, moi lonxe, até chegar on-
de os ventos dan a volta.♦

Nº 1.203 ● Do 22 ao 28 de decembro do 2005 ● Ano XXVIII

Manolo
Gómez
‘Disney está
a perder
o seu monopolio’

M.B.
Por primeira vez dúas pro-
ducións de animación ga-
legas compiten polo goya á
mellor longametraxe de ani-
mación na que será a vixési-
mo edición, Gisaku (Filmax
e Bren) e O soño dunha noi-
te de San Xoán, de Dygra, a
produtora que vostede diri-
xe. Aque pensa que se debe?

A estas alturas ninguén
discute que Galiza ten un po-
tencial moi importante e que,
a nivel europeo xoga un pa-
pel destacado. Pero non por
iso está todo feito. Cómpre
fomentar infraestrutura da in-
dustria cultural, crear solo in-
dustrial para empresas que
traballen con bits, financia-
mento de novos sistemas e
fomentar a formación. Os no-
sos rapaces son a xeración
mellor formada, pero non lles
choven as ofertas. Algo falla.

O recoñecemento do
xurado correspóndese co
da billeteira?

Non necesariamente. De
momento a animación en Es-
paña é unha categoría menor
e está copada polas produ-
cións norteamericanas, favo-
recida polos seus cómplices.
Hai sete anos había monopo-
lio de Disney, pero agora es-
tá todo un pouco máis repar-
tido. Se alguén dixera hai
uns anos que dende a Costa
da Morte podían facerse pro-
ducións de animación pensa-
ríamos que estaba tolo. Ago-
ra Dygra ten o seu oco, fa-
cendo proxectos cunha mar-
cada impronta da terra.

É competitiva a anima-
ción galega?

Sobre o papel é doado di-
cilo pero non se dá na reali-
dade. Eles teñen un mercado
único, con centos de millóns
de persoas e unha lingua co-
mún. En Estados Unidos xa
amortizan a produción. Aquí,
logo, seguen sumando. Hai
que ter en conta tamén que
temos a estupidez de xente de
aquí que promove os proxec-
tos norteamericanos, que non
potencian o propio nin levan
a mercar os nosos produtos.
Temos unha Unión Europea
cunha moeda única pero na
que non existe unha distribu-
ción paneuropea, e isto difi-
culta moito as cousas.

Frivolizando, que pelí-
cula é mellor?

Non hai falsas modestias,
Soño é mellor. (Risas).♦

Dúo Búho
música para entender o mundo

GEMMA MALVIDO OTERO

Dous músicos, Serxio Cobos e Xacobe Lamas, mesturan acordeón e violín cun reperto-
rio tradicional. Pasearon todo o país cos seus sons. O 27 de decembro estarán en Brión



Antonio Vidal (Petín de Valdeo-
rras 1915- Lugo 1994) foi duran-
te moitos anos xastre en San
Clodio de Ribas do Sil, por todos
recordado como un home ele-
gante e espléndido, sempre coa
súa cámara de retratar ao om-
breiro, a rexistrar arreo o vivir do
seu pobo. Era un dandi, de sorri-
so aberto e solidario, nun tempo
de posguerra no que o seu cora-
zón tenro e republicano soubo
captar con delicadeza os traba-
llos e os días dos seus veciños, o
latexar cotián do pobo.

San Clodio de Ribas do Sil foi
o centro do seu universo creativo,
o seu esencial topos fotográfico.
Nese espazo docemente aloumi-
ñado polo Sil, estaban para el o
mundo enteiro con todos os seus
homes e os seus soños, un espazo
que o fotógrafo recreou unha e
mil veces até o converter nun ám-
bito belamente iluminado, poeti-
camente retratado. Como tantos
outros fotógrafos do seu tempo
Antonio Vidal tivo unha gran vo-
cación de cronista: a vida social e
económica da súa vila, os traba-
llos e os días dos seus veciños, os
nenos, os vellos, os seres inocen-
tes do pobo, a festa e o deporte, a
natureza a se metaforsear eterna-
mente... todo quixo captar no seu

devir. Podemos dicir que no cor-
pus fotográfico de Antonio Vidal
está contida toda a memoria emo-
tiva e social de Ribas de Sil, nun
arco temporal que abrangue catro
décadas, desde os anos corenta,
nos que o fotógrafo se instalou na
vila –despois de pasar a súa ado-
lescencia en Tánxer, de participar
na guerra defendendo os ideais
democráticos e de permanecer co-
mo prisioneiro en distintos cam-
pos de traballo– até ben entrados
os anos oitenta, época na que tivo
que ir abandonando paseniñamen-
te a súa paixón fotográfica. 

Daquela, temos que entender
a súa arte dentro das coordenadas
estéticas do seu momento: como
membro activo da Agrupación

Fotográfica Lucense, unha das
moitas asociacións fotográficas
que desde a 2ª metade da década
dos 50 e a primeira dos 60 contri-
buiron a consolidar unha época
dourada da fotografía galega,
dentro dunha vida asociativa na
que desenvolveron a súa afección
fotógrafos de gran valor a través
de concursos, exposicións en sa-
lóns e intercambios creativos fun-
damentais para a súa formación.
Mais, coidamos que Antonio Vi-
dal evitou caer nos aspectos máis
formalistas desta estética da foto-
grafía de salón, equivocamente
chamada salonismo ou fotografía
concursística, na que por outra
parte atopamos achados extraor-
dinarios para o seu momento. A
mesura e a serenidade da súa fo-
tografía non responden a ningun
afán esteticista. Tampouco ao de-
sexo dun realismo frío e distan-
ciador. El parte sempre dunha dis-
tancia afectiva na súa ollada deli-
cada, da necesidade de acerca-
mento aos seres e ao seu vivir. Se-
mella estar decote ofrecéndolle
esa humana cercanía aos seus fo-
tografados. Como dicíndolles: “a
miña ollada vos dou, como a un
irmán vos retrato”, parafraseando
os versos do poeta. Era un fotó-
grafo entre o pobo: o fotógrafo

dentro da foto comunal.
Antonio Vidal tocou todos os

paus da fotografía: o retrato, o
autorretrato, a reportaxe ou a foto-
grafía de prensa (foi correspon-
dente gráfico dos diversos medios
de comunicación galegos), mais
non foi un fotógrafo de estudo. Por
riba de calquera outra considera-
ción, foi un fotografo de espazos
abertos: un fotógrafo da rúa, da vi-
da a latexar en carne viva, en soño
esperanzado. Ademais de deli-
cadeza e serenidade, as súas foto-
grafías están cargadas de dinamis-
mo e leda espontaneidade. Unha
espontaneidade e unha vitalidade
que nos evocan a sensibilidade de
Robert Doisneau. Cando Vidal es-
tivo en París, como un emigrante
máis na procura de fortuna, non
deixou de retratar escenas cotiás
das rúas parisinas, unhas imaxes
que lle conferen un aquel de
cosmopolitismo, pero que no fon-
do son as mesmas imaxes que el
tomara durante os anos sesenta e
setenta nas rúas dunha pequena vi-
la galega, digna no traballo e leda
no lecer, e, ao seu xeito, tamén
moderna, na medida en que aque-
les anos o permitían. As súas foto-
grafías son un modo de elevación
sobre a vulgaridade e o fotógrafo
unha flor na ciénaga daquel tempo

escuro máis esperanzado sempre
no seu corazón. Cando outros pro-
curaban de nós a imaxe compra-
cente ou deformadora, é exemplar
a dignidade con que Vidal retrata
ao seu pobo, unha vila como tantas
outras de Galicia do seu tempo, fe-
rida pola dor da emigración e da
derrota, mais cargada de valores
cívicos e estéticos aos ollos do fo-
tógrafo. Pousar a ollada nas súas
fotografías é sentírmonos parte
dun pobo vivo e ledo malia todo.

San Clodio de Ribas do Sil é
un pobo que sempre gardou leal-
dade aos valores democràticos.
As forzas progresistas que hoxe
gobernan en Galicia deben ser
sensíbeis a esa fidelidade demo-
crática. Unha das aspiracións dos
veciños é dispor dunha casa da
cultura ou centro cívico que aco-
lla a vida social e cultural da vi-
la. Pensamos que o nome que fi-
gure con letras de prata na facha-
da desa casa do pobo ou centro
cívico debe ser o de Antonio Vi-
dal, encarnación da harmonía so-
cial e incansábel animador da ac-
tividade lúdica e creativa de Ri-
bas do Sil. E que mellor sitio que
esa soñada casa para gardar a súa
memoria, que é o mesmo que di-
cir a memoria poética e histórica
do seu pobo, do noso pobo.♦
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A luz fotográfica de
Antonio Vidal

X. PÉREZ MONDELO

Antonio Vidal.
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“Pragmático” é verba
que se perde xa no di-
cionario, moi da lingua-
xe marxista, co signifi-
cado da eficacia da
práctica. Pois velaí que
os rusos, noutrora tan
formados nas cuestións
de teoría e praxe, pese
aos seus contraditorios
rituais e cerimonias in-
terminábeis, de tribu-
nas, puños en alto, him-
nos, bandeiras, meda-
llas, desfiles e monu-
mentos aos heroes, usan
e espallan o pragmatis-
mo. O pragmatismo non
é máis que o otourga-
mento da prioridade á
acción, aos feitos, aos
resultados prácticos so-
bre as teorías. 

Observamos que
coa uniformización
globalizadora mudan
aceleradamente os mi-
tos e os ritos. Impera esoutro
pragmatismo que se exemplari-
za con aquilo de que “la pela es
la pela”, como din os cataláns.
Ao fin e ao cabo “a vaquiña po-
lo que vale” dicimos timida-
mente os galegos entre a vertixe
dos cartos rápidos e fáciles, os
que tantas cousas permiten na
pirámide das xerarquías e o sál-
vese quen poida. 

E nesa loita pola vida en
contra da vida van quedando as
lembranzas, as vellas formas de
acercamento, de educación, a
cartilla elemental do protocolo.
Moitas cousas que noutrora eran

pragmáticas, como un bico ou
un banquete de confraternidade,
prolongáronse en aburridos e tó-
picos cerimoniais. E a hipocri-
sía, a falsidade, rolda a urbani-
dade e os protocolos. O bico de
Xudas será símbolo de traizón.
Un bico nace inicialmente da
necesidade física de achegamen-
to, de coñecemento e unión, dise
“ósculo de paz”, e se se vai máis
alá, preludio de orgasmo, pero
quedará nun ritual, nun esque-
mático formulismo máis. O ri-
tual muda segundo os contextos:
en España son dous bicos, nunha
e noutra meixela, en boa parte

de Europa son tres, noutras par-
tes, un... os esquimais bican co
nariz... Pola outra banda, cousa
de sempre serán aqueles senti-
dos versos do romántico Byron
“Dádeme a dita suprema do pri-
meiro bico de amor”, ou  a inter-
pretación de Eros e Psique que
tanto motivou a artistas. 

Moito nos gustou a película
Cinema Paradiso, dirixida por
Giuseppe Tornatore: a  apoteose,
decadencia e morte dun cine de
vila... e tecendo a trama argu-
mental a selección das fitas de
celuloide censuradas cos bicos
máis cinematográficos, e que,

pese a todo, tanto in-
fluíron na historia.
Afortunadamente, por
aquí, os bicos xa non
teñen censura.  Dende
nenos, coa boca que-
remos comer o mun-
do, iniciámonos nese
xogo de achegar aos
beizos a todo o que se
quere, para quedar
nun boceto, no xesto,
no ritual de bicar. Bi-
camos o que quere-
mos, os símbolos das
nosas devocións e
identificacións, os
santos, as medallas, as
bandeiras... como se
se quixesen fagocitar
e interiorizar. 

E agora, cando
saen do armario to-
das as represións,
féndense tabús edu-
cacionais, fanse os-
tentosas manifesta-

cións de bicos de todas as clasi-
ficacións que escandalizan as
beatarías e o oriente dos veos.
Pola contra, os rusos, nese pro-
ceso “europeizador”, aparcan
os seus bicos e repiten como
autómatas o saúdo do apretón
de mans. Retiran dos seus lon-
gos protocolos gobernamentais
os tres efusivos bicos na meixe-
la ou na mesma boca. Aquelas
recepcións soviéticas duraban
horas, a maior parte delas no
saúdo de bicarse ao comezo e
ao final. Aprétanse e bícanse
presidentes, ministros, xerais,
subdirectores, secretarios... Fa-

no efusivamente, poñendo todo
de si, como entregándose,  inlu-
so cos seus mesmos contrincan-
tes. Lembremos aqueles ines-
quecíbeis bicos berlineses,
“rompemuros”, entre Breznev e
Honecker, que os graffiteiros
inmortalizaron no valado de ce-
mento e espiños que dividía a
Berlín. Eltsin e Clinton mode-
raron os xestos e o saúdo redu-
ciuse a unha aperta con suaves
golpeciños nas costas. Putin es-
gazou con moitas solemnes tra-
dicións rusas. Dende agora o
protocolario ritual ruso dos tres
bicos pasará ao museo. 

Certa frialdade comercial
fende os herdos humanistas,
esperpentizados polo uso e o
abuso. Esquécese aquilo de que
“o único idioma universal é un
bico”. Atinadamente, alguén di-
cía que “un bico é algo que o ne-
no recibe gratis, o mozo rouba e
o vello paga”. A normalidade, a
espontaneidade é un tesouro nes-
tos tempos de xestos prefabrica-
dos. Mais tamén se ritualiza o
pragmatismo en rosario ensari-
llado de reunións nas que se pre-
pararan os puntos para a próxima
reunión... e así. A pesar de todo a
foto dun líder bicando resulta
tenra, natural, familiar, convin-
cente e vende, resulta pragmáti-
ca. Entre tanto mercadeo e su-
perficialidade confitada artifi-
cialmente, cómpre necesaria-
mente iso que xa semella tan es-
traño como é a naturalidade. Vi-
rá o día despois e o ritual fotoxé-
nico do bico na rúa trocarase nun
puñetazo na mesa.♦

A Ucha das Horas                                                   Felipe Senén

A ritualización do bico, naturalidade e pragmatismo

Senpoder
FRANCISCO CARBALLO

ONadal é a forma popular do cristianismo, é
cultura. Poderiamos entrar nun dos seus
contidos máis firmes? Nadal di o valor da

persoa sen poder. “se non cambiades e non vos facedes
coma nenos, non entraredes no reino dos Ceos. Quen se
faga pequeno coma este cativo será o máis importante
no reino dos Ceos” (Mateo, 18, 3-4). 

Todo o capítulo 18 de Mateo está escrito como

historia de Xesús para estruturaren o modo de seren dos
seus discípulos. A esa luz configurouse a comunidade
cristiá dos apóstolos, orixe da Igrexa. Que aconteceu
para que aparecese o poder nas igrexas? 

A vida humana individual e colectiva está sometida
a avatares. Xa no s. III e ante as variedades litúrxicas e
idelóxicas da Igrexa, aparecen codificacións a prol de
dirixentes- clérigos-que controlen. Un principio
xerárquico dexenerativo. Logo o cristianismo –no s.
IV– consegue oficialidade no Imperio Romano e os
seus bispos categoría consular. Na cristiandade
medieval e moderna a Igrexa procura un clero día a día
máis distante dos fieis e de máis poderes. As Escolas
Teolóxicas eleboran unha espiritualidade clerical mora-
lizante: bos cregos, Igrexa santa. O Vaticano II na
Lumen Gentium atribúelle á xerarquia o “munus”, o car-
go. Mais varias igrexas non modifica a estrutura

clerical. Os bispos teñen poderes económicos, sociais e
espirituais de señores feudais. O Papa é un monarca. 

Esta anomalía da entrada do poder na comunidade
cristiá constitúe un obstáculo. O teólogo J. Comblin,
1923 ( belga brasileiro), pensa que aí radica o centro da
reforma a continuar do Vaticano II. Temos que rescatar a
eclesioloxía do Novo Testamento, Mateo, Xoán, Paulo.
Evanxeos e cartas apostólicas afirman sen dúbidas a rea-
lidade da Igrexa como comunidade fraternal, allea a todo
poder, e fiel á autorictas de Cristo” que naceu cos
senpoder, viviu en crítica ao poder relixioso e imperial, e
confioulle ao “Espírito”( a forza de Deus que move os
corazóns) a guía dos que queiran seguilo. 

Que maior aposta pola liberdade que o Nadal? Que
maior rexeitamento da desigualdade que o Nadal? Que
maior exaltación dos excluídos que o Nadal? Cómpre
sumarse e encher terra e ceos de nadais.♦



ArArzúazúa
■ EXPOSICIÓNS

UNHA VILA,
TODAS AS VILAS
Podemos visitar esta mos-
tra fotográfica no Multiusos
Municipal.

BarbadásBarbadás
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO SÁNCHEZ
As súas pinturas pódense
contemplar na Casa da
Cultura.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

FITAS DE LÚA BRANCA
Pinturas de Estrella Nasei-
ro que se expoñen na sala
Caixanova.

BoirBoiroo
■ EXPOSICIÓNS

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

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

CONTRASTES
O museo Massó acolle a
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 as súas pin-
turas, xunto coas de Eurico
Borges, na Casa da Cultura
Ángel Botello, até final de
decembro.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

ECOS DA CREACIÓN
Fotografías de Manuel Le-
mos que podemos ollar até
o 8 de xaneiro no Auditorio
Municipal.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

NINGÚN NENO
SEN REIS
O café o Alfaiate e Tanxen-
cias Cómics organizan un-
ha festa de fin de ano a par-
tir da 1 h, na que os asis-
tentes serán invitados a un-
ha copa por cada libro de
banda deseñada que leven
para colaborar nesta cam-

paña. Os libros deberán es-
tar en bo estado, ser apro-
piados para cativos e histo-
rias completas. Poden en-
tregarse antes da festa en
Tanxencias (praza Padre
Rubinos, 14), ou esa mes-
ma noite no Alfaiate.

■ CINEMA

CGAI
En Fóra de serie podemos
ollar este xoves 22 ás 20,30
h. o documental Os tres es-
tadios da melancolía
(2004), de Pirjo Honkasa-
lo, e o venres 23 á mesma
hora, El perro negro (2005),
de Péter Forgács, ambos
chegados directamente des-
de o Festival de Cinema de
Gijón. O ciclo adicado a
Claire Denis presenta, este
venres 23 ás 18 h, Faits
monter (2002) e Vers Mat-
hilde (2005). Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

GRANDES MESTRES
Na galería Coarte encón-
trase esta mostra na que po-
deremos gozar de obras de
artistas da relevancia de Pi-
casso, Miró, Tápies, Anto-
ni Clavé 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.

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.

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 con-
templar, por primeira 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.

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.

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. 

■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALICIA
Juraj Valcuha terá a batuta

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

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

O pintor francés Toulouse-Lau-
trec é xa unha icona da arte. O
seu rostro barbado e os seus ante-
ollos que abalan na punta do na-
riz xa pasaron á historia. Para ho-
menaxealo a el e á súa pintura, a

Fundación La Caixa e a USC
presentan unha mostra de sesenta
obras dos mellores grafistas do
mundo, baixo a dirección de Ant-
hon Beeke. Tamén se inclúen fo-
tografías do propio artista.♦

TToulouse-Lautroulouse-Lautrecec
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

Que se celebra no Auditorio Mu-
nicipal desde o mércores 28 ao
venres 30 todos o días ás 21 ho-
ras con Miki Nervio & The
Bluesmakers (mércores 28);

Ñaco Goñi y Los Bluescavidas
(xoves 29); e Víctor Aneiros
Band (venres 30). A entrada cus-
ta 5 euros habendo abonos por
3,25 euros.♦

Festival de Blues de NarónFestival de Blues de Narón

Víctor Aneiros.

A Fundación
Barrié
da CORUÑA
acolle unha
mostra
sobre
impresio-
nismo
do Museo
Wallfar
Richartz.
Na imaxe,
Solpor
sobre o mar
(1896),
de Henri
Edmond
Cross.



este venres 23 ás 20,30 h.
no Palacio da Ópera.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

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

FerrFerrolol
■ CINEMA

RIDLEY SCOTT
Dentro do ciclo Cinema de
Autor da Fundación Caixa
Galicia podemos ollar este
xoves 22 ás 20 h e con en-
trada libre até completar
aforo, Gladiator. O luns 26
proxéctase El reino de los
cielos; e o vindeiro xoves
29 tocaralle o turno a Los
duelistas.

■ EXPOSICIÓNS

PEQUENO FORMATO
Podemos ollar esta colecti-
va até o 9 de xaneiro no
Ateneo.

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 pedagóxica sobre a
súa obra.

RAFAEL ROMERO
O Casino Ferrolán presen-
ta a súa mostra 25 anos pin-
tando Galicia.

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

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

■ MÚSICA

Mª DOLORES PRADERA
Vai dar un concerto este
venres 23 no teatro Jofre.

■ TEATRO

VENTO MAREIRO
Podemos ollar este espectá-
culo músico-vocal de Ma-
nuel Rivas, Avilés de Tara-
mancos, Xurxo Souto e
Avelino González sobre o
mar este xoves 22 ás 20,30 h.
no C.C. Torrente Ballester.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

MURALLA ROMANA
Os traballos do I Certame
internacional de fotografía
pódense ollar na Biblioteca
Pública Provincial.

ARTE NADAL
A Asociación de Artesáns
organiza este mercado, 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 dos deseñadores Mar-
tín de Azúa e Gerard Moli-
né na capela de Santa María.

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

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

MANUEL CARREIRA
A sala Puerta 11 acolle os
seus óleos.

■ MÚSICA

ÑACO GOÑI &
BLUESCAVIDAS
O vindeiro venres 30 tere-
mos no Clavicémbalo este
concerto de blues.

■ TEATRO

EL ZOO DE CRISTAL
Esta adaptación da obra de
T. Williams, protagonizada
por Luís Tosar, María
Botto, Cristina Rota, e
Juan Carlos Vellido, re-
preséntase este xoves 22 no
auditorio municipal Gusta-
vo Freire.

PALIMOCO
Este grupo vai representar
Un pingüino e un percebe
o vindeiro xoves 29 no Cla-
vicémbalo.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

XXV ANOS DA
ESCOLA INFANTIL
O Centro de Maiores de
Caixa Galicia acolle esta
mostra fotográfica até final
de mes.

■ TEATRO

EDELMIRO II Y
EL DRAGÓN GUTIÉRREZ
A compañía Teatro del
Andamio presenta esta pe-
za o venres 23 na Casa da
Cultura.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

DOÑANA
DESDE UNHA NUBE
O Castelo de Santa Cruz
acolle as fotografías de
Héctor Garrido até o 31
de xaneiro.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

UN CUBANO
ENTRE TRES GALEGOS
Así se chama a mostra de
Andrés Puig, Alexandro,
Vidal Souto e X. Cuíñas
que podemos contemplar
na galería Visol até o 30 de
xaneiro.

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

BARCELÓ
Podemos ollar as fotogra-
fias que lle realizou Jean-
Marie del Moral no C.C.
da Deputación até o 8 de
xaneiro.

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

■ MÚSICA

FUCKIN´CHRISMAS
JAM
Este xoves 22 ás 19 h. celé-
brase no Rock Club esta fes-
ta do hip hop con batalla de
breakdance e beat box con
micro libre para quen o de-
sexe e multitude de pre-
mios, ademais da actuación
dos MCs Dzn e Rober
D´Dana. Entrada de 6 euros
con cervexa ou refresco.

CONCERTO DE NADAL
Este xoves 22 ás 20,30 h.
poderemos escoitar á Or-
questra Odessa Interna-
cional Johan Strauss no
teatro Principal.

PontevedraPontevedra
■ 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.

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

O OUTRO BARRIO
A película de Salvador
García Ruíz proxéctase es-
te xoves 22 ás 21 h. no C.C.
Municipal. No mesmo lu-
gar poderemos ollar Quills,
de Philip Kaufman, o vin-
deiro xoves 29.

■ MÚSICA

CORAIS
O venres 23 ás 20,30 h. no
C.C. Municipal poderemos
escoitar ás agrupacións de
Chapela, Montesampaio e
A Furna de Budiño.

RedondelaRedondela
■ MÚSICA

MALVELA
As cantareiras presentan
Aghinaldo este venres 23
ás 22 h. no Multiusos da
Xunqueira.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

RibadeoRibadeo
■ CINEMA

UNHA CERTA OLLADA
Dentro do ciclo de cinema
alternativo proxéctase, o
luns 26 ás 20,30 h. na Casa
das Letras, Recuperando
memoria, de Cristian Pe-
renyi. O martes 27 teremos
o documental antibelicista
Bagdad rap, de Arturo
Cisneros; e o mércores 28
poderemos ollar La revolu-
ción no será televisada, de
Kim Bartley e Donnacha
O´Briain, sobre a tentativa
de golpe de estado contra
Hugo Chávez en Venezuela.

■ EXPOSICIÓNS

OLARÍA GALEGA
Podemos visitar esta mos-
tra 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
Esta mostra está no Museo
do Gravado en Artes.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

ROSARIO ARRIAZA
Até finais de mes a pintora
amosa a súa obra na casa da
cultura Pintor Lloréns.

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
■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 27 ás 22,30 h. pro-
xéctase, en versión orixinal
subtitulada en galego e con
entrada de balde no centro
social O Pichel (Santa Clara
21, baixo), Farrebique ou
as catro estacións (1946),
película francesa dirixida
por Georges Rouquier.

■ EXPOSICIÓNS 

IV PREMIO
NOVOS ARTISTAS
Podemos visitar esta mos-

tra até o 5 de febreiro na sa-
la Isaac Díaz Pardo do Au-
ditorio de Galicia.

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 pode-
mos contemplar na galería
DF até o 4 de febreiro. As
mans crean, impoñen for-
mas, un contorno, un estilo.
A man é acción: colle, mi-
de, deseña...

JORGE PETEIRO
A sala de arte do Correo
Galego 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.

HOMES E VÍTIMAS
Obras de Roberto Gonzá-
lez que permanecerán na
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
súas obras na sala de arte A
Chocolataría. Máis infor-
mación en d5@achocolata-
ria.com.

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

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

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

FRIDA KAHLO
Na Fundación Caixa Gali-
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Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

Na
Biblioteca
Provincial
de LUGO
podemos

contemplar
unha mostra

fotográfica
sobre a

muralla.

A Fundación
Caixanova
de OURENSE
mostra unha
colección de
distintos
artistas
ourensáns.

Malvela
presenta
Aghinaldo
este venres
23 en
REDONDELA.



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

JIM HODGES
Don’t be afraid / Non teñas
medo é o mural, realizado
en colaboración con mem-
bros das Nacións Unidas,
por este artista, que quería
expresar no maior número
de linguas posíbel esta fra-
se. Até o 8 de xaneiro no
CGAC.

■ MÚSICA

ULTRANOITE MÍTICA
A sala Nasa remata o ano
como mellor sabe facelo:
con Raiados do Vinilo,
Paula Carballeira, Clara
Gayo, Chévere, Goldi,
Carlos Santiago, Os Mi-
nistros do Metal, Iria Pi-
ñeiro, Marta Pazos,
Marcos Ptt, Xulio Abon-
jo, Suso Cortegoso, Mar-
cos Correa, Paula San-
martín, Pablo Malaba-
randa, Arturo... entre ou-
tros, este xoves 22 e ven-
res 23 ás 23 h. Ademais
todos os venres por volta
das 24 h. sesións de djs
coordenadas por Ángel
Amnémesis con entrada
de balde.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar un concerto este xo-
ves 22 ás 21 h. no Auditorio
de Galicia, baixo a direc-
ción de Antoni Ros Marbà.

■ 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 este xoves 22 e ven-
res 23. Consulta de horarios
e venda de entradas en
www.salayago.com.

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

TALLERES
NO MARCO
O Museo de Arte Contem-
poránea de Vigo organiza,
aproveitando o período de
vacacións de Nadal, unha
serie de actividades comple-
mentarias á exposición Chi-
chaku. Tempo e memoria
en Xapón. O  venres 30 o
mestre de banda deseñada
na escola Joso de Sabadell
Tomás Morón imparte un
Taller de Manga para Cati-
vos de 3 a 8 anos con entra-
da de balde, ao igual que os
talleres infantís Papeis e
cartóns para agasallar, nos
que o xoves 29 e venres 30
de 12 a 14 h. os máis peque-
nos poderán coñecer a arte
do origami ou papiroflexia
xaponesa. 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

OS SEXTOS SENTIDOS
O Proxecto Cami proxecta
estas series de animación (A
espía que xurdíu do fillo; A
vista é soño; Reconstrución
dos feitos; Unha viaxe
rodada; Acceso libre e Me-
llor, viaxar), ademais de
presentar o libro Lecer sen
barreiras (2) e o nº 9 da re-
vista Maremagnun este xo-
ves 22 no Centro Social Cai-
xanova ás 20 h. Tamén ha-
berá un concerto da Or-
questra Castro Navas,
composta por crianzas con
autismo, baixo a dirección
de Carlos Veiga e Xela
Conde, que interpretará a
cantiga Romance de D. San-
cho e Carmiña Carmela.

RESFEST 2005
No salón de actos do MAR-
CO continúa unha nova edi-
ción do festival de cinema
dixital, no que poderemos
ollar este xoves 22 ás 20 h.
By Design, un Especial
Beck e Triple Threat (mini-
retrospectivas); o venres 23
será o turno de Shorts I, Re-
trospectiva Tractor e Resfest
Spain; o vindeiro xoves 29
teremos Shorts III e Cinema
Electrónica; para rematar o
venres 30 con Shorts II e Vi-
deos that Rock.

■ EXPOSICIÓNS

AUTISMO
A mostra fotográfica Aché-
gate ás persoas con autis-
mo, cedida pola Confedera-
ción Autismo España á
Fundación Menela, será
inaugurada este xoves 22 ás
13 h. no Edificio Cami da
rúa da Laxe 3, onde podere-
mos contemplala até o 20
de xaneiro.

MARTA ARMADA
Baixo o título Al Faro a
pintora viguesa presenta
pinturas e deseños na Casa
Roxa até o 14 de xaneiro.

MARCELINO
BÉRTOLO ÁLVAREZ
Podemos ollar os seus óleos
na Casa da Xuventude.

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 contem-
plar na galería PM8 (Pablo
Morillo 8). 

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

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 magní-
fico e malogrado transa-
tlántico, con obxectos recu-
perados como xoias, cartas,
fotos, móbeis, ou documen-
tos, así como reproducións
dos cuartos, corredores, sa-
las de festas, e as novas de
xornais de todo o mundo
que recolleron o desastre,
permanecerá no IFEVI até
o 15 de xaneiro.

GALICIA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié inau-
gura a súa nova sede na ci-
dade (Policarpo Sanz 31)
con esta impresionante
mostra, de produción pro-
pia, que cobre máis de dous
séculos de desenvolvimen-
to industrial no noso país,
desde os precursores do s.
XVIII até as novas indus-
trias do s. XXI. Os centros

de ensino e outros colecti-
vos poden solicitar a parti-
cipación nos obradoiros di-
dácticos ou as visitas co-
mentadas para grupos no
telf. 986 110 220.

ABERTO POR OBRAS
Esta proposta parte da in-
vestigación sobre os proce-
sos da creación da arte dun
grupo de traballo vinculado
á Facultade de Belas Artes
de Pontevedra, e converte o
Espazo Anexo do MARCO,
nun lugar de experimenta-
ción aberto e activo.

CHIKAKU:
TEMPO E MEMORIA
Esta mostra reúne, até o 22
de xaneiro na planta baixa
do MARCO, obras de 16
artistas xaponeses contem-
poráneos, cunha visión in-
tencionadamente ecléctica
que inclúe, ademais de obra

II PREMIO BIBLOS
O Biblos Clube de Lectores promo-
ve este certame de creación literaria
para a mocidade, co obxectivo de
descubrir e apoiar os novos crea-
dores. Dirixido, nesta edición, á no-
vela, poderán participar quen ao re-
matar o ano 2006 non teña cumpri-
do 25 anos e que, con independen-
cia do lugar onde nacesen ou resi-
dan, amosen o coñecemento do
idioma galego preciso. Deberán
presentar unha memoria, de entre
30 e 40 folios, na que incluirán un-
ha exposición precisa das caracte-
rísticas que terá a futura novela,
aportando a maior información po-
síble sobre o argumento (trama,
época e lugar en que se desenvolve
a acción, personaxes...) e as técni-
cas narrativas que prevé utilizar,
xunto cun capítulo ou fragmento
que permita valorar o estilo do au-
tor. O gañador terá liberdade para
introducir as modificacións que es-
time oportunas no proxecto e no
texto de mostra e adaptalos ás esi-
xencias da novela no seu desenvol-
vemento, así como aos consellos
que reciba do escritor titor. Cada

traballo será presentado co nome e
apelidos do autor, así como o seu
enderezo, teléfono e correo electró-
nico, non sendo admitidas obras
baixo pseudónimo ou colectivas, e
enviaranse ao Biblos Clube de Lec-
tores (Quintá 8, Mandaio 15391,
Cesuras) antes do 15 de marzo de
2006. O premio conlevará a estan-
cia dun mes, incluída a manuten-
ción, nun dos establecementos de
Pazos de Galicia, nun lugar singu-
lar que reúna as condicións necesa-
rias para que o escritor desenvolva a
última fase do seu proxecto; un or-
denador portátil que, unha vez con-
cluída a obra, quedará na súa pro-
piedade; a tutela dun escritor de re-
nome que asesorará o escritor en
xuntanzas periódicas durante ese
mes; a publicación do libro en gale-
go na colección Mandaio de Biblos,
coa percepción dos corresponden-
tes dereitos de autor; a tradución da
novela ao castelán de cara a unha
edición destinada aos clientes non
galegos de Pazos de Galicia; e un-
ha escultura conmemorativa dese-
ñada expresamente por un recoñeci-
do escultor galego. A semana previa

ao Día das Letras Galegas o xura-
do seleccionará cinco traballos fina-
listas, e os seus autores deberán pre-
sentar, antes do 15 de xuño, as no-
velas cunha extensión non superior
aos 150 folios no estado máis avan-
zado posíbel de acabado, dándose a
coñecer a obra gañadora na semana
previa ao Día da Patria Galega. O
autor adicará o mes de outubro a
traballar na novela, que se compro-
meterá a entregar totalmente rema-
tada antes do fin de 2006.

XV PREMIO
MANUEL MURGUÍA
O Concello de Arteixo convoca es-
te certame de narracións breves con
carácter anual no que poden partici-
par aqueles autores que o desexen
cun único relato, orixinal e inédito,
de temática libre e escrito en lingua
galega. Os traballos, dunha exten-
sión mínima de 15 folios e un má-
ximo de 30 mecanografados a du-
plo espazo e por unha soa cara, en-
viaranse por cuadriplicado e só co
título e un lema nun sobre pecho no
que se aportará o título, lema, no-
me, enderezo, teléfono e currículo

do autor antes do 1 de marzo de
2006, ao Concello de Arteixo, pra-
za Alcalde R. Dopico 1, 15142.

V CERTAME ANTÓN
AVILÉS DE TARAMANCOS
O Concello de Noia, a revista Casa
da Gramática e o IES Virxe do Mar
convocan este premio literario de
relatos de aventuras, dotado con
3.000 euros, ao que poderán conco-
rrer todas as persoas que o desexen,
de calquera nacionalidade, cun úni-
co traballo en galego e de temática
libre que sexa inédito, encadrado no
relato de aventuras. A obra, cunha
extensión entre 70.000 e 100.000
caracteres, presentarase por cuadri-
plicado en exemplares separados,
mecanografados por unha única ca-
ra, debidamente grampados, cosi-
dos ou encadernados, sen sinatura e
cun lema, baixo o sistema de plica.
Enviarase antes do 3 de marzo de
2006 ao Concello de Noia (Rosalía
de Castro 2, 15200 - Noia, A Coru-
ña). O xurado emitirá o seu fallo o 6
de abril de 2005, coincidindo coa
data de nacemento de Antón Avilés
de Taramancos.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR

Amplíase o importe total das axu-
das que se van conceder ao abeiro
da Orde do 29 de decembro de

2004, pola que se regulan axudas
destinadas ás prestacións de servi-
zos sociais polas corporacións lo-
cais. Toda a información referida a
esta orde está recollida no DOG
do 13 de decembro de 2005.♦

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

Os Sextos
Sentidos son
6 películas de
animación
que se
proxectan
este xoves
22 en VIGO.

La
naturaleza
del animal

represéntase
na sala

Yago de
SANTIAGO

The
Phantom
Keys tocan
este xoves
22 na
Iguana
de VIGO.



plástica, exemplos de foto-
grafía, cinema, vídeo, mul-
timedia, e arquitectura, nun
intento por establecer no-
vos nexos de unión entre
artistas de diferentes perío-
dos e xéneros.

A PATRIA ESTÁ
AO VIRAR NA ESQUINA
No MARCO encóntrase es-
ta mostra sobre a fotografía
contemporánea en Austria,
que a través de máis de 80
imaxes de 14 artistas (ade-
mais de vídeos, pinturas e
postais) indaga sobre as
máis diversas visións de
Austria, e mantén vivo o
debate sobre a relación en-
tre a realidade e a súa ima-
xe, sobre a cuestión da re-
presentabilidade do mundo.

■ MÚSICA

ISGA COLLECTIVE
Podemos gozar dos seus
sons contemporáneos este
venres 23 ás 20,30 h. no
Museo do Mar.

THE PHANTOM KEYS
Este xoves 22 desde ás 22
h. á Iguana Club celebra
unha festa polo seu 15 ani-
versario co concerto desta
banda do Grobe. O vindeiro
xoves 29 ás 22,30 presénta-
se nesta sala o primeiro dis-
co dos Ectoplasma titulado
Amor por lo paranormal; e
o venres 30 ás 00,30 h. ha-
berá unha festa anticipada
de fin de ano coa nova for-
mación galego-psicodélica

Mega purple sex toy kit.
Máis información en
www.laiguanaclub.com.

JOSÉ PARDO BLUES
A Fábrica de Chocolate
(Roxelio Abalde 22) acolle
esta actuación de blues ar-
xentino, de xira polo Esta-
do e antes de marchar ao
Brasil, este xoves 22 ás
22,30 con entrada de balde.
O venres 23 a partir das
22,30 neste mesmo lugar
realizarase a 5ª Entrega de
Premios Maketón Estrela
Galicia, coa actuación de
Ragdog e Mon con entrada
gratuíta con invitación, que
se poden recoller en Radio
Vigo ou na propia sala.

SON DE AQUÍ
Montaxe onde ten cabida
algunha das máis impor-
tantes manifestacións da
cultura galega como con-
tos, música, baile, canto...
con Quico Cadaval, Trei-
xadura Gaiteiros, Títeres
Tanxarina, as panderetei-
ras Leilía e o Orfeón Trei-
xadura, o martes 27 ás
20,30 no teatro-sala de
concertos do Centro Cultu-
ral Caixanova.

■ TEATRO

VIGO A ESCENA
Este circuíto teatral presen-
ta a actuación de Pablo No-
jes e Páprika o venres 23
ás 18 h. no R.C. Náutico
coa obra Catro rodas; que
repite o luns 26 na SCD
Atlántida de Matamá; o xo-
ves 29 ás 18 h. Spaghetti
Títeres presenta no R.C.
Náutico a peza Chímpete
Chámpata.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

JUAN CARLOS PLATIS
A sala Antón Rivas Briones
amosa as súas obras sobre
lenzo e papel.

A SOMBRA DA DAMA
Até o vindeiro 9 de xanei-
ro podemos visitar esta
mostra do escultor Chazo
na galería Arcana, con es-
culturas en madeira per-
tencentes ao seu traballo
máis recente.

VViveiriveiroo
■ ACTOS

EMILIO
X. INSUA LÓPEZ
O Seminario de Estudos
Terra de Viveiro presenta o
martes 27 ás 20 h. na Aula
de Cultura de Caixa Gali-
cia a obra Sobre O Maris-
cal, de Cabanillas e Villar
Ponte.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIONS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GUBELKIAN
A súa galería de mostras tem-
porais acolle A luz de Eins-
tein 1905-2005, coa que se
pretende achegar os visitantes
os progresos científicos da fí-
sica nos últimos 100 anos;
Sete artistas ao 10º mes, V
edición desta bienal que pre-
tende dar a coñecer a sete ar-
tistas emerxentes; Conhecer
as artes decorativas. Desen-
hos franceses do s. XVIII;
Antoine Watteau (1684-
1721) (todas elas até o 15 de
xaneiro). Máis información
en www.gubelkian.pt.♦

PARTIDO GALEGUISTA
www.partido-galeguista.org

Páxina electrónica que vén de estrear o
Partido Galeguista. Inclúe información
sobre esta formación e as súas mocida-
des, ligazóns coas súas páxinas territo-
riais, posibilidade de afiliación, contacto,
arquivo e moitas outras opcións. Trátase
dunha páxina bastante completa.♦

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

Como cogumelos seguen nacendo e ocupando o territorio xusto onde precisa-
mente o territorio non precisa de máis edificios. A publicidade acerta a dicir ás
veces que están a pé de praia. ¿E os concellos que din?

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

Ragdog,
á dereita,

e Mon,
abaixo,

tocan na
entrega de

Premios
Maketón

Estrela
Galicia o

venres 23
na Fábrica

de Chocolate
de VIGO.

Mega Purple
Sex Toy Kit

toca o
vindeiro

venres 30
en VIGO.

BarBarcelonacelona
■ EXPOSICIÓNS

EVOCADOS ENSUEÑOS
Até o venres 30 a galería de arte Toranto (Passatge Forasté
1) acolle esta mostra do pintor vigués Mingos Teixeira.

Treixadura,
entre outros,
participa no
magnífico
espectáculo
Son de Aquí
o martes 27
no CC
Caixanova
vigués.
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Nº 1.203
Do 22 ao 28
de decembro
do 2005 En Cuba hai censura da

oposición que se ve con-
trarrestada polas emi-

sións norteamericanas dirixi-
das á illa. A resultas disto, os
cubanos son dos cidadáns
máis informados do mundo.

O Reino Unido é un país li-
bre, pero o discurso de Ha-
rold Pinter, apenas foi difun-
dido. A maioría dos cidadáns
dos Estados Unidos tampou-
co se puido informar das crí-
ticas do Nobel á política ex-

terior do seu país. Norteame-
ricanos e británicos pensan,
por exemplo, que Sadam
Hussein foi o que mandou
atentar contra as torres xe-
melgas. Son paradoxos da
censura e da liberdade.♦
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Evo
MANUEL CIDRÁS

Ocontundente triun-
fo de Evo Morales
e o MAS nas elec-

cións bolivianas representa
un chanzo máis na nova
xeira política que vive Lati-
noamérica. Naqueles paí-
ses nos que os problemas
de miseria e desestrutura-
ción social son máis alar-
mantes o cambio se produ-
ce no medio dunha creba
do sistema de partidos, de
modo que as formacións
tradicionais (empezando
polas de esquerda) son va-
rridas nunha marea que re-
xeita a corrupción do siste-
ma. Xorden no seu canto
movementos políticos e
multiformes que recollen
unha disconformidade
fragmentaria e que empa-
tan con ese magma que se
recoñece na idea de alter-
mundialización. Eis o caso
do MAS pero tamén dos
grupos que aúpan ao poder
a Hugo Chávez ou a Inácio
Lula. Elementos comúns a
todos eles son, xunto a esa
pluralidade orgánica que os
aproxima máis ao modelo
de movemento social que
ao de partido, o nacionalis-
mo económico que preten-
de recuperar o control dos
recursos naturais, o antiim-
perialismo que reacciona
fronte á tutela abafante dos
Estados Unidos e a tenden-
cia socializante. A compo-
ñente étnica é notoria alí
donde subsisten grupos in-
díxenas permanentemente
relegados, pero teño para
min que o elemento indixe-
nista está sobredimensiona-
do por unha visión euro-
céntrica (ou creoula) que
atende en exceso aos riscos
faciais dos electos.

Ese –ao cabo– paterna-
lismo concédelle certa sim-
patía ao indio Morales, pero
a permanente invocación da
súa suposta amizade con
Fidel Castro e Chávez (o
vello e o novo demo) em-
purra negros nubarróns de
tormenta sobre o xuízo á
política do novo presidente.
Populismo é a sentenza di-
tada de antemán, con tan
claros antecedentes que es-
tán de máis os fundamen-
tos. Todas as análises elu-
den mentar a Lula, cuxa ori-
xe sindical entronca máis
coa de Morales, pero a omi-
sión é no fondo irrelevante.
Os que lle conceden a Lula
a lexistimidade que lle ne-
gan teimudamente a Chá-
vez non son sinceros. Agar-
dan o fracaso do brasileiro
para tirar do repertorio do
xa se vía vir, pois a clarivi-
dencia é patrimonio dos
agoireiros.

O mundo desenvolvido
valora máis a estabilidade
que a mudanza e teme an-
tes as nacionalizacións que
a miseria. A desgraza sería
que no país máis pobre de
Latinoamérica nada cam-
biase, pero ese perigo non
cotiza en bolsa.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Aténdenos mentres vende cas-
tañas que fai nunha máquina
de 107 anos, aínda que lle cam-
biou as vellas rodas de madei-
ra por unhas de motocicleta.
Chámase Paco Pazos e ten este
negocio por tradición familiar.

O de castañeiro será un traba-
llo temporal, porque as casta-
ñas logo se rematan.

Para min é un traballo de
sempre.

Non o único.
Traballo habitualmente nos

estaleiros, pero sempre o deixo
cando comeza a tempada da cas-
taña. Laboralmente, vender cas-
tañas está por diante de calquera
outro traballo porque isto é unha
aventura.

E despois da tempada volve
ao estaleiro?

Agora levo catro anos no mes-
mo estaleiro, pero sempre teño
sorte e me chaman cando deixo o
das castañas. Se puidera vivir todo
o ano das castañas, viviría.

Adiante.
Agora penso en vender castañas

acarameladas en tarro de xeado, pe-
ro necesito axuda das institucións.

Terá unha boa clientela.
O outro día viñeron tres rapa-

zas e preguntáronme se me lem-
braba delas. Dixéronme que eran
unhas neniñas que viñan a mer-
car castañas, pero que agora es-
tán a estudar na Complutense de
Madrid. Tamén me dixeron que
me botaban de menos.

Daquela gústalle o traballo
porque se liga moito.

Lígase, é certo. Agora estou
casado e ás veces teño que facer
esforzos para vencer a tentación.
Pero se me gusta este traballo non
é por iso, é polas satisfaccións.

E polo diñeiro.
Dá cartos, é certo, pero nos

últimos catro anos metín trinta
mil euros en toldos, arranxos...
Tamén hai moitos gastos. Temos
sete máquinas. Traballamos en
Marín, en Pontevedra... e a infra-
estrutura custa. Vendo doce ho-
ras ao día e teño proxectos, pero
preciso financiamento.

Que proxectos?
Por exemplo, a tempada dura

tres meses e eu quixera alongala,
pero para iso preciso dunha cá-
mara de frío na que conservar as
castañas; senón, derrámanse.

Seica as súas castañas te-
ñen unha envoltura especial.

En papel branco, porque a
tinta nin é boa nin é san.

Mais vexo que leva unhas
consignas escritas.

Pero é por fora. O papel pa-
goumo a Asociación pola Defen-

sa da Ría e di: “Colabora na de-
fensa do medio, non tires as cas-
tañas non chan!”. Tamén inclúe
o anagrama de Defensa da Ría e
unha inscrición que di: “2018?..
agora”. Teño un neno de oito
meses de non quero que cheire o
fume de Celulosas. Ademais,
non o fago contra os traballado-
res, pero a lei di que en 2018 a
fábrica ten que saír do lugar no
que está e, se é así, por que non
o fai xa pero con todas as garan-
tías, tamén para os traballadores?

Ao mellor ese papel que en-
volve as castañas procede da
pasta que se fabrica en Ence.

Tal vez. A min Ence nunca
me ofreceu nada para que figura-
se a súa propaganda nos envolto-
rios das castañas, se o fixese,
non o aceptaría, pero lle pagaron

480.000 euros ao Pontevedra pa-
ra promocionarse. Se poño iso
contra Ence foi porque hai catro
anos veu a zona Monumental e
ofreceume o papel con propa-
ganda deles, pero acto seguido
chegaron os de Defensa da Ría e
fixeron a mesma oferta.

Así que adoutrina os clientes.
Porque podo. Pontevedra é a

provincia do Estado que máis
castañas come. Os colexios e as
asociacións de veciños veñen a
nós para facer magostos...

Ademais, as súas máquinas
están por todos lados.

Teño unha moi próxima, na
praza de Compostela. Podería
pensarse que non é lóxico que
estea aí pero, é se montan outra
os da competencia? Para expan-
dirse hai que ocupar mercado.♦

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

Paco Pazos
‘Teño sete máquinas de castañas; neste negocio hai que expandirse’

PACO VILABARROS


