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“NON ENTENDEN O QUE É O ESTADO”. CON ESTAS PALABRAS
laiábase un importante dirixente socialista da decisión da Audien-
cia Nacional de suspender a asemblea de Batasuna prevista para
o 21 de xaneiro. Semella que non é así. Unha gran parte da derei-
ta española ten outra idea diferente do que debe ser o Estado. Un-
ha ida en consonancia coa súa historia.Válelle todo para recupe-
rar o poder cando o perde, como no 14-M. O terrorismo é un dos
seus principais argumentos na teima pola pervivencia do Estado
centralista que lle é consubstancial para manter os seus privilexios
e as súas vantaxes económicas. É un símbolo preocupante que o
poder xudicial, que forma parte do Estado, participe neste proce-
so impedindo dereitos fundamentais amparados pola propia
Constitución: reunión e participación política. A decisión tómaa
un xuíz instrutor, e, polo tanto, sen xuízo ou sentenza previa. Non
é o triunfo da lei ou o bo funcionamento do Estado o que tenta
desbaratar o proceso de paz en Euskadi senón os intereses de de-
terminados sectores sociais minoritarios. A situación actual é de-
bedora da transición, na que se impuxo o patrioteirismo constitu-
cional e se decretou a amnesia colectiva. A aceptación, en suma,
dun Estado uniforme e do esquecemento das conquistas sociais.
Neste proceso tamén parte da esquerda española foi cómplice.♦

A supresión
da asemblea
de Batasuna
non parará o
proceso de paz

(Páx. 19)

TONECHO DE REBORDECHAO
Breogán Riveiro

PREMIO RAÍÑA LUPA 2004.
Rebordechao é unha aldea que
queda alá por... chegando a...,
non é doada de atopar, aínda que a
busques. Nese lugar perdido vive
Tonecho, o neno máis bo e guapo de
Rebordechao, o mellor de todos,
porque en Rebordechao non quedan
máis nenos ca el.

Fraga déixalle paso a Núñez Feixóo

As incógnitas do
‘novo’ PPdeG

LLiiddiiaa  SSeennrraa::
‘‘OOss  llaabbrreeggooss
nnoonn  qquueerreemmooss
ssuubbvveenncciióónnss’’
(Páx. 17)

TTeerreessaa  TTáábbooaass::
‘‘QQuuee  ooss  mmoozzooss
ppooiiddaann
iinnddeeppeennddiizzaarrssee
éé  bboo  ppaarraa
ttooddaa  aa  ssoocciieeddaaddee’’
(Páx. 8-9)

A nova
programación
cultural da TVG

(Páx. 24)

Xosé Luís Baltar
felicita a Alberte

Núñez Feixóo.



Quen ía dicir que Manuel Fraga
sería sucedido por político que,
de mozo, votou o PSOE algunha
vez? Pois aí está, o “rapaz de al-
dea” que di ser Alberto Núñez
Feixóo –naceu nos Peares, a es-
casos seis quilómetros da casa
natal do Padre Feixóo– foi elixi-
do novo presidente do PPdeG
pola inmensa maioría dos parti-
cipantes no congreso.

O éxito, para el, foi tan rotun-
do que se permitiu a licenza de
mostrarse rufo (“Dás a sensación
de que eres algo chulo, nótase que
tes o estilo de Francisco Álvarez
Cascos”, díxolle a europarlamen-
taria Loyola Palacio). Por certo, o
asturiano ex ministro de Fomento
aproveitou o encontro galego do
seu partido para facer algo pareci-
do a unha reaparición pública en
compañía da súa actual parella, a
coruñesa María Porto, e Feixóo
non deixou pasar a ocasión de ce-
lebralo. En realidade, nunca oculta
a súa admiración e respecto por
Cascos e, sempre que lle dan chan-
zo, responde que está moi orgullo-
so de ter formado parte dos equi-
pos de traballo de Cascos, Xosé
Manuel Romai Beccaría e Fraga.

A verdade é que o “rapaz” dos
Peares se movía no pazo de con-
gresos de Santiago coma peixe na
auga. Diante de si, máis de dous
milleiros e medio de satisfeitos
agitprops do seu partido, entre eles,
moitos alcaldes e antigos cargos da
Xunta, que rompían as mans aplau-
dindo o que parecía a chegada dun
auténtico novo estilo para o PPdeG.
E Feixóo tirou partido da situación.
Desgravatado, aínda que deixando
de vestir os blue jeans que luciu no
primeiro día do congreso, o xa su-
cesor de Fraga demostrou que non
é “un boneco que move as mans
como lle manden os asesores”, ex-
presión que el mesmo utilizou res-
pondendo unha entrevista de La
Voz de Galicia. 

Suar a camiseta

Do que maís se gabou o novo
dirixente popular foi de que o

PPdeG lograra manter a unidade.
“Algúns dicían que só nos ía
manter unidos o poder, e equivo-
cáronse –dixo–. Por primeira vez
na nosa historia, estamos na opo-
sición. Hai tan só algúns meses
cometemos os erros dalgunha di-
visión no partido, pero a militan-

cia foi clara e salvounos. Cen mil
persoas foron votar en todas as
cidades e as vilas de Galicia”.

Volveu incidir na liña de de-
dramatizar a saída de Fraga do
poder, que Fexóo veu desenvol-
vendo dende que presentou a súa
candidatura, cando dixo que “os

dirixentes vanse, e a militancia
permanece”, e acenou cara a fó-
ra referíndose a “todas as perso-
as que agora están arrepentidas
de votar o PSOE ou o BNG e
agora nos volverían votar a nós”.
Tamén lle chiscou repetidamente
o ollo ao barón de Ourense, Xo-

sé Luís Baltar, até o punto de que
puido parecer que reivindicaba a
boina: “Eu tamén nacín nunha
aldea”, proclamou seguro de si
mesmo.

Outra cousa ficou tamén clara.
Núñez Feixóo non vai madrugar
tanto coma Fraga. “A partir de
mañá –dixo referíndose ao 16 de
xaneiro–, ás seis, se fose don Ma-
nuel, e ás oito cando sexa eu, imos
suar a camiseta deste país”. E aín-
da outra. O galeguismo. “Somos o
que os galegos queren que sexa-
mos –dixo–. Un partido galeguis-
ta que non se conforma cun na-
cionalismo cativo, cuxa maior so-
lución é crear problemas”. Logo
explicaría, en castelán, que “un
partido galeguista é o que se sente
orgulloso de España, un partido
galeguista e español”, e non como
“hai algúns, que fan probar o Rh
para saber o que son”.

Feixóo, que dixo non sentirse
orgulloso do pasado, opinou que
“a reforma constante e o cambio
continuado son o único que fai
avanzar os pobos”, e reprochoulle
unha vez máis a Emilio Pérez Tou-
riño que non se poña de acordo co
PP para acordar a reforma do Esta-
tuto (“Para descubrir que Galicia
non é unha nación só era necesario
falar con este partido, non se pre-
cisaba viaxar a Madrid”).

Para rematar o discurso,
mensaxes dirixidas a dúas perso-
as. En primeiro lugar, a Fraga.
Dixo Feixóo: “Non sei se son
San Pedro, San Xoán ou o Señor
Santiago entre os seus apóstolos.
O que teño claro é que eu nunca
serei Xudas”. E logo, para Ra-
xoi: “Se Mariano Raxoi non fose
o presidente nacional deste parti-
do, eu non me presentaría a estas
eleccións”. Cuestión de fideli-
dades persoais.

Raxoi está que se sae

Quen non produciu sorpresa foi
Mariano Raxoi, que veu a Santia-
go para reproducir, case fotoco-
piada, a súa cantarela cargada de
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O GRAN DÍA DE NÚÑEZ FEIXÓO                           ROI CAGIAO

Un lector de Rulfo e García Márquez sucede a Fraga

Comeza a era de Núñez Feixóo
PERFECTO CONDE

Mariano Raxoi está que se sae. Iso, polo menos, é o que el dixo en plena euforia no discurso de
clausura que levou a cabo o PPdeG os días 14 e 15 de xaneiro en Santiago, no que resultou elixido su-
cesor de Manuel Fraga o seu amigo Alberto Núñez Feixóo. Pola súa parte, Fraga anunciou que quere
ser senador, durante a súa despedida da dirección dun partido que comandou durante case vinte anos.

Fraga felicita a Núñez Feixóo en presenza de Raxoi. Reportaxe Gráfica:                                                               PACO VILABARROS



bombo e adxectivos contra o pre-
sidente do goberno español, José
Luís Rodríguez Zapatero. Come-
zou percatándose de que estaba
Francisco Álvarez Cascos, do
que dixo que “había tempo que
non o vía nun acto do partido”, e
pasou logo a sinalar que “este
congreso non é un congreso cal-
quera, é distinto”
e que “estamos en
tempos difíciles
para todos”.

Insistiu moito
no de sempre.
Que o PP gañou
as eleccións do
ano pasado e que
o penúltimo ou
a n t e p e n ú l t i m o
servizo que lles
prestou Fraga foi
deixarlles facer
“un congreso de
democracia, sen-
tido común e inte-
lixencia política”.
Por se houbese
dúbidas, Raxoi
agradeceulles a
todos “o respecto
que tiveron coas
regras do xogo”.
Dixo sentirse “profundamente
emocionado, agradecido e orgu-
lloso”. E, a continuación, pro-
nunciou a frase do día: “Estou
que me saio”.

Segundo Raxoi, dende o go-
berno, ninguén está a falar do
que lle interesa á xente e todo is-
to resúltalle “ridículo”. Aínda
que non o pareza, Raxoi é un
frecuente cultivador da retranca,
e esta vez practicouna pregun-
tando e respondendo acerca da
reforma estatutaria. “Non sei
–dixo– se o que queren é o esta-
tuto dos suevos ou apoiar o Es-
tatuto de Cataluña. Priman o
despotismo ideolóxico e as pa-
trias sobre os dereitos das perso-
as. Nós queremos unha nación
de persoas libres e iguais. Pode-

mos reformar o Estatuto, pero
atendendo sempre ao interese
xeral. Ningún problema urxente
e importante de Galicia depende
da reforma do Estatuto. Hai ou-
tras necesidades que son máis
importantes. Non caiamos no
erro de Cataluña”.

Como parecía que era o día da
“chularía”, Raxoi tamén se puxo

rufo e, despois de
criticar que non
se cumprisen as
obras do Plano
Galiza, quixo ser
lapidario: “Non
dubido que se fa-
gan, porque hei
facelas eu”. Ta-
mén arremeteu
contra a idea de
aplicarlle a Gali-
za a denomina-
ción nacional. “O
término nación
–dixo– é propie-
dade de todos os
españois e non
pode figurar no
preámbulo nin en
ningunha parte”.
Acto seguido,
preguntouse por
que os dous gran-

des partidos estatais –el dixo nac-
cionais– non pactan entre si as re-
formas estatutarias.

Do que dixo sobre Zapatero,
só unha mostra: “Isto estase con-
vertendo nunha potaxe de insubs-
tancialidade, improvisación e
ocultamento”. O que si se nota é
que Raxoi ten autoridadee partida-
ria. Foi o único que atuou a Fraga.

Fraga despediuse

No tocante ao discurso de Fraga,
o primeiro que hai que dicir é
que foron palabras de despedida,
curiosamente só turbadas pola
emoción unha vez: cando mar-
cou a súa derradeira morada en
Perbes, “ao lado da miña ben
querida dona”.

“Veño despedirme”, empe-
zou dicindo e os aplausos pare-
cía que ían tumbar a bóveda do
pazo de congresos. Dixo logo
que “o que un non pode conti-

nuar, eu xa teño 83 anos, outro
pode facelo mellor”, e atribuíu-
lle a Feixóo e o seu equipo “ex-
traordinarias posibilidades de
futuro”.

Fraga, coma sempre, foi o
máis políglota dos dirixentes do
PP, botando man esta vez da po-
esía catalana para dicir que “tot
parfaix, tot cau tot fina”.♦
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Vén da páxina anterior

O relevo de Manuel Fraga produciuse nas pe-
ores condicións que podía agardar o PPdeG:
perda do goberno tanto en Madrid como en
Compostela e merma paulatina da influencia
de Fraga logo dos episodios de rebelión in-
terna. Pero rematou mellor do que a maioría
agardaba, moi lonxe do agoirado polos que
falaban de descomposición e ruptura.

Aínda así, resulta precipitado falar
dun novo PPdeG. Certamente que non se-
rá o de antes, gobernado de xeito patriar-
cal e patrimonialista. A renovación na di-
rección resulta evidente, non só na figura
do seu novo presidente Alberto Núñez
Feixóo, que leva unicamente seis anos co-
mo militante do partido, senón nun terzo
dos seus integrantes.

Os acenos que se puideron ollar no
congreso, desde a ausencia de gravatas ao
nomeamento de cinco mulleres nos cinco
postos dos que dispuña o novo presidente
de elección directa na dirección, así como
unha nova linguaxe, tamén falan de novos
tempos. Resulta, polo tanto evidente, que
xa non vai ser o PPdeG de Manuel Fraga.

Pero sería arriscado ir moito máis alá
nas predicións, hoxe por hoxe. O mesmo
Núñez Feixóo afirmou en diversas decla-
racións que agora hai que “cohesionar o
partido e marcar as liñas que seguir”.

Persisten, polo tanto, numerosas incóg-
nitas nas que van ter moito que ver a reorga-

nización das forzas internas que se moven no
partido, capaces de aparcar diferenzas neste
congreso pero non por iso de unificar postu-
ras pois non existiu sequera debate ideolóxi-
co. As deferenzas for-
man parte, en esencia,
do PPdeG pola súa pro-
pia conformación.

O que contempla-
mos neste congreso foi
que o PPdeG mudou a
codela coa que se pre-
senta á sociedade, pero
o que son os distintos
núcleos partidarios que
o conforman seguen,
aínda, non só intactos,
senón con idéntico po-
sicionamento no orga-
nigrama interno.

É tan certo que o
PP funciona en certos
aspectos case coma un
partido con centralis-
mo democrático, co-
mo que, noutros, so-
bre todo cando se tra-
ta do reparto de poder, operan diversos
entes autónomos na súa estrutura, ben de
ámbito territorial ou de afinidades que
non teñen que ser sempre ideolóxicas.

Toda esta estrutura, o auténtico PP-

deG, permanece indemne e foi, froito de
pactos, a que non só situou a Feixóo como
sucesor de Fraga, senón que conformou a
“nova” dirección na que permanecen

Francisco Cacharro,
Xosé Luís Baltar, Xo-
sé Manuel Romai,
Fraga, Mariano Ra-
xoi, Ana Pastor, Xosé
Luís Torres Colo-
mer... Serán quen de
rachar con dinámicas
anteriores? Cal será a
súa aposta ideolóxi-
ca?

Móveos, sobre to-
do, a ansia de poder.
Así nolo fixeron notar
varios membros do
PPdeG que ocuparon
postos relevantes nou-
tros tempos. Un deles
comentounos: “a min,
se queres que che diga
a verdade, danme
moito máis medo estes
rapaces novos que as

xentes que veñen do franquismo. Estes non
teñen límite nas súas ambicións”.

Para algúns ex altos cargos do PPdeG o
problema que pode ter o partido é que se
aparte da súa base social. “Antes, cadaquén

sabía a que intereses respondía e sabía o
que tiña que facer para conseguir votos.
Agora, poden fiar todo á propaganda e co-
mezar unha deriva ideolóxica que teña pou-
co que ver cos gandeiros ou cos pequenos
empresarios. Esta situación agravaríase se
segue a tendencia a perder as alcaldías nas
cabeceiras de comarca e algunha Deputa-
ción máis. En 50 concellos estamos a un
concelleiro de perder a maioría absoluta”.

Noutras palabras, pódese dicir que, en
parte do PPdeG existe medo a que a dinámi-
ca que impere na Galiza sexa a mesma que
impuxeron desde a perda do goberno central
en Madrid. Consideran que non só sería ne-
fasta para Galiza senón tamén para o partido.
O contacto coa base social e cos seus pro-
blemas é o que denominan “galeguismo”,
pero este galeguismo necesitará contidos que
substitúan esa identificación primaria cos
vellos lideres e tamén o uso e o abuso de cer-
tos símbolos cos que non conecta a maior
parte da nova estrutura poboacional.

Núñez Feixóo tampouco despexou
moitas dúbidas no seu discurso sobre a
autonomía de que vai gozar o PP na Gali-
za. A súa referencia a que sen Raxoi como
presidente do PP en Madrid el non se tería
presentado, semella tan certo como tan re-
velador para algúns. 

É posíbel falar aínda dun PPdeG na
deriva antiautonómica do PP estatal?♦

Podemos falar aínda do PPdeG?
AFONSO EIRÉ

‘O que contemplamos
neste congreso foi que o
PPdeG mudou a codela
coa que se presenta á

sociedade, pero o que son
os distintos núcleos

partidarios que o
conforman seguen, aínda,
non só intactos, senón con
idéntico posicionamento
no organigrama interno”

Xosé Luís Baltar e Rafael Louzán, presidentes das deputacións de Ourense e Pontevedra.

‘Non sei se son
San Pedro,
San Xoán ou
o Señor Santiago
entre os seus
apóstolos,
don Manuel. O que
teño claro é que eu
nunca serei Xudas”
NÚÑEZ FEIXÓO



Un dos elementos máis importantes por
definir no actual proceso de elabora-
ción dun novo estatuto para Galiza se-

rá o do financiamento, xunto co incremento e
a blindaxe das competencias propias do noso
país. Non é posíbel exercer o autogoberno sen
dispoñer dunha auténtica capacidade financei-
ra, entendida esta como a capacidade do noso
país en dispoñer dos seus propios recursos tri-
butarios, de xeito que se garanta a suficiencia
orzamentaria sen estar suxeita a unha ulterior
dotación por parte do goberno central; non
existe autonomía se non se xestiona o que se
ingresa, se non se sabe do que se dispón.

Neste contexto, hai subliñar que calquera
proposta de financiamento que pretenda ser
acaída aos intereses de Galiza, ademais de aca-
dar unha auténtica autonomia financeira, debe-
rá recoller un modelo que sexa realizábel no
máis curto prazo de tempo, tendo en conta que,
queiramos ou non, os intereses do noso país se
desenvolven dentro da dialéctica do Estado es-
pañol, así como dentro do modelo económico-
financeiro de corte neoliberal da UE. 

Eis a eiva que eu lle atopo ao modelo de fi-
nanciamento recollido na proposta de Estatu-
to feita polo BNG. Sen prexuízo de concordar
co espírito da pretensión de que Galiza ingre-
se todos aqueles impostos que se “devenguen”
no seu territorio, hai que dicir que tal preten-
sión non deixa de ser unha elaboración teóri-
ca de moi dificil concreción, dado que incluso
a propia existencia dun aparato estatal, do que
Galiza carece e polo de agora non parece que
vaia dispor, non garante que algúns feitos im-
poníbeis sexan gravados alí onde teñen lugar
(estoume a referir basicamente á obtención de
beneficios por parte das multinacionais, bene-
ficios que de xeito cotián son transferidos a
outros estados con tributacións máis febles, a
través de mecanismos de price-transfer entre
as súas filiais); é por iso, que sería preciso re-
formularmos este modelo de xeito que fose
máis doadamente realizábel, sen prexudicar o
obxectivo de conquerir unha total autonomía
financeira para Galiza.

A achega que se pretende nestas liñas ba-
séase na imputación a Galiza dos rendemen-
tos do IVE e o Imposto de Sociedades, que
son os dous impostos que na súa territoriali-
zación provocan unha maior distorsión, a tra-
vés dunha fórmula obxectiva, doada no seu
cálculo e que poida aproximar o rendemento
realmente devengado en Galiza por estes

dous impostos. Por tanto, este modelo propón
que Galiza recade e xestione, a través dun or-
ganismo tributario propio, a totalidade dos
impostos liquidados no seu terri-
torio, agás os devanditos IVE e
Imposto de Sociedades; estes se-
rían recadados e xestionados po-
la Axencia Tributaria Estatal, que
posteriormente asignaría e entre-
garía ao noso país o rendemento
obtido, empregando como crite-
rio obxectivo a porcentaxe media
que representa o PIB galego no
total do PIB do Estado, percenta-
xe que se fixaría por períodos de
cinco anos, ben de forma bilate-
ral Galiza-Estado, ben de forma
multilateral con aquelas comuni-
dades autónomas que adoptasen
o mesmo sistema. 

Hai que salientar que este
modelo é compatíbel coa adop-
ción de mecanismos encamiña-
dos a garantir a suficiencia e a
solidariedade dos distintos terri-
torios do Estado, posto que per-
mitiría estabelecer de xeito para-
lelo un mecanismo de achegas
por parte da Galiza, e daquelas
comunidades autónomas que adoptasen este
mesmo sistema, a dous fondos economico-fi-
nanceiros: un primeiro fondo será o de su-
ficiencia orzamentaria que procurará como
obxectivo o equiparamento dos ingresos per
capita de todas as comunidades autónomas,
corrixidos polas singularidades de cada terri-
torio; o outro fondo que dotar será de com-
pensación interterritorial, encamiñado a co-
financiar progamas de investimento naqueles
territorios do Estado que non superen unha
determinada renda, por exemplo o 90% da
renda media. A achega de Galiza calcularía-
se como unha porcentaxe do seu PIB, por-
centaxe que tamén se debería fixar de xeito
bilateral ou multilateral, e rexería  por perío-
dos de cinco anos.

Por outra banda, cumpriría o estabelece-
mento dunha terceira achega de Galiza ao
Estado, en concepto do gastos de mantemen-
to do Estado imputábeis a Galiza; esta ache-
ga tamén se calcularía como percentaxe do
PIB galego, por períodos de cinco anos.

O resultado é daquela, un modelo de fi-
nanciamento no que a Administración Cen-

tral do Estado e a Axencia Tributaria Galega
dispoñen dos seus propios impostos e recur-
sos, que recadan e xestionan por conta pro-

pia; posteriormente estabelécese
un mecanismo de reaxuste dos
ingresos tributarios que vai nun-
ha dupla dirección, por unha
banda realízase unha achega do
Estado a Galiza (imputación dos
rendementos do IVE e Imposto
de Sociedades), namentres por
outra parte Galiza realiza a súa
achega ao Estado central (fon-
dos de suficiencia, compensa-
ción interterritorial e mantemen-
to xeral do Estado); do resultado
deste reaxuste obtense un saldo
final, que será positivo para Ga-
liza, é dicir, o Estado central de-
berá darlle realmente recursos a
Galiza, cando a imputación dos
impostos recadados polo Estado
que corresponden a Galiza supe-
ren a achega que realizar por
Galiza ao Estado central; o saldo
sería negativo, porén, cando
aconteza a situación inversa. 

Cabe subliñar que existen
outros impostos, como é o caso

dos impostos especiais sobre a fabricación e
importación de hidrocarburos, alcol e tabaco,
que tamén apresentan distorsións na súa te-
rritorialización, dado que a liquidación des-
tes por parte dos produtores e importadores
non permite determinar o territorio onde es-
tes impostos son efectivamente soportados
polo consumidor; mais esta distorsión é doa-
damente solventábel facendo unha simple
modificación do feito imponíbel que gravar,
pasando este de ser a fabricación e importa-
ción dos citados bens á venda polo miúdo
destes, de xeito que a  Axencia Tributaria Ga-
lega recadaría efectivamente os impostos so-
portados polos galegos á hora de consumir
estes bens. 

O modelo exposto pretende, pois, acadar
o obxectivo de plena autonomía financeira
para Galiza dentro dun modelo de Estado de
corte federal e asimétrico, no que se conpati-
bilice a biteralidade Galiza-Estado cunha
multilateriladade real, transparente e non
centralista do propio Estado español.♦

EMILIO XOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ é economista.
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‘Un modelo
no que a

Administración
Central

do Estado e
a Axencia
Tributaria

Galega
dispoñen dos
seus propios
impostos e
recursos”

Cartas

Puntualizacións
de Camilo Nogueira
Rógolle que publique esta carta no
seu xornal e coa mesma saliencia
que a información que a motiva,
pondo en evidencia expresamente
que o titular dun artigo  aparecido
no número da semana pasada d’A
Nosa Terra: Camilo Nogueira que-
re presentarse como alternativa
no BNG dentro dun ano, non se
corresponde con ningunha mani-
festación feita por mín. 

Lamento muito que, nun xor-
nal que non me é alleo como este,
no  artigo se inclúan ademais opi-
nións anónimas, pretendidamente
descualificadoras, atribuíndome
posicións que non reflicten nin o
meu pensamento político, nin as
miñas declaracións ou escritos,
nin a miña prática tanto na mili-
tancia e na direción de organiza-

cións da esquerda nacionalista co-
mo no Parlamento de Galiza e no
Parlamento Europeu. 

Cando esta nota apareza n’A
Nosa Terra eu estarei como sem-
pre no Foro Social Mundial, esta
vez no centro de África, en Bama-
ko, na República de Mali. Que non
se preocupen os lectores, non vou
alí a defender o imperialismo.♦

CAMILO NOGUEIRA

Misa na TVG
Quero referirme ao artigo de Xe-
sús Constela (“A televisión que
merecemos”, in nº 1.206 deste se-
manario); concordo plenamente
en case todos os contidos aí men-
cionados; é verdade que sobran as
cousas que o cronista apunta. A
TVG é de todos e terá que ser Ga-
lega (con maiúscula maiestática).

A respecto da misa domini-

cal, láiome de ter que disentir
neste aspecto por achar ese espa-
zo (embora relixiosa e quizais
por iso mesmo) un elemento po-
sitivo no uso e prestixio do noso
idioma, longo tempo afastado da
cultura oficial e eclesial.

¿Onde fica a nosa teima, a loi-
ta continua de anos na tarefa de
sensibilizar os cregos e outras
mentes xerárquicas da Igrexa, os
fieis das nosas parroquias, reticen-
tes, teimosos, a se dirixir a Deus

na súa lingua? ¿Onde ese labor
constante de cristiáns galegos
conscientes para que o noso belo
romance se incorporase á liturxia?

Coido que a misa dominical
exerce de punteiro deica á grei
cristiá. Os que endexamais tivo o
lecer de escoitarmos o Evanxeo
na fala erudita de Pondal e Rosa-
lía podiamos, por fin, ouvir con
garimosa emoción as mensaxes
de Cristo na nosa lingua: ese sig-
no que nos identifica. 

Fé de erros

Na información publicada no número 1.206 na páxina 32  referida
á nova programación da Televisión de Galicia, onde se apuntaba
que Miguel Fernández e Xandra Tedín eran os “directores” do pro-
grama Miraxes, debería aparecer “presentadores”.

Nese mesmo número, nas páxinas 2-3, escribíase Berboxido
cando é Verbo Xido e atribuíaselle a presidencia desta asociación a
Lola Varela, que en realidade é vogal.♦

Proposta de financiamento para Galiza
EMILIO RODRÍGUEZ

O autor expón a súa idea concreta para que Galiza poida autofinanciarse dignamente,
un dos alicerces do novo Estatuto de autonomía que se pretende acordar no parlamento.

Exemplo de
centralismo. Caso
real. Un delincuente é
detido en Vigo. Un
xulgado do Porto pide
a extradición. O
delincuente ten que ir
a Madrid, de alí a
Lisboa e de Lisboa ao
Porto.

Hai un anuncio no
que un neno di: “É a
túa lingua; pásate ao
galego”. Para Blanco
Valdés (La Voz, 4
xaneiro) este lema
resulta un paradoxo,
pois: “Como pode
pasarse un á súa
lingua, se non é a
súa?”. Resposta: pois
porque moitas
persoas pasan a vida
tratando de facerse
pasar polo que non
son. O que se pide
agora é saír do
armario.

As noticias anti-
Xunta proliferan en
certos xornais. Será
que queren máis
anuncios?

Paco Vázquez fai
unha proclama
diferente á liña do
partido. Silencio na
cúpula. Miguel Barros
fai o mesmo. Ameaza
de sanción.
Consecuencia: no
PSOE un pode ser
pro-golpista, mais non
pro-galeguista.

O ministro Jesús
Caldera afirma:
“Quen traballe
despois dos 65 terá
mellor pensión”. Se
vive para cobrala!

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



Oque vós queredes, pola falla que vos fai,
é que o ben e mais o mal non sexan ou-
tra cousa que xeitos de ver as cousas,

elas mesmas nin boas nin malas. Que sexa cer-
to que non hai fenómenos morais senón só in-
terpretacións morais dos fenómenos. Pero ás
vítimas nos imaxinamos que esta idea vosa non
as convence, quero dicir as vítimas que seguen
vivas. Pensado por un momento, todo sería así
moi doado, por exemplo entregarlles a palabra
‘tortura’ aos que se encargan das definicións,
que ao mellor por iso lles pagan precisamente.
(E hai uns pensadores que se dedican á análise
dos termos. Son os que tiñan agora o poder de
repartir subvencións segundo te parezas ou non
a eles). A definir “tortura” inocentemente! Por
exemplo: causar unha gran dor física ou psí-
quica, xeralmente con danos irreversíbeis en
órganos corporais, a fin de obter información
ou meter o medo no corpo ou simplemente pa-
ra vexar e humillar. E velaí que ter o detido co-
renta horas de pé non sería tortura, nin sequera
abuso reprobábel, porque ademais se fixo a fin
de evitar maiores danos á poboación, até para
garantir a seguridade nacional. E velaí que en-
volver a súa cabeza con celofán até que vai afo-
gando e póndose morado e facendo espaventos
coas mans tampouco é tortura porque, total, se
lle quitas o envoltorio no momento xusto pois
entón nada, non hai dano irreversíbel nin órga-
no ningún lesionado. De maneira que é impor-
tante definir a tortura deixando unha marxe ao
sentido común e á corrección lingüís-
tica que faga posíbel as evolucións do
poder lexítimo refrendado nas urnas,
ese que habilita a Guantánamo ou or-
ganiza escuros voos inconfesábeis a
escala planetaria, por poñer o caso.
Pode interesar tamén que se vexa a
mal chamada tortura como cousa nor-
mal e case cotiá, que aos nenos os
aprendan a irmandar a pertenza á es-
pecie humana coa práctica da tortura,
e isto por medio da diversión dos vi-
deoxogos, unha das máis rampantes
transformacións dos xogos de sempre
(e aprender, apréndese xogando, que
dicía unha pedagoga).

Hai moitas palabras que se redefi-
nen arreo, “terrorismo” é outra de elas.
Non é fácil definila para que só se
axuste a uns e non aos outros, cando o
certo é que son tantos os que sementan
o terror. Para algúns, “terrorismo de es-
tado” viría ser unha contradición nos
termos, sobre todo no caso de que o es-
tado use as urnas, que as urnas todo o
santifican agás o de Adolf Hitler. Ta-
mén “xenocidio”, palabra que lles doe
moito aos turcos polo que se vai vendo
no xuízo contra ese bo escritor turco
que lles lembrou o dos kurdos e máis o
dos armenios. Porque unha cousa é un
xenocidio e outra totalmente diferente

os danos colaterais tan frecuentes no estado de
guerra. Os homes estamos a discutir polas pala-
bras, matámonos por elas, porque teñen a virtu-
de de facer visíbel ou polo contra-
rio agachar zonas enteiras da reali-
dade que nos poden ofender no
máis fondo até ferirnos de morte.
O das vítimas xa non ten amaño
para as vítimas, pero para os que
seguimos vivos, moito depende de
que cousas dicimos e escribimos, e
que sentido lles acordamos. 

Desde logo non é o mal o úni-
co que pode entenderse como un
modo de falar, tamén o seu contra-
rio: velaí as obras de José Sarama-
go. É o autor portugués un mestre
á hora de pornos cara ao ben en es-
tado puro, cando nos fai case tocar coas mans a
súa realidade inaprensíbel. Na súa última nove-

la –As intermitencias da morte–, tan divertida: o
músico durmindo na cama, o seu can botado no
chan á beira súa, e a morte a ollalos desde o seu

asento. A vida do violoncellista
ensaiando no teatro e tocando nos
concertos, comendo o seu bocadi-
llo ao volver á casa, dándolle ao
can o seu, e sacándoo a pasear po-
lo parque os domingos para ao re-
greso tentalo outra vez con esa en-
demoñada pasaxe de Bach que
sempre se lle resistiu. A vida do
violoncellista en toda a súa gran-
diosa soidade e sinxeleza é a subli-
me dignidade do ben que se ergue
todopoderosa nun mundo que xa
ninguén entende e no que, ante to-
do, ninguén comprende que o ben

poida ser aínda. Dignidade tan abraiante a do
ben que nin sequera a morte pode con el, que até

a morte, encarnada de muller, como
lle cadra, rematará por namorarse
do violoncellista, renunciando a
matalo e a matar. A morte fica dur-
mida porque contra o ben no é
quen. Mensaxe de teoloxía cristiá a
de Saramago, a morte, se nola dá, é
polo pecado. Platonismo para o po-
bo, pero trátase do pobo esencial-
mente bo, o que non é estúpido nin
vulgar, o pobo que non cansa nin
fai brotar o noxo do home, o pobo
esencialmente digno.

Saramago preséntanos directa-
mente o Ben, unha presenza
maiúscula que nos sobrecolle e
nos enche, ben certo que non sen
algún tremor da nosa parte. Pero
non serviría de ren que tentásemos
aproveitar as súas páxinas para
definilo ben: ocorre como co mal,
é un misterio. Saramago presenta
con palabras o que non se pode
explicar con palabras. Sinxeleza,
plenitude, soidade, pureza, non é
iso ou non é só iso. Seica nos
achegamos máis cando pensamos
na verdade, en vivir na verdade,
sen dobreces nin ilusións. Como
recibir a morte mirándoa aos ollos
e dándolle a entender que sabia-
mos que viría por nós...♦
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Gonzalo

As palabras
MARIANO RODRÍGUEZ

A definición en palabras dos comportamentos humanos teñen un gran
peso moral na sociedade. Do xeito que entendamos termos como tor-
tura ou terrorismo dependerá o seu uso social e a súa lexitimidade.

‘É importante
definir a tortura
deixando unha

marxe ao
sentido común e

á corrección
lingüística”

A nunca abondo
desprezada Alemaña
do Leste vén de dar
dúas mulleres
presidentas. A de
Chile, Bachelet, que se
doutorou na RDA e a
da actual Alemaña
unificada, Angela
Merkel, que polo de
agora está a demostrar
máis apertura mental
que algúns
socialdemócratas.
Obviamente sería unha
falacia atribuírlle ao
extinto réxime os
méritos que son delas
mesmas, pero algo
tería que ver.

Cambios na Radio
Galega. Xa se pode
escoitar. Hai osíxeno,
máis variedade e
menos caspa. Pero
sóbralles a palabra
“galego”, “galega”
constantemente:
“estradas galegas”,
“deportista galego”,
“hospital galego”,
“galego
accidentado”... Que
xa se sobreentende,
por favor!

Rematou a
temporada o
programa Cuentame
como pasó. Din que
se segue habendo
pronunciamentos
como o de xeneral
Mena, non será
necesario explicar o
que era o franquismo.
Pódese ver en
presente.

Comentario nun
barrio. Os xornais
gratuítos desaparecen
axiña. Hai vellos que
os levan de cinco en
cinco, para sentar nos
bancos do xardín, para
impermeabilizar o
fondo do cubo do lixo,
para poñer na cociña
despois de fregar, etc.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Non debemos esquecer que
Galiza é unha nación de fondo ca-
lado psíquico-sentimental relixio-
so. Sen lembrarmos as grandezas
compostelás do medievo, a no-
menclatura de Camiño Europeo da
Cultura para o camiño francés nin
aludirmos ás culturas prerromanas
ou cristianizadas, ¿non significan
nada os nomes de Paulo, Orosio,
Idacio, Brakiario, San Martiño de
Dumio ou o propio Prisciliano e os
seus discípulos, perseguidos polas
forzas xerárquicas dominantes?

É nese senso onde se asenta,
no meu sinxelo entender, o subs-
trato cristián do noso pobo.

Por iso, reitero, a misa televisiva
non semella ser en absoluto un ele-
mento negativo; polo contrario: a
lingua ten que ser símbolo de unión
para todos nós e motivo de orgullo
para crentes e non crentes.♦

MARICARME NOVOA (MADRID)

Se é certo que os hai bos e xenerosos, que o é, Xulio
Aneiros é un deses. Coñecino ao pé da Torre de Hércu-
les. Exactamente coñecino na parte de dentro do edifi-
cio vello que hai alí fronte mesmo a ela. Nun espazo pe-
queno que tiña feito alí adrede o pequeno fol de veleno
para amurallar a ferro e fouce as ideas. Había pouco
tempo que lle furaran un pulmón polo mesmo. Porque
era un home de ideas recias. Rexiamente proletarias, na-
turalmente. Furáronlle o pulmón ao pé da Ponte das Pí-
as o 10 de marzo de 1972 exactamente. Non estaba só.
Estaba con todos. E non pedían a lúa ningún deles: esi-
xían simplemente un respecto. Que era moito pedir da-
quela. Aqueles eran tempos de crespón e de cera. Apar-
te contraria estaba sempre ao axexo e ás primeiras de
cambio tiraba a deixar seco. Aquel día caeron tamén a
carón seu outros dous madrugadores coma el: Amador
Rei e Daniel Niebla. Daniel e Amador caeron para non
volver erguer. Ben pensado: moito lle debe a eles a de-
mocracia, eles á democracia, sen embargo, nada de na-
da. E con todo o que lle debe a eles a democracia, a
Xunta de Galicia nin sequera tivo o detalle aínda de de-
clarar o 10 de marzo día da clase obreira galega nin de
erguerlle en cada praza de cada cidade e vila de Galicia

o monumento que Daniel e Amador  merecen se lles er-
ga. Grazas a eles e a Paco o Negro e a Xulio Aneiros e
a Riobó e a Paco Filgueira e a todos os madrugadores
coma eles que madrugaron para dar a cara a primeira
hora daquela mañá fomos nós erguendo pouco a pouco
a cabeza. E gañándolle espazos de liberdade á besta
parda de aí ao lado mesmo. Dicía Bertolt Brecht que os
que loitaban un día, eran bos; que os que loitaban dous,
eran mellores; e que os que loitaban toda a vida, eses
eran dos imprescindibeis. Pois Xulio Aneiros foi un loi-
tador toda a vida. E non deixou un só día de facer apos-
tolado laico a prol da emancipación da clase obreira.
Cando souben que se nos fora nin puiden nin quixen
evitar xuramento. Por amigo, por boa persoa, por ca-
marada, por valente. Se houbese máis alá, que non o
hai, cando eu vaia, que irei, está cantado, o primeiriño
que faga nada mais chegar será preguntar por el para
botar unha boa  parrafeada man a man el e eu. Ben sei,
Xulio, que isto que agora digo non é máis que falar por
falar, pero non o podo evitar ¡Que queres que faga! Ta-
mén che digo aí arriba ¡ata mañá, camarada! Sabendo
como sei con total seguridade que estás xa no ¡nunca
máis! ¡Dareille un abrazo ao aire!♦

Xulio Aneiros, ¡Ata mañá, camarada!
XESÚS REDONDO ABUÍN
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En Lugo estase tendo a sensación
de que para moitas cousas se tra-
balla a dúas bandas. Por exemplo,
a gran promesa de Xosé Blanco
durante as pasadas eleccións xe-
rais foi a creación dun centro tec-
nolóxico agroalimentario (CE-
TAL) que lles daría emprego a
máis de dez mil persoas. A pro-
mesa rexorde de cando en vez na
prensa, sempre procedente de
fontes socialistas, anunciando
que vai para adiante, que se con-
vocan prazos pero de momento, a
realidade é máis ben pouca.

Por se faltase algo neste asun-
to, o conselleiro de Industria,
Fernando Blanco, declaraba re-
centemente nun medio de comu-
nicación local que oficialmente á
súa consellaría non lle constaba a
existencia do famoso CETAL, ao
que lle respostaba de inmediato o
alcalde lembrándolle que cando
Blanco era concelleiro, partici-

pou na presentación do proxecto
aínda que claro, unha cousa é
presentarlles aos medios e con
moita parafernalia de ministras
polo medio unha idea, e outra
presentala oficialmente ante os
diferentes organismos que se te-
rán que ver implicados no desen-
volvemento desta, tanto con me-
dios humanos como materiais.

Tamén no PP de Lugo non
semellan andar moi finos e logo

do congreso galego, que para al-
gúns foi un éxito por colocar va-
rios lucenses en postos salientá-
beis e para outros non foi máis
que unha demostración das lior-
tas internas dos lugueses e de
perda de creto de Francisco Ca-
charro Pardo, xa comeza a rumo-
roloxía a colocar futuros candi-
datos para as vindeiras eleccións.

Ramón Arias, que xa sufriu
unha salientábel derrota electoral

no concello de Lugo, podería ser
o alcaldábel dos conservadores,
relegando así ao actual voceiro,
Xaime Castiñeira, que é conside-
rado como unha persoa con pou-
ca bagaxe política dado o pouco
tempo que leva ocupando cargos
entre os populares e ao que co-
lleu case de sorpresa o seu no-
meamento como voceiro munici-
pal, logo da dimisión de Manue-
la López Besteiro, aburrida de

traballar dende a oposición.
Tamén os mentideiros falan

de substitucións para encabezar
a lista á presidencia da Deputa-
ción o que faría que logo de vin-
te anos na poltrona presidencial,
Cacharro podería ser substituido
como candidato dos populares
polo novo vicepresidente do PP-
deG, Xosé Manuel Barreiro.

Xa como última referencia
habería que citar as sentenzas da
Audiencia de Lugo que absolve-
ron once membros de Adega e oi-
to delegados da CIG por dúas
cuestións diferentes: os primeiros
por paralizar as obras da piscifac-
toría que se pretende construír en
Rinlo e os segundos, por un pe-
che levado a cabo nas dependen-
cias administrativas da Xunta en
Lugo aínda que neste caso as dú-
as bandas que dan título a este ar-
tigo, sirvan de ledicia para a loita
sindical e ecoloxista.♦

A dúas bandas
ANTÓN GRANDE

A cidade segue a suspirar pola creación dun centro agroali-
mentario que lles daría traballo a dez mil persoas. Mentres,
o PP perfila a posíbel sucesión de Cacharro na Deputación.

Lugo

Comezan os
capóns a Fraga
Arturo Maneiro comenta en
La Voz de Galicia (13 de xa-
neiro) o novo mandato de
Núñez Feixoo á fronte do PP
e, de paso, aproveita, para
lanzarlle, por primeira vez,
unha crítica aberta a Fraga.
“Ese gran colectivo –di en re-
ferencia ás bases populares–
está agardando a contar cun
dirixente do PP sensato, hu-
mano, dialogante, respectuo-
so, que aprecie a valía inte-
lectual e profesional da xente,
que seña amigo dos seus ami-
gos, que seña quen de poñer-
se á altura de todos, sen so-
berbias, que non lles faga xo-
gadas suxas aos colaborado-
res. En definitiva, un dirixen-
te do PP que se pareza moi
pouco ao anterior”.♦

No exército,
só español
O subsecretario de Defensa,
Zambrana, vén de ordenarlle
aos militares que só falen cas-
telán “en todos os actos, activi-
dades e relacións de servizo”.
Así consta nun escrito que o
mencionado subsecretario lle
dirixiu ao xefe do Estado
Maior da Defensa. Fernando
Ónega coméntao en La Voz de
Galicia (13 de xaneiro). “Té-
ranme que explicar que necesi-
dade había de dar esa instru-
ción. Forzando moito o maxín,
só atopo dúas explicacións.
Unha: dado que en Cataluña
parece que se lle esixirá a to-
dos os cidadáns o coñecemen-
to do catalán, a autoridade de
Defensa puxo a excepción nos
cuarteis. E dous: dado que o
tenente xeral Mena dixo que
os destinos a Cataluña terán
que ser regulados como envíos
de tropas ao extranxeiro por
esta cuestión idiomática, De-
fensa dilles: tranquilos, que
nós seguimos falando en cas-

telán. Mais aínda así, sígome a
preguntar que necesidade ha-
bía de dar esa orde. De mo-
mento, só serviu para enarde-
cer os deputados de Esquerra
Republicana de Cataluña, que
fixeron a pregunta parlamenta-
ria de caixón: Falar un idioma
cooficial é un problema para a
seguridade? Non lles falta ló-
xica: quen sabe se detrás dun
militar galego-falante agácha-
se un perigoso nacionalista in-
solidario que non está disposto
a dar o seu sangue pola patria
española”.♦

A cagarría de
Paco Vázquez
o 23-F
Xosé Manuel Ponte comenta
en Faro de Vigo (13 de xaneiro)
a postura de Francisco Vázquez
a prol do golpista Mena. “O al-
calde da cidade onde resido di-
xo –na forma teatral e melodra-
mática acostumada– que Espa-
ña non ten quen a defenda e tal
parece que os que falan por ela

son uns apestados do réxime
franquista”. “O exército, como
tal institución operativa –lem-
bra Ponte– practicamente desa-
pareceu tras as sucesivas refor-
mas dos dous Serras, os retiros
incentivados, os aumentos de
soldos, e a supresión da mili
obrigatoria por Aznar. A reclu-
ta dos soldados profesionais é
insuficiente, non se cobren as
prazas necesarias, e non sendo
para realizar misións humanita-
rias en territorios hortofrutíco-
las –como dicía o inefábel Tri-
llo– non estamos para case na-
da. En calquera caso, se a situa-
ción de perigo para España se
agravase, eu non dubido de que,
sempre poderiamos botar man
do alcalde da cidade onde resi-
do. O seu valor e o seu patrio-
tismo son amplamente coñeci-
dos e acreditados. Recentemen-
te, despregou no alto dun mas-
tro, fronte ao mar, unha enorme
bandeira nacional para procla-
mar a españolidade desta praza,
por se algún despistado aínda
dubidaba dela. E aínda lembran
moitos dos seus compañeiros
do Congreso o seu heroico
comportamento, cando Tejero
procedeu a secuestralos, duran-

te a intentona golpista do 23-F.
Ao parecer, a forte tensión do
momento fíxolle sufrir un ata-
que de ansiedade e uns desa-
rranxos orgánicos agudos que o
obrigaron a deixar o hemiciclo
con permiso do xefe da forza in-
vasora, ante o risco inminente
dunha descomposición incontí-
bel. Foi o único deputado varón
autorizado a tal cousa. E só pui-
do acompañalo a socialista Ana
Balletbó, que estaba embaraza-
da de xemelgos. A versión ofi-
cial dixo que o heroe padecera
unha crise cardíaca. Patriótica,
por suposto. Con homes así non
hai nada que temer”.♦

Corrupción dos
EE UU no Irak
Andy Robinson comenta en La
Vanguardia (11 de xaneiro) a
corrupción do exército nortea-
mericano en relación co Irak.
“As auditorías do Pentágono
inspeccionaron dous contratos
adxudicados sen concurso á em-
presa Halliburton e descobriron
que cobraron 1.400 millóns de

dólares de máis, principalmente
no fornecemento de servizos de
aloxamento e comida ás tropas.
Inflouse o prezo dos suministros
de petróleo, cobrouse por xanta-
res que xamais se prepararon e,
como explica Ed Harriman en
London Review of Books (xullo
do 2005) xestionábanse flotas de
novos camións Mercedes Benz
a 85.000 dólares o vehículo. Se
non tiñan nada que levar, Halli-
burton mandábaos baleiros e
facturaba igual. O incríbel é que
só o 25% desa cantidade fose
volta pese a que o auditor do
Pentágono o denunciou, segun-
do explicou a La Vanguardia un
investigador da oficina do con-
gresista demócrata Henry Wax-
man. Na sede da Autoridade
Provisional, millóns de dólares
procedentes do fondo de petró-
leo iraquí se gastaron case sen
control. O proconsul do Irak,
Paul Bremer, gardaba 600 mi-
llóns de dólares en billetes  den-
tro da zona verde de Bagdad.
Segundo explica Harriman, 200
millóns foron gardados nun dos
antigos pazos de Saddam (...) o
soldado estadounidense encar-
gado de vixilalos levaba a chave
na súa mochila”.♦

La Voz de Galicia, 17 de xaneiro

Campo de concentración de libros
Os novos responsábeis da Consellaría de Cultura veñen de destapar a
existencia dun grande armacén no que, no periodo Fraga, se chegaron
a acumular máis de millón e medio de volumes. Os libros permanecían
sen clasificar e, na súa maioría, pechados en caixas. A consellaría trata-
rá agora de distribuír estas edicións en bibliotecas e centros de ensino.♦

Que, 11 de xaneiro

Porros na Compañía de María
O diario gratuíto Que fotografou ás 13,30 h. do 10 de xaneiro a un ra-
paz ofrecendo hachís ás portas do colexio Compañía de María en Vi-
go. O centro escolar, coñecido como La Enseñanza, recibe a presen-
za constante de fumadores de hachís, aínda que non foi visitado pola
policía na recente redada realizada nas proximidades dos colexios.♦



H. VIXANDE
Primeiro atentaron contra
David Giraldez en Nigrán,
agora Domingos Solla na en-
tidade menor de Morgadáns
en Gondomar. Trátase do se-
gundo aviso das mafias urba-
nísticas no Val Miñor nun con-
texto no que o novo Goberno
da Xunta quere deter a espe-
culación e a marbellización.

O BNG ve unha relación entre
os dous atentados, o que non sig-
nifica que teñan que ter os mes-
mos executores. “Xa non é un
feito illado, é o segundo que se
produce en dous meses, sucede
no marco dunha situación na que
se permiten as irregularidades
urbanísticas xeneralizadas e can-
do desde o novo Goberno está a
poñerse fronte a esta situación”,
indicou o responsábel comarcal
do BNG, Henrique Viéitez.

A subdelegación do Goberno
en Pontevedra sinalou a natureza
política do atentado contra Solla e
relacionou a queima de coches de
Gondomar coa de Nigrán dous
meses antes. De todos xeitos, a
subdelegación indicou que está á
espera do que conclúan as inves-
tigacións que leva a cabo a Garda
Civil. De momento, as forzas da
orde teñen no seu poder o nome
dunha persoa que foi sorprendida
por Solla vixiándolle a casa –nun-
ha das cinco veces que detectou
esta situación–, así como constan-
cia das ameazas físicas que pade-
ceu cando se presentou nas últi-
mas eleccións municipais para
formar parte da entidade menor.

A vocal do BNG na entidade
menor de Morgadáns, Domingos
Solla, queimáronlle os seus dous
coches e parte da casa na madru-
gada do xoves 12 para o venres
13. Os autores demostraron pro-
fesionalidade na súa acción; pre-
ocupáronse de empregar un dis-
positivo que lles evitase o perigo
a eles, vixiaron previamente a
casa e tiveron en conta o vento
para conseguir que o lume se es-
tendese á vivenda de Solla. “Non
nos mataron de casualidade, non
eran uns simples vándalos”, dixo
a vítima tras falar coas forzas de
seguridade.

Dous meses antes, o conce-
lleiro do BNG en Nigrán sufrira
un atentado semellante e o seu
coche ardera nas proximidades
do seu domicilio. En todo este
tempo non se produciron avan-
ces na investigación e, segundo o
BNG, tampouco se puxeron me-
dios para facelo. “Como lles saíu
ben o de Nigrán, agora foron un
pouco máis aló en Morgadáns”,
denuncia o concelleiro do BNG
en Gondomar, Antonio Arauxo.

O móbil, a especulación

A especulación está detrás dos
dous atentados, aínda que se des-

coñecen as causas concretas. En
Nigrán o BNG denunciara unha
serie de proxectos urbanísticos
antes de que lle queimaran o co-
che ao seu concelleiro, pero en
Gondomar o móbil pode estar re-
lacionado tanto co urbanismo,
como coas queimas de montes
pola gandaría ou como coas can-
teiras. Precisamente Domingos
Solla destacárase na loita contra
as canteiras e as súas actividades
irregulares, no marco da defensa
da serra do Galiñeiro. Os na-
cionalistas aspiran a que esta zo-
na se inclúa no parque natural do
Aloia. A aplicación da legalidade
nesta serra podería implicar a
perda de centos de millóns por
parte dunhas canteiras denuncia-
das en múltiples ocasións.

En calquera caso, en Nigrán,
en Gondomar e en Baiona está
en marcha un proceso de revi-
sión dos seus respectivos plans
de ordenación municipal. O
BNG ten denunciado nos tres
concellos do Val Miñor a proli-
feración da especulación e a
práctica común dos concellos de
admitir as irregularidades urba-

nísticas. “Cando as autoridades
municipais non obrigan ao cum-
primento da lei e es ti quen de-
nuncia esta situación, poden dar-
se actos como estes”, sinalou
Henrique Viéitez, responsábel
comarcal do BNG. Vieitez, dixo,
ademais, que os concelleiros do
BNG séntense sós na denuncia
das irregularidades urbanísticas.

Mais a denuncia das irregu-
laridades urbanísticas non
abondaría para que a situación
derivase en violencia. Un ele-
mento que xoga, a xulgar de
Henriqe Viéitez, é o cambio do
Goberno na Galiza e a intención
de pór orde nos ordenamentos
municipais. A Administración
autonómica xa suspendeu o pla-
neamento de dous concellos:
Sada e Tui. Este último munici-
pio está demasiado próximo a
unha comarca, o Val Miñor, que
esperta o apetito dos especula-
dores. Por exemplo, na zona do
Galiñeiro, onde queimaron os
coches e a casa de Domingos
Solla, varios millóns de metros
cadrados nunha área relativa-
mente chá, son razón dabondo

como para que calquera especu-
lador poña os ollos nela.

Ambigüidade do PP

Ademais, os nacionalistas denun-
ciaron a ambigüidade do Partido
Popular. “O alcalde de Gondo-
mar tardou tres días en chamar a
Solla”, denunciou o concelleiro
do BNG Antonio Arauxo. Do que
non se privou o alcalde de Gon-
domar, Xosé Carlos Silva (PP),
foi de sinalar a súa preocupación
pola imaxe que podía dar o con-
cello a conta das denuncias do
BNG tras o atentado.

“Se hai irregularidades urba-
nísticas que só denuncia un parti-
do pero que as autoridades muni-
cipais consenten, se hai unha no-
va política autonómica de instau-
ración da legalidade na vida urba-
nística e se hai alcaldes que calan
ou son ambiguos, temos elemen-
tos suficientes para que os mafias
vexan o momento de actuar”, de-
nuncia Henrique Vieitez, respon-
sábel comarcal do BNG. Vieitez
considera que “hai prácticas terro-
ristas que tratan de infundir medo
e que hai impunidade porque as
forzas da orde non recibiron ins-
trucións para facer nada”.

Cunha situación así, Do-
mingos Solla manifesta que ten
medo. Desde que se produciu o
atentado durme nun lugar que
prefire non revelar, está á pro-
cura dunha vivenda de aluguer
fóra do concello e de momento
non recibiu ningunha chamada
da Delegación do Goberno para
amosarlle o seu apoio. “Parece
que non son igual que as víti-
mas do terrorismo do País Vas-
co; se fose un cargo do PP, Ace-
bes estaría berrando como un
tolo”, denunciou Solla.♦
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Latexos

Un libro
desbotado
polo
seu autor
X.L. FRANCO GRANDE

Coñecín a Alberto Macha-
do da Rosa alá polo ano
1957. Piñeiro suxeriume

(conviña, dixo) aproveitar a
súa estada en Santiago para
que fose coñecendo a xente no-
va –os rapaces. De paso
contoume como se coñeceran
eles os dous: fora no tren, can-
do, ao pasar por Padrón,
preguntou a algún pasaxeiro
onde quedaba a casa de
Rosalía, o que levou a Piñeiro
a iniciar unha conversa con el,
da que resultou que os dous se
coñecían por moi diferentes ca-
miños: Machado da Rosa sabía
de Piñeiro por Guerra da Cal e
Piñeiro lera o que Machado da
Rosa escribira sobre Rosalía.

E, naquela ocasión, Piñeiro
non lle ocultou que os seus tra-
ballos sobre Rosalía non lle pa-
recían aceptables. Tratar de es-
tablecer unha biografía súa –e
isto vale para calquera outro
autor– sobre os datos dos seus
poemas que se teñen por
biográficos é un camiño trabu-
cado e que non leva a ningures,
pois é tomar o que é obra de
creación poética por documen-
to probatorio, o que é desavido
por natureza e esencia. Isto, di-
cíalle Piñeiro a Machado da
Rosa, sería o mesmo que soster,
como algún medievalista sosti-
vo, que a illa de San Simón do
poema de Mendiño non pode
ser a que coñecemos pois alí o
mar é calmo e as “ondas que
grandes son” non poderían
loxicamente producirse.

Machado da Rosa, que era
home moi intelixente, dunha
moi fina e aguda sensibilidade
e dunha elegancia espiritual
pouco común, comprendeu
moi ben a dura crítica de
Piñeiro, e así mo recoñeceu na
nosa demorada paseada
nocturna por Santiago. Nunha
palabra, decatouse de que eli-
xira un camiño errado e sen
saída. Sen dúbida, esa foi a ra-
zón de que nunca fixese, que
eu saiba, o menor esforzo por
publicar a súa tese doutoral,
este traballo de mocidade que
agora nos dá Edicións
Laiovento co título de Rosalía
de Castro, a muller e o poeta,
ao coidado de Elías J. Torres
Feijó e Joel R. Gómez.

Que eles me desculpen, e
maiormente o último, amigo
meu e que aprecio moito: este
libro non significa ningunha
achega aos estudos rosalianos
nin tampouco vai dar de
Machado da Rosa a imaxe
que este merece. Máis ben
poderá deturpala. É pena non
teren elixido outros camiños,
por exemplo, a publicación
dos seus fermosos poemas –a
súa confesada paixón secreta.
A Piñeiro mandáralle algúns.
Valería a pena que os autores
o intentasen.♦

As mafias avisan de que non aceptan o fin da especulación

Novo atentado no Val Miñor
contra un representante do BNG

A Domingos Solla, abaixo, queimáronlle os dous coches e parte da casa. Na actualidade está á procura de vivenda fóra de Mor-
gadáns por razóns de seguridade.                                                                                    Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS
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Lembranzas
de Cacharro
XOSÉ MANUEL SARILLE

‘El coño de la Bernarda,
un senador de Melilla
y un dentista de

León”. Se Joaquín Sabina tive-
se que compor hoxe a súa
famosa canción-epitafio ao
Xeneral Franco, debería rema-
tala así, co político da praza
africana asistindo tamén ás
exequias do Caudillo, na com-
paña dos  outros, de San José
María Pemán, do marqués que
vostedes saben, que ía moi ele-
gantón, e de Santiago
Bernabéu, acendendo puros
con billetes de millón. Van co-
mo motos estes da dereita. 

A frase que tamén vostedes
saben, do ínclito senador, con-
sistiu en comparar o cabalo de
Pavía e a pistola de Tejero cun
tren cheo de vítimas usado ao
parecer por José Luis
Rodríguez Zapatero para entrar
nas Cortes. O electo por Meli-
lla rebordou así a delgada liña
que a estas alturas separa a de-
reita dura da extrema dereita
evidente. E aí están as orellas
do lobo, por moito que Ángel
Acebes intente frear por unha
vez a cabalgada ultra.

Mais, que pinta o noso
Francisco Cacharro Pardo
apoiando o senador neste re-
bulicio tan pouco campestre
e tan pouco lugués? Para os
socialistas son os estertores
do vello cacique, pero para
os que posuímos unha aguda
intuición feminina, resulta
máis ben o contrario. Como
se Cacharro botase unha me-
xada para marcar o territorio.
Mexada cara ao lonxe e
persistente, pero mexada. 

Lembremos a historia, que
sempre é mestra de novas
barbaridades. Nun suculento
libro-entrevista, Xosé Luís Ba-
rreiro cóntalle ao periodista
Xosé de Cora, que cando el foi
vicepresidente do Goberno
tivo unha charla particular con
Cacharro nunha visita a Lugo,
na que este lle explicou quen
mandaba naquela provincia e
de paso indicoulle por onde fi-
caba a estrada que leva a
Compostela. Despois de varios
anos, Manuel Fraga desexaba
encabezar a candidatura pola
augusta provincia nas
primeiras eleccións autonómi-
cas ás que se presentaba, pero
pronto entendeu que el, máis
que a Vilalba debíase a Perbes,
e que a súa circunscrición
natural era a da Coruña.

E entón agora que pasa? Ou
mellor: por que agora, aos tres
días da elección de Alberto Nú-
ñez Feixóo como presidente do
PPdeG, sae o cacique avalando
un golpista melillense? Para
que conste en acta, para que se
vexa que ninguén lle fai rectifi-
car e para abrir a loita interna
das municipais cunha boa
puñada enriba da mesa. Porque
o congreso non resolveu nin
moito menos os problemas
internos do PP de Galiza.♦

Acaba de anunciar o fomento
de pisos protexidos con super-
ficies de entre 40 e 45 metros
cadrados. Para que serve esta
medida?

Parte da nosa sociedade, per-
to do 30 por cento, é xente que
vive soa. Especialmente os mo-
zos, que moitas veces non poden
independizarse porque non teñen
acceso a un tipo de vivenda de un
dormitorio e, nunha primeira eta-
pa da súa vida, non poden pagar
o sobrecusto que implica dispor
de máis superficie. Estamos fa-
cendo unha proposta galega e,
igual que están facendo os países
nórdicos, que están na vangarda
nesta materia, consideramos que
nas vivendas tamén é onde se le-
van a cabo as relacións sociais. É
moi importante que as vivendas
teñan as dimensións que permi-
tan a relación social, que se poi-
da convidar uns amigos a cear, a
xogar as cartas ou ver a televi-
sión. É importante non diminuír
a superficie senón incrementala.
Hai un decreto de habitabilidade
galego, substituído en 1992, que

permite facer apartamentos de 26
metros cadrados. Nós o que esta-
mos facendo é incrementar as su-
perficies marcadas e, se ese de-
creto di que o salón ten que ter 10
metros cadrados, dicimos que
debe ter 12, estámolo incremen-
tando un 20 por cento. O dormi-
torio ten que ter 14, e nós esta-
mos falando de 16. O cuarto de
baño ten que ter catro, e nos dici-
mos cinco metros cadrados. E
por que? Pois porque queremos
que estea xa adaptado para unha
persoa que teña que moverse en
cadeira de rodas. Que teña unha
cociña independente, un ten-
dedeiro, é dicir, queremos que a
vivenda protexida de un, dous e
tres dormitorios sexa reflexo de
calidade aqruitectónica e cons-
trutiva e deixe de ser sinónimo
de baixa calidade. Queremos po-
ñer no mercado vivenda protexi-
da porque non hai neste momen-
to oferta de vivendas protexidas
de un dormitorio. E pouca hai ta-
mén no mercado de vivenda li-
bre. Temos que darlle resposta a
esa sociedade que ten máis pro-

blemas para acadar unha viven-
da, os mozos e tamén a xente de
máis de 65 anos que moitas ve-
ces non pode permitirse ter unha
vivenda máis grande por razóns
económicas ou non quere ir a un-
ha residencia e prefire estar nun-
ha vivenda destas
dimensións.

De saír para
diante sen
atrancos este
programa, can-
do estarían dis-
poníbeis as vi-
vendas destas
dimensións?

Precisamente,
hai poucas horas
(martes, 17 de xa-
neiro), asinamos
coa ministra da
Vivenda o conve-
nio do plano cua-
trienal de vivenda.
Sabe vostede que
nós temos as
c o m p e t e n c i a s
transferidas en materia de viven-
da, pero como non temos capaci-
dade impositiva, como teñen por
exemplo os vascos, temos que
acollernos ao plano estatal de vi-
venda 2005-2008. Ese plano asi-
nouse e, a partir de agora, nós
imos asinar xa o noso decreto, que
é o que prevé, proxecta e perfila a
política que imos executar nestes

catro anos. A idea é levalo a Con-
sello o 2 de febreiro e, a partir de
aí, o sector privado, que é quen fai
realmente a vivenda protexida, xa
ten a vía libre para empezar a
construír este tipo de vivendas e os
clientes a posibilidade de pedir

subvencións. Nós
estamos poñendo
todos os instru-
mentos e todas as
ferramentas para
que o sector pri-
vado non teña
ningunha escusa
para non implicar-
se e comprome-
terse na constrru-
ción de vivenda
protexida. Tamén
imos facer viven-
da de protección
pública, pero os
nosos recursos
son limitados. Pa-
ra o ano podemos
facer 600-700 vi-
vendas, entre as

que tamén faremos vivendas de un
dormitorio. É importante salientar
que até agora non había no noso
país un rexistro de demandantes
de vivenda protexida. Temos os
datos da poboación que vive soa,
da poboación que require esta vi-
venda no mercado libre, pero que-
remos ter máis datos. O goberno
anterior non considerou importan-

Teresa Táboas
‘Imos aumentar o tamaño mínimo dos pisos’

PERFECTO CONDE
Filla dun emigrante de Beariz que se afincou en México,
Teresa Táboas, arquitecta de profesión –ex decana do Co-
lexio de Arquitectos de Galiza– e agora conselleira de Vi-
venda da Xunta, é unha muller independente que se expre-
sa con total desenvoltura. Ninguén máis indicado para falar
do hábitat galego e do que está a pasar coa nosa paisaxe.

‘É moi importante
que as vivendas
teñan as dimensións
que permitan a
relación social,
que se poida
convidar uns amigos
a cear, a xogar
as cartas ou
ver a televisión’

P. CONDE
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A Xunta vén de anunciar a súa
intención de poñer en marcha
unha campaña destinada a erra-
dicar a xenofobia. A medida foi
impulsada pola asociación
Chavós –que agrupa o colecti-
vo xitano na comarca de Fer-
rolterra– e garda relación co
caso rexistrado hai unhas se-
manas en dous locais de lecer
nocturno. 

A mediados de decembro, os
compañeiros de traballo dunha
compañía ferrallista da zona ce-
lebraban a súa cea de Nadal. Até
aquí, nada novo. Ao seu remate,
decidiron seguir a noite nun lo-
cal da estrada de Castela. Entra-
ron todos, menos un, delegado
do comité de empresa pola CIG.
Segundo o porteiro, o acceso a
Eliseo Monteiro estáballe prohi-
bido. O motivo: ser xitano.

Ante semellante recibimen-
to, todo o grupo decidiu mar-
char en busca de lugares máis
civilizados. Pero non o conse-
guiron á primeira. Nun segundo
local, o mesmo resultado: o
afectado non podía entrar por
ser xitano, e porque o seu acce-
so contraviña as “normas da ca-
sa”. Unha vez máis, todos
apoiaron o damnificado. Máis
de dez compañeiros de traballo
presentáronse xa como teste-
muñas na investigación aberta
ao respecto. 

O caso de Monteiro chegou
á ferrolá asociación Chavós,
que traballa dende os anos 80
pola igualdade do pobo xitano.
Esta entidade, pola súa banda,
púxose en contacto coa Conse-
llaría de Presidencia para abor-
dar o problema. Tras analizar a
situación, e entrevistarse cos
hostaleiros da comarca –que ex-
puxeron as súas desculpas por
estes feitos–, o departamento
autonómico vén de anunciar a
posta en marcha dun decálogo
denominado Xenofobia Cero. 

Destinado a erradicar os este-
reotipos presentes nos medios de
comunicación, o proxecto aten-
derá aspectos como o uso dos
termos non racistas ou o fomen-
to das actitudes tolerantes. Se-
gundo o vicepresidente da Xun-
ta, Anxo Quintana, cómpre “im-
pulsar o rexeitamento de toda
clase de discriminación por ra-
zón de sexo, raza, etnia ou orixe
social”. Vendo casos coma este,
que dúbida cabe.♦

Pola
xenofobia

cero 
MARTINA F. BAÑOBRE

Un mozo xitano non pui-
do entrar en varios lo-
cais de copas. Para evi-
tar estes comportamen-
tos a Xunta impulsará
un programa que evite
a medra do racismo.

Ferrolte ter esta información, e así se ac-
tuaba un pouco espasmodicamen-
te. Nós temos que saber onde se
demanda más vivenda, en que
concellos e que tipo de vivenda.
Queremos ser moi rigorosos, por-
que son cartos públicos e recursos
limitados sobre os que temos res-
ponsabilidade.

Bolsa de aluguer

Vostede mandou revisar os
contratos que foron subscritos
hai un ano consonte á chama-
da Bolsa de Aluguer, estabele-
cida polo goberno anterior.
Por que se tomou esa medida?

Cando nós chegamos ao gober-
no, eu vía ringleiras de persoas
agardando cun tique na man como
eses da charcutaría. Que pasa aquí,
que hai tanta xente? pregunteime.
Empezamos a investigar a Bolsa de
Aluguer e pronto nos atopamos cun
colapso administrativo e financeiro
porque os anteriores gobernantes
comezaron, no ano pasado, con 2,5
millóns de euros para un programa
de vivenda en aluguer e resulta que,
no mes de febreiro, xa tiveron que
facer unha modificación orzamen-
taria de sete millóns de euros. Non
lles chegaron os cartos porque non
foron quen de poñer os controis ne-
cesarios. As inspecións traballaban
con sete asistencias técnicas non
coordinadas cos propios funciona-
rios. Había, polo tanto, un descon-
trol total. Non se estaba cumprindo
o decreto á hora de conceder as
axudas. O decreto estabelecía que o
prezo da vivenda se fixaría baseán-
dose na súa superficie, e eles adop-
taron levar a un límite o prezo, se a
vivenda tiña 40 como se tiña 90
metros cadrados. É dicir, incremen-
taron artificialmente o prezo medio
da vivenda de aluguer no noso pa-
ís, nun 20 por cento aproximada-
mente. Despois de metérmonos a
fondo a controlar e revisar, hai per-
to de 1.580 expedientes mal conci-
bidos. Estabamos pagando con
fondos públicos un sobrecusto. O
que tivemos que facer foi paralizar
ese sistema. Nós xa tiñamos previs-

to potenciar o aluguer como unha
forma máis de acceder a unha vi-
venda, igual que sucede no resto de
Europa, pero con todos os controis
precisos. É o que nós chamamos
Programa de Vivenda en Aluguer.
No decreto do goberno anterior fi-
guraba como prioridade dinamizar
o mercado da vi-
venda baleira, pe-
ro non era así o
que se facía por-
que a maioría dos
contratos, arredor
do 89 por cento,
viñan pactados
dende fóra. Xente
que xa estaba a vi-
vir e que lle dicía
ao propietario: mi-
ra hai unhas axu-
das na Xunta,
rompemos o con-
trato, subimos non sei que... Nós o
que imos facer é poñer como con-
dición que as vivendas teñan que
estar baleiras seis meses antes. Os
vascos, por exemplo, piden que o
estean un ano antes. Nós coidamos
que seis meses abondan para dina-
mizar e para que non se dean casos
mediante os que se aumentaba arti-
ficialmente o prezo. Na situación
anterior, tamén se daban axudas á
xente que declaraba non ter rendas,
pero non controlaban como estaban
entrando estudantes que viñan de
familias con rendas altas e non se
lles medía esas rendas como se fai
para conceder bolsas. En fin, un cú-
mulo de despropósitos facían que o
sistema anterior fose inviábel.

Que vai pasar mentres
non entra en vigor o Progra-
ma de Aluguer que vostedes
elaboraron?

A xente que teña un contrato
asinado e que non lle remate até
xullo, agosto ou setembro seguirá
recibindo os cartos. Os que poidan
renovar contratos porque cumpran
os requisitos, poderán entrar neste
programa novo de vivenda. Ade-
mais, había 900 persoas agardan-
do con todos os papeis feitos, e
nós imos recoller eses casos. Iso
si, controlando que se cumpra o

decreto anterior. Faremos unha
transición tranquila, pero contro-
lando que as axudas prestadas con
recursos públicos vaian ás persoas
que realmente precisen delas.

Prezo da vivenda

Nos últimos dez
anos duplicouse
o prezo da vi-
venda. Vostede,
ademais de xes-
tora pública, é
arquitecta. Po-
de dar unha ex-
plicación?

Unha das que
dan os analistas
financeiros é
que, de pronto, a
xente pasou a fa-
cer investimen-

tos inmobilarios porque a bolsa
e a baixa de xuros procuraron
contratempos. Empezou así un-
ha especulación do solo e da vi-
venda que determinou un incre-
mento exponencial de prezos. É
precisamente nestes momentos,
nos que disparan estes prezos,
cando hai que ser moito máis
contundentes coas políticas de
vivenda dende os gobernos, po-
ñendo todas as ferramentas pre-
cisas para frear un pouco este in-
cremento brutal de prezos que
lles impide ás rendas medias e
baixas acceder á compra de vi-
venda. Son só certas rendas as
que están vendo nese tipo de in-
vestimento unha forma de afo-
rrar e especular gañando cartos.

Sempre se fala da xente
moza cando se trata de promo-
ver vivendas, pero o caso é que
a mocidade vese cada día máis
lonxe marchar da casa dos pais
mercando un piso. Que se vai
facer para remedialo?

Imos acometer a política de vi-
venda dos próximos catro anos
aplicando unha batería de medidas
que levan consigo axudas á xente
nova para que poida acceder a un-
ha vivenda, tanto en compra como
en aluguer. O noso Programa de

Aluguer está pensado, sobre todo,
para a xente moza. Entre outras
medidas, por exemplo, os que te-
ñan menos de 35 anos e unha ren-
da até 3,5 veces a que marca o In-
dicador Público de Rendas de
Efectos Múltiples (470 euros en
2005) poden ter axudas a fondo
perdido de 10.000 euros, outra de
1.500 euros se a vivenda é de 40 a
45 metros cadrados, axudas para a
constitución de hipotecas, é dicir,
estamos poñendo todas as bases
para que os mozos do noso país
poidan acceder a unha vivenda. E
non o facemos só pensando en que
teñan un sitio no que vivir, senón
tamén unha forma de independi-
zarse e unha maneira de responsa-
bilizarse e de comprometerse ta-
mén co propio país. Se unha per-
soa con vinte e tantos anos se in-
dependiza e ten a súa propia vi-
venda, tamén se insire antes no
mercado laboral, toma iniciativas
empresariais, etc. É toda unha fór-
mula que leva consigo outros
cambios na propia sociedade.

Que explicación pode ter
que o disparo dos prezos da vi-
venda veña sendo actualmente
máis alto en Galiza que no que
respecta á media estatal?

Nós temos un problema enga-
dido, que é o do solo. Os meca-
nismos para dispoñer de solo que
albergue vivenda protexida ou li-
bre son trámites administrativos
tan lentos que tamén levan da
man que se vaia especulando cos
prezos. En Galiza temos unha ei-
va, un problema engadido, que é
precisamente o tema do solo. Por
iso, cando colles por cidades, ves
que Lugo é moito máis barato ca
Vigo ou A Coruña, cidades onde
hai máis problemas para liberar
solo destinado a construír viven-
das. É moi importante, nestes ca-
tro anos, que todas as figuras de
planeamento poñan solo no mer-
cado con moita maior axilidade.
Mentres que haxa unha conten-
ción desa posta no mercado, tanto
maior será a especulación e, polo
tanto, a repercusión final no prezo
da vivenda.♦

Outrora, Galiza foi un paraí-
so da natureza. A especula-
ción e o desgoberno fixérona
vítima da invasión do cimen-
to. Aínda podemos remediar
o feísmo imperante?

A palabra feísmo, sempre o
dicía cando era decana do Colexio
de Arquitectos, non me gusta por-
que parece que é limitar o debate
a cuestións estéticas. O asunto
merece un debate moito máis am-
plo. Trátase do deterioro do noso
país, é dicir, do territorio como en-
tidade cultural. Xunto coa língua,
o territorio é o que nos confire a
nosa identidade. Para min iso é
moi importante. O estrago dáse a
todos os niveis, dende a propia
paisaxe construída, digamos edifi-
cios para vivenda, edificios públi-
cos, naves industriais, etc., até o
deterioro da propia paísaxe natu-
ral, ríos, masa arbórea... Que pa-
sa? Que nós temos que poñer en
marcha instrumentos que, polo
menos, tenten parar e conseguir
que non vaia a máis este deterioro
do noso país. A Galiza que temos
hoxe non é nin a que soñamos co-
mo futuro nin a que lembramos

porque, nas últimas tres décadas,
o estrago foi tal e o deterioro tan
rápido que dá medo.

Porque pasou isto? Faltou
lexislación ou faltou vontade
de control?

Hai ano e medio, eu estiven
nunha reunión en Polonia sobre
temas de renovación urbana e,
curiosamente, os representantes
de todos os países ex comunistas
que entraban na UE móstráronse
moi preocupados por non come-
ter os mesmos erros que comete-
mos nós. Eles estaban entrando
no proceso de aceleración do de-
senvolvemento económico e o
que non querían perder era preci-
samente a súa identidade. En Po-
lonia, por exemplo, estaban meti-
dos en procesos de renovación
das urbanizacións dos anos cin-
cuenta que artellaban espazos de
convivencia colectiva moi intere-
santes. Preferían renovar eses
parques inmobiliarios antes de
invadir máis territorio porque xa
tiñan exemplos como os nosos.
Hai que ter o tempo de reflexio-
nar e de ver por onde se debe ir.
Queremos medrar economica-

mente? Si, pero hai que saber co-
mo manter os tempos. Non pode-
mos avanzar poñendo por diante
só o crecemento económico e es-
tragando o pasado. Durante sécu-
los, a arquitectura popular e a ar-
quitectura pública galegas soube-
ron entender este territorio e fo-
ron capaces de facer máis topo-
grafías que volumetrías. De ada-
patarse a unha paisaxe en textu-
ras, en cores, etc. Como, de pron-
to, en tres décadas, fomos quen
de acabar con todo? O que temos
que facer neste goberno é poñer
barreiras de contención que pa-
ren a degradación urbanística e
paisaxística de Galiza.

Vostede é partidaria de
que se lexisle moito ou de que
se faga unha maior aplica-
ción do que xa hai?

Eu sempre digo que leis,
poucas e que se cumpran. Hai
que facer cumprir a legalidade.
E logo está a parte educativa,
unha vía moi lenta que tamén
hai que aplicar.

A vostede que lle gustaría
facer para encarrilar a des-
feita urbanística?

Se cando pasen catro anos, ao
menos deixase os bocetos de cal
é o camiño para seguir de aquí en
diante, ficaría máis que contenta.
Esbozar o hábitat galego do sécu-
lo XXI mesturando usos residen-
ciais, empresariais, do agro, de
protección do noso medio con
criterios de sustentabilidade...
Con sermos capaces de marcar
este camiño abondaría.

Permítame unha pregun-
ta máis persoal. Que fai unha
muller coma vostede nun go-
berno de socialistas e na-
cionalistas?

Pois comprometerme co pa-
ís. Noutros momentos mantiven
o meu compromiso coa profe-
sión de arquitecta, e agora teño
un compromiso claro con Galiza
porque tiven que sufrir na miña
familia o ter que marchar lonxe
porque aquí os meus pais non ti-
veron posibilidades de desen-
volverse. Por tanto, eu agora te-
ño un compromiso moito maior.
Non me gustaría que outra xente
teña que seguir sufrindo ese de-
sarraigo. O meu compromiso é
moi forte co país.♦

‘Queremos acabar coa degradación paisaxística’

‘A Bolsa da Xunta
incrementou
artificialmente
o prezo medio
da vivenda de
aluguer nun 20%’



H.V.
A Consellaría de Medio Ru-
ral prepara unha serie de
medidas para revitalizar o
rural que o propio Alfredo
Suárez Canal cualificou co-
mo “arriscadas” pola contes-
tación social que poden xerar.

En calquera caso, as medidas o
que tratan é de poñer a producir o
rural galego, pero non implicarán
a perda de propiedades, senón o
aluguer. Aínda que algunhas des-
tas iniciativas xa eran coñecidas, o
pasado 17 de xaneiro o conselleiro
Alfredo Suárez Canal presentou as
liñas do programa do seu departa-
mento nun Foro do xornal ouren-
sán La Región titulado “Políticas
investidoras da Xunta en Ourense:
intencións ou realidades”.

Suárez Canal afirmou que
“vai saír caro ter a terra improdu-
tiva” e sinalou que a súa intención
é que a final da lexislatura 5.000
mozos se incorporen á actividade
agraria e que se poñan a producir
100.000 hectáreas de terreo que
hoxe están improdutivas.

Para executar os seus plans,
Suárez Canal mesmo está dispos-
to a enfrontarse a reaccións de
contestación social. Ademais,
dentro das medidas previstas,
contempla implantar políticas
impositivas á terra improdutiva.
Para evitar pagar impostos, os
propietarios poderán ceder en
aluguer as súas leiras ao banco de
terras que prepara a Xunta. A
consellaría de Medio Rural porá
a dispor dos labregos as terras
que formen parte deste banco, o
que permitirá que aumente a base
territorial das explotacións para
que adquiran un tamaño rendíbel.

Outra das medidas previstas
que prepara Medio Rural está re-
lacionada coa futura Lei de
Montes, que se atopa en fase de
redacción e que chegará ao Par-
lamento no primeiro semestre
deste ano. Esta iniciativa preten-
de establecer a obriga da limpeza
do perímetro de seguridade nas
superficies forestais para evitar
os lumes. Ademais, crearanse
uns plans de ordenación do mon-
te que contemplarán o aproveita-
mento do monte desde o punto

de vista socioeconómico e medio
ambiental.

Fomento do relevo xeracional

Dentro dos plans de Medio Rural
atópanse dúas ordes específicas
que tratarán de fomentar o relevo
xeracional para a incorporación

de 5.000 mozos ao campo nos
vindeiros anos. Está previsto que
en 2006 o número ascenda a 600
e que nos seguintes anos aumen-
te a incorporación de novos efec-
tivos á produción no rural.

A primeira das ordes modifi-
ca as bases reguladoras das axu-
das para fomentar o cese antici-

pado na actividade agraria, que
se publicou a finais de decembro
de 2005. Estas axudas non se
convocan desde 2003, cando se
tramitaron 340 expedientes posi-
tivos. A súa aplicación ten un
custe de 13,6 millóns de euros ao
ano porque require pagarlle unha
indemnización anual aos propie-

tarios que abandonan a explota-
ción mentres non alcanzan a súa
idade de xubilación. As axudas
obrigan a vender o gando, os de-
reitos de produción e as fincas
rústicas que se posúen, aínda que
os labregos poden quedarse co
10% da superficie até o máximo
dunha hectárea.

As medidas de abandono de
explotación mediante a cesión
da explotación a unha persoa
nova establecen unha priorida-
de para os maiores de 60 anos.
Consisten nunhas axudas para o
que cesa na actividade que po-
den chegar a sete mil euros
anuais máis unha prima com-
plementaria máxima doutros
tres mil euros, xunto cunha in-
demnización anual de tres mil
cinco centos euros.

Con respecto aos que se in-
corporan á explotación, Medio
Rural estima que cada expedien-
te de inicio de actividade custará
45.000 euros. A intención da
Consellaría é que todos os que se
acollan ao cese anticipado sexan
relevados por persoas novas.

A outra das ordes recentes de
Medio Rural é a convocatoria
cunhas axudas para a mellora e
modernización das estruturas de
produción das explotacións agra-
rias, que tamén se publicou a fi-
nais de decembro. Estas axudas
van destinadas a mozos que de-
sexen acceder á súa primeira ins-
talación e sufragan parte dos
gastos que deben afrontar. A
cambio, os beneficiarios deberán
comprometerse a exercer a acti-
vidade durante cinco anos.♦
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Medio rural obrigará a limpar o perímetro dos montes para evitar os lumes

Os propietarios de leiras improdutivas terán un
imposto ou deberán cederllas ao banco de terras

A.N.T.
“A crise entre nacionalistas e
socialistas que conduciu á ex-
pulsión dos nacionalistas do go-
berno de Vigo non foi un acerto
político”, afirma Gonzalo Caba-
llero, concelleiro socialista da
corporación viguesa. 

“A crise que rompeu a estabi-
lidade do goberno municipal for-
mado tras as eleccións de 2003
crebaba a traxectoria de coopera-

ción do socialismo vigués en fa-
vor da gobernabilidade da cidade
e rompía o contrato político que
entregara a alcaldía ao candidato
presentado polos socialistas”,
afirma tamén Caballero. O con-
celleiro conclúe afirmando que
“os problemas da coalición im-
plicaron a expulsión dos na-
cionalistas do goberno munici-
pal, e despois, os nacionalistas
non outorgaron a confianza a

quen ocupaba a alcaldía”.
Esta tese achégase á versión

nacionalista do conflito, ao tem-
po que se distancia da versión do
grupo municipal socialista que
culpa exclusivamente aos na-
cionalistas de todo o ocorrido e
que acabou levando a alcaldía á
candidata popular Corina Porro.

Gonzalo Caballero forma
parte da corporación viguesa
desde o pasado ano, cando en-

trou a substituír ao dimisionario
Ventura Pérez Mariño que dei-
xou a corporación. 

As teses de Caballero, que
exerce como profesor na uni-
versidade de Vigo, foron expos-
tas nun traballo académico so-
bre as dinámicas sociais da ci-
dade e diverxen neste sentido da
postura exposta polo ex alcalde
Pérez Mariño, responsábel da
expulsión dos sete concelleiros

do BNG do goberno municipal
que el presidía.

No mesmo traballo, Caba-
llero afirma que “o triunfo da
acción colectiva fronte aos per-
sonalismos constitúe unha cons-
tante ao explicar o éxito econó-
mico e político ao longo da his-
toria”, “por iso –engade–, e pa-
ra afortalar Vigo, cómpre afor-
talar a estrutura partidaria a ni-
vel local”.♦

Segundo o concelleiro do PSOE Gonzalo Caballero

A expulsión dos nacionalistas do concello de Vigo foi desacertada

En 1992 en Galiza había 83,938
explotacións gandeiras con cota
láctea, hoxe o seu número as-
cende a 16.119, é dicir que hai
un 19% das explotacións que
había hai catorce anos.

Con respecto ás explotacións
de carne, en 1992 había 29.658 e

na actualidade hai 37.526. Non
se trata dun aumento, xa que nos
anos 94, 95 e 96 produciuse un
incremento no número destas
explotacións, até chegar ás
43.115. Posteriormente a cifra
reduciuse. Son datos da Conse-
llaría de Medio Rural.

Até a actualidade, cando
cambiou a práctica, a informa-
ción sobre o número de explota-
cións non foi transparente. Aínda
que o Estado español se incorpo-
rou á Unión Europea en 1986,
non foi até 1992 cando a Xunta
comezou a elaborar un Anuario

de Estatística Agraria. Porén,
desde entón, aínda que as cifras
foron públicas, nunca houbo un-
ha verdadeira difusión das mes-
mas porque implicaba recoñecer
un forte descenso tanto na activi-
dade agraria como nas condi-
cións de vida dos labregos.♦

As explotacións lácteas
reducíronse a un quinto en catorce anos

Alfredo Suárez Canal, Conselleiro de Medio Rural.                                                                                                  OTTO / AGN



A campaña que está levando a ca-
bo algúns medios contra o núme-
ro de altos cargos da Xunta e a súa
percepción salarial está apoiada
nalgunhas argumentacións surrea-
listas. Así o pensa cando menos
Xoán Gómez, cuxa dirección xe-
ral, dependente da Consellaría de
Presidencia do socialista Xosé
Luís Méndez Romeu, é a encarga-
da de avaliar as políticas públicas. 

Segundo Gómez, “é certo
que non houbo unha redución
impresionante no número de al-
tos cargos, xa que se pasou de
145 a 142. É dicir, a redución foi
do 3%. Non obstante, se ollamos
en termos relativos a redución
foi moito maior porque cada alto
cargo asume agora máis fun-
cións que en anteriores lexislatu-
ras. Hai que ter en conta que vi-
ñamos dunha situación na que
había moitas competencias que
foran transferidas ao Goberno
galego, pero que non foran de-
senvolvidas polo anterior execu-
tivo, porque non lle interesaba
ou polas razóns que fosen”.

Tal e como explica Gómez,
déronse casos nos que dúas di-
reccións pasaron a unha, como
ocorreu con Xuventude e Volun-
tariado. Noutros casos, aparece-
ron competencias que estaban re-
collidas pero que non se desen-
volvían, como ocorre coa propia
Dirección Xeral de Calidade, que
ten o fin de elaborar estudos para
que a administración funcione de
xeito eficaz e eficiente. En tercei-
ro lugar, a Xunta asumiu novas
competencias que lle foron trans-
feridas, como a de policía auto-
nómica, que leva aparellada unha
nova estrutura de altos cargos. O
exemplo máis claro sería a nova
Dirección Xeral de Interior e
Protección Civil, que se encarga
de temas de seguridade e do telé-
fono propio de alerta 112, que an-
tes estaba centralizado fóra da
nosa comunidade.

Segundo Xoán Gómez, estas
informacións poden vir motiva-
das pola transparencia da Xunta.
“Aos que nos critican, hai que
dicirlle que o número de altos
cargos descendeu e antes nin-
guén dicía nada. En canto aos
cargos intermedios, non se pode
dicir se aumentaron porque non
existe un catálogo das persoas
que traballaban para a Xunta. O
exemplo máis claro é que cando
chegamos aquí había persoas
que non sabiamos a que se adica-
ban. Agora está claramente re-
flectido cantos cargos hai, que é

o que fan e canto cobran”.
O director xeral de Calidade

asume o compromiso de austeri-
dade anunciado polo Goberno
cando tomou posesión. Non obs-
tante, explica que “o primeiro
que había que facer era reorde-
nar e reorganizar a estrutura do
Goberno. No tocante aos órga-
nos dependentes da Xunta, habe-
rá algúns que desenvolvamos pa-
ra darlle utilidade, haberá outros
que reorientemos e outros que
pecharán. De todos os xeitos hai
que entender que todo isto non
se pode facer en dous días. Entre
outras cousas, porque existen
contratos que non podemos ra-
char unilateralmente. A lei está
para cumplirse”.♦

Nº 1.207 ● Do 19 ao 25 de xaneiro do 2006 ● Ano XXIX

A Xunta argumenta que haberá unha redución paulatina do organigrama

‘É imposíbel reducir drasticamente os altos
cargos porque se asumiron máis competencias’

RUBÉN VALVERDE
Nas últimas semanas veñen aparecendo constantes informa-
cións sobre o número de altos cargos da Xunta e a súa percep-
ción salarial. Segundo as críticas, malia as promesas de austeri-
dade do Goberno, non se reduciron os postos. Os sindicatos ta-
mén se queixan de que moitos altos cargos e técnicos interme-
dios que estaban no anterior Goberno continúan neste. Dende a
Xunta, o director xeral de Calidade e avaliación de políticas pú-
blicas, Xoán Gómez, argumenta que “é difícil reducir de golpe
os altos cargos, sobre todo tendo en conta que estamos asumin-
do novas competencias ou poñendo en funcionamento algunhas
que xa foron transferidas hai tempo pero estaban aparcadas”.

A CIG foi o sindicato máis beli-
xerante até o de agora co man-
temento de altos cargos e postos
intermedios que xa traballaran
na anterior lexislatura. “Non se
pode cambiar unha política sen
mudar os cargos e as caras. Os
cidadáns non perciben até agora
o cambio porque seguen vendo
as mesmas caras”, explica o se-
cretario nacional de Adminstra-
ción Autonómica. 

“Se o que quere a Xunta é
xente competente que fagan con-
cursos públicos internos entre os
10.000 funcionarios que traballan
na administración. Non se pode
argumentar que seguen as perso-
as que mellor poden desenvolver
un traballo porque o coñecen por-
que todo o mundo sabe que a ex-

periencia se gaña estando no pos-
to. Cando están nomeando a dedo
a un profesional o que buscan é
algo distinto á eficiencia e á pro-
fesionalidade. Buscan afinidade
política”, sinala Gallardo. Porén,
algúns dos cargos que critica a
CIG por pertenza ao PP, están
vencellados ao nacionalismo ma-
lia ocupar postos de responsabili-
dade na anterior lexislatura.

Segundo Xoán Gómez,
“cando se trata de desenvolver
un posto de responsabilidade hai
que buscar a eficacia e hai que
contar co profesional que mellor
pode desenvolver unha función.
Se alguén o está a facer ben e
non hai outro profesional para
substituílo cun mínimo de ga-
rantías o máis lóxico é deixar a

quen estea. Hai que lembrar que
os postos de técnicos teñen que
cumprir un perfil moi determi-
nado e posuír certas titulacións e
non é fácil atopar recambios”.

En canto á posibilidade de
estabelecer probas de acceso pa-
ra designar aos cargos técnicos e
asesores, Gómez explica que “é
algo que a Xunta pode estudar
nun futuro. Tal e como está a lei
actualmente un asesor é persoal
eventual, aínda que non sexa al-
to cargo. Estudarase a posibili-
dade de acceder por concurso a
certas prazas, pero evidente-
mente non é algo que se poida
facer agora”, concreta Gómez.

O vicepresidente da Xunta,
Ano Quintana, que ten varios
subdirectores que traballaron co

PP, explica a este respecto que
“hai determinados cargos cuber-
tos por funcionarios da adminis-
tración e eu penso que temos un
criterio lóxico de equidade. So-
mos moi respectuosos coa fun-
ción pública e considero que
existen algúns postos que non se
poden dirimir só nunha clave par-
tidaria, senón nunha clave técni-
ca. Persoalmente non vou practi-
car nunca o sectarismo de pensar
que unha persoa capacitada tecni-
camente e traballadora pode ser
retirada do seu posto unicamente
por non ser do meu partido. Te-
mos feito unha serie de nome-
amentos en función dun proxecto
de Goberno e tamén de eficacia e
así o seguiremos facendo. Todo
está dentro da normalidade”.♦

‘Hai postos que se mantiveron
do anterior Goberno por profesionalidade’

Sobre o salario dos altos cargos,
o director xeral de Calidade sina-
la que non se subiron máis do
IPC, e que polo tanto “é falso que
os directores cobren o que queira
o Conselleiro xa que o salario es-
tá regulado por lei. Quen queira
pode buscar no DOGA”. Segun-
do Xoán Gómez, a mellor proba
de que non cambiaron os soldos é

que “os altos cargos van cobrar
un 3% máis mentres que os orza-
mentos aumentan máis do 9%”.

Para o autor do libro A Polí-
tica Económica da Xunta de Ga-
licia (A Nosa Terra), Manuel
Cao, “a estabilización e baixada
dos salarios nalgúns caos suporía
tan só un xesto de imaxe que fa-
ría visualizar o cambio que pro-

pugnan PSdeG-PSOE e BNG.
De todos os xeitos non me pare-
ce nada disparatado o que cobran
o presidente, o vicepresidente e
os Conselleiros e en termos to-
tais o volume que representan as
percepcións salariais dos altos
cargos sobre o montante dos or-
zamentos é ridículo”. 

Os máis críticos cos salarios

dos altos cargo foron os responsá-
beis da CIG. Segundo o secretario
nacional de Adminstración Auto-
nómica, Manuel Gallardo, “os de-
putados queren subirse os soldos
un 10%, mentres ca nós imos ter
unha suba do 2%. Levamos dez
anos co salario conxelado e a no-
sa perda de poder adquisitivo na
última década rolda o 30%”.♦

‘Non subimos os salarios dos altos cargos:
están regulados por lei’

Xoán Gómez, Director Xeral de Calidade e Avaliación de Políticas Públicas, da
Consellaría de Presidencia.
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Desde que o xornal La Región pu-
blicase informacións sobre a cons-
trución dunha mansión, Manuel
Cabezas está socialmente desacre-
ditado e politicamente abatido. Pó-
dese dicir que está entre a espada e
a parede por moito que legalmente
sexa indemostrábel que o seu
cuantioso patrimonio veña de acti-
vidades pouco decorosas. A súa
mala situación empeorou coas re-
centes denuncias do secretario do
Concello de Ourense, Mariano Ro-
dríguez, ao asegurar que Cabezas
promoveu pelotazos urbanísticos
que explicarían o seu incremento
patromonial. O funcionario chegou
a dicir que ten documentos que de-
mostran as súas acusacións, pero
máis tarde declarou aos medios de
comunicación que as irregularida-
des eran públicas e se podían
constatar, por exemplo, no vixente
PXOM, o que fai pensar que todo
se pode reducir a unha actuación
visceral de quen tanto tempo foi
considerado un concelleiro máis
do PP pola súa afinidade ideolóxi-
ca e relación persoal co rexedor
conservador. Algo debeu acontecer
desde a elaboración do PXOM
porque as relacións entre o secreta-

rio e o alcalde nunca volveron ser
as mesmas. Recentemente acusara
a Manuel Cabezas de prevaricar
por lle restar competencias na apli-
cación da Lei das Grandes Cida-
des. Prensentou denuncia ante a
Fiscalía, pero foi rexeitada, polo
que a enviou directamente a un
xulgado. Mariano Rodríguez cha-
ma a atención tamén sobre a con-
donación do 10% dos aproveita-
mentos urbanísticos dos construto-
res, razón pola que se negou a asi-
nar convenios que estimaba “ile-
gais”. A resposta de Cabezas ás
acusacións foron inmediatas. Por
unha parte, denunciouno por inxu-
rias e calumnias, e por outra, sus-
pendeuno de emprego e soldo. Tan
en serio era a suspensión que puxo
vixilancia policial para que o se-
cretario non puidese entrar na con-
sistorial, aínda que nin o intentou.
Non son menos relevantes as re-
percusións políticas deste novo es-
cándalo, que como subliñou o por-
tavoz do BNG, Alexandre Sánchez
Vidal, refírense a un caso de “co-
rrupción”, co que supón tamén co-
mo deterioro á institución. O apoio
explícito do grupo do PP no Con-
cello foi só formal, na opinión do

Bloque. Proba diso serían as decla-
racións do presidente ourensán do
PP e tamén compañeiro de corpo-
ración de Cabezas, Xosé Luis Bal-
tar, que evitou pronunciarse con
firmeza e deixou todo nun ambi-
guo: “non se pode condenar a nin-
guén neste momento, nin a un nin
a outro, até saber quen di a verda-
de”, aínda que matizando que “te-
ño que crer o señor alcalde, salvo
que se demostre o contrario. En
principio teño que pensar que o al-
calde actúa con todo tipo de legali-
dade”. Baltar engadiu que debe
pensar que o que se fai no Conce-
llo é todo legal, aínda que dixo que
lle chamaba a atención a contun-
dencia das acusacións do secreta-
rio. Declaracións a fin de contas
propias de quen leva moitos anos
agardando a caída de Cabezas En-
ríquez. Aínda que anunciou hai
tempo que non se presentará á ree-
lección, parece que a un sector ra-
dical do PP ourensán chégalle con
velo saír da alcaldía desprestixiado
e desarmado como rival político na
loita polo poder provincial, unha
finca privada de Baltar e o seu
exército de incombustíbeis alcal-
des… Até agora.♦

Cabezas, contra as cordas
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O alcalde vive o seu peor momento. As acusacións do secretario
do Concello polas irregularidades na súa xestión poden despres-
tixialo e evitar que se converta en rival de Baltar na provincia.

Ourense

O alcalde ourensán, Manuel Cabezas.                                              PACO VILABARROS

O cemiterio
LOIS DIÉGUEZ

Para algúns debe ser unha experiencia un
tanto erótica esa de entrar nun xigantesco
soto da Xunta e atoparse con altas torres
de libros esquecidos. Milleiros e milleiros
de libros que tiveron como destino políti-
co o ser merenda de ratos ou apetitoso do-
minio dos fungos e da couza. A historia
máis dramática das nacións sempre está
relacionada coa destrución do libro: da sa-
bedoría, pois. A Alemania nazi, a España
de Franco, a etapa da Inquisición... foron a
grande fogueira do saber, da fantasía, dos
soños, da liberdade... Aquí, nestes últimos
anos nos que se intentou borrar a golpe de
anatema a reivindicación do propio, do
idioma, da cultura nosa, a queima do libro
non se fixo coa lapa escandalosa da fo-
gueira; fíxose co íntimo sorriso, co des-
prezo e valéndose do cemiterio público
oculto aos ollos. É a clásica hipocrisía dos
aniquiladores. Aí están, agora, a gozar, a
sentir, quizá, unha erección, cada vez que
entran no cemiterio do saber anegado na
erótica do rapto. Menos libros é igual a
máis ignorancia e a mellor control das no-
sas decisións. Se os tempos son diferentes,
hoxe, a esperanza de que estes alxubes
non existan, estará nesa Lei do Libro na
que tanto e tan ben traballou a, daquela,
deputada Pilar García Negro, cun bo gru-
po de asesores, nunha etapa de grande dia-
léctica no noso Parlamento. Que os que
agora nos representan tomen nota e libren
os libros daqueles que seguen a mover os
fíos do acomplexado desprezo, que non
son só os de antes, porque tamén os hai
novos, de agora. Que non nos esqueza.♦

Subliñado
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Xesús Torres Regueiro

Félix García Yáñez

A NOSA TERRAA NOSA TERRA

Caras de Pontevedra Memoria do Sar



H.V.
A derrota electoral do PP tan-
to en Galiza como no Estado
deixou sen postos directivos
que repartir entre os cadros
populares e implicou a mar-
cha para Madrid de moitos
xerentes da sanidade galega.

O desembarco dos directivos gale-
gos nos hospitais de Madrid come-
zou cando Romai Beccaria aban-
donou a Xunta para ocupar o mi-
nisterio de Sanidade no primeiro
goberno de José María Aznar.
Nesta época chegou á sanidade
madrileña da man de Romai, Igna-
cio Martínez González, que hoxe é
xerente do Hospital Gregorio Ma-
rañón e que pasou por numerosos
cargos dentro da Administración
estatal primeiro e madrileña des-
pois, cando Alberto Ruíz Gallar-
dón presidía esta Comunidade.

Mais pasaron os anos e detívo-
se o desembarco galego até que
nomearon a Ana Pastor ministra
de Sanidade. Entón produciuse
unha segunda onda migratoria,
que se acelerou cando o PP perdeu
o poder no Estado e na Xunta.

Ana Pastor levara para o Mi-
nisterio de Sanidade a varias per-
soas que ocuparan postos en Gali-
za e ao perder o PP o poder, tive-
ron que abandonar os seus cargos.
Moitos deles, en lugar de retornar
ao país remataron na sanidade ma-
drileña, traspasada á Comunidade
autónoma. Os hospitais desta Co-
munidade coñeceron unha terceira

onda migratoria galega cando Ma-
nuel Fraga perdeu o poder.

Tras os anos de Romai, un
dos primeiros en chegar a Ma-
drid, xa con Ana Pastor, foi Ra-
fael Pérez Santamarina, tras dun
periplo por centros galegos. Ana
Pastor nomeouno director do
Hospital da Paz. Cando chegou
ao posto, Santamarina ofreceulle
o cargo de subxerente a Xabier
Cobas, que antes fora xerente do
Hospital de Pontevedra.

A traxectoria de Pérez Santa-
marina antes de chegar a Madrid
foi difusa. Comezou como xe-
rente no Complexo Hospitalario
de Pontevedra pero caeu en des-
graza e foi destituído para ser
nomeado despois xerente do
Hospital do Salnés, de menor
importancia. A súa marcha a Ma-
drid significou a rehabilitación.

Ana Pastor tamén se levou a
Madrid a outra ex xerente do Com-
plexo Hospitalario de Pontevedra:
Ana Sánchez. Esta directiva foi no-
meada directora xeral de Cohesión
do Sistema Estatal de Saúde do
Ministerio, pero cando o PP perdeu
o poder no Goberno central, a Co-
munidade de Madrid nomeouna
xerente da Fundación Pública Hos-
pital de Fuenlabrada, de recente
creación. A anterior xerente, Con-
cha Veras, que se encargara de pór
en marcha este centro, non aceptou
de boa grao a súa destitución. 

Á esta terceira onda migratoria
pertence o que foi último conse-
lleiro de Sanidade con Fraga Iri-

barne en Galiza. Trátase de Xosé
Manuel González. A súa chegada
a Madrid con tanto atraso impli-
cou para el un posto de nivel se-
cundario, inferior ao que ocupan
os que en tempos tiveron no noso
país menos responsabilidades ca
el. González tivo que contentarse
coa xerencia da Fundación Hospi-
tal de Alcorcón. Este hospital é o
único que hai en Madrid que se re-

xe so o modelo de fundacións que
puxo en marcha o PP en Galiza e
que resultou ser un fracaso, con
casos como o do fungo Aspergi-
llus do Medtec no Meixoeiro.

O propio PP comezou na Ga-
liza a desmontar o seu modelo
sanitario das fundacións porque
non resultou eficaz nin conse-
guiu os seus obxectivos de me-
llorar a xestión da sanidade. Sen

embargo, en Madrid queda o
hospital de Alcorcón e en Anda-
lucía, onde os socialistas copia-
ron o modelo, aínda están a fun-
cionar moitas destas fundacións.

Acubillo para malos tempos

En calquera caso, o ex conselleiro
Xosé Manuel González desembar-
cou en Madrid tomando literal-
mente a Fundación Hospital de Al-
corcón e nomeou para postos di-
rectivos a antigos subordinados
seus na sanidade galega. Así, Xosé
Manuel Ortigueira, ex director
asistencial do Complexo Hospita-
lario de Pontevedra, hoxe ocupa o
mesmo posto en Alcorcón, Moisés
Hermida, ex director xeral de Re-
cursos Económicos do Sergas, é
agora director de Recursos do Hos-
pital de Alcorcón e Vicente García,
antigo directivo en varios hospitais
vigueses, asumiu a Dirección Eco-
nómica deste hospital de Alcorcón.

De todos xeitos, a sanidade
non foi a única rama da Admi-
nistración madrileña na que se
produciu un desembarco de anti-
gos altos cargos do PP na Galiza,
aínda que si é a que máis chama
a atención. Cómpre ter en conta
que a Comunidade de Madrid
conta con 11 áreas sanitarias e
uns 25 postos de xerentes de
centros sanitarios; ademais están
os directores médicos e os outros
cargos intermedios, todo un acu-
billo para os seus cadros nos ma-
los tempos do Partido Popular.♦
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Alguén, mellor non citar sequera o nome,
ten dito esta semana que a política claudi-
cante do goberno cos nacionalismos peri-
féricos consistía, ao cabo, en cambiar ar-
mas por nacións.

Esta cualificación maximalista é certa-
mente maliciosa porque pretende extremar
as posicións políticas sobre as reformas dos
estatutos das nacionalidades históricas. Pre-
téndese a confrontación e búscase, espertar
as reaccións máis primitivas dos elementos
ultraconservadores. O emprego da verba “ar-
mas” como elemento de comercio coa pala-
bra “nación” connota unha interpretación
violenta da situación política que non res-
ponde á percepción que temos os cidadáns.

Estado, nación e soberanía son concep-
tos históricos que responden ás necesidades
da realidade de cada momento na vida dos
pobos. Tan desproporcionado sería preten-
der que nada se ha de mover na arquitectura
xurídica e constitucional –coma se o país es-
tivese rematado para sempre– como preten-
der movelo todo cada vez que, por vontade

do electorado, cambia un goberno.
O Estado non é o que era cando tiña

amo: o Estado son eu! A nación non é tan
soberana como pretendían os deputados
da Convención francesa e as fronteiras
son porosas, non hai canóns bastantes pa-
ra facelas impenetrábeis e o último censo
pon ben ás claras que o incremento da po-
boación española é o resultado puro e
simple da inmigración.

Conclusión: todo se move. A vontade
dos homes está sobre a irreversibilidade do
tempo ido. Os Estados naceron da forza.
Hoxe as nacións existentes dentro dos Esta-
dos plurinacionais só buscan ser recoñeci-
das polo dereito. Invocar as armas pois é in-

vocar o pasado, porque as armas ao alcance
dos máis febles só poden servir para torturar
a vida e a seguridade dos cidadáns pacíficos
pero non valen para impoñer as fronteiras
dun Estado dentro doutro Estado. As armas
utilizadas pola ETA poden enloitar moitas
familias aínda, poden levar tristura aos cora-
zóns, pero non serven para estabelecer, pola
mera forza, unha soberanía estatal.

Acusar o goberno que pon en almoneda
novas nacións a cambio de que os seus impul-
sores entreguen as armas, non é só unha falsi-
dade, tamén resulta ser unha contradición. 

Primeiro porque na afirmación nacións
por armas preténdese que a nación é resul-
tado dunha acción violenta exitosa. Non se

contempla que unha nación existe aínda
que non teña armas. Unha nación sen ar-
mas, como explica o desafortunado inno-
vador, se entrega as armas xa non pode ser
nación e tal cousa non é verdade porque
tanto Galiza como Catalunya ou Euskadi
son nacións aínda que non teñen exército
porque a existencia dun pobo non implica
a afirmación armada da súa presenza. O
que tratamos no século XXI é de artellar un
Estado que recoñeza a existencia das na-
cións que conviven e manteñen xuntas a
realidade plurinacional. Politicamente, o
goberno non recoñece nacións a cambio da
entrega das armas, porque quen ten a forza
non a cambia por un papel ou por unha pa-
labra, pola contra exércea, impón a súa
vontade. Tal, non é o caso da ETA. Como
banda armada a ETA pode existir pero non
pode levantar un Estado coas súas frontei-
ras, porque non lle acada a forza.

Segundo. A falsidade deriva da inten-
ción torcida de atribuír debilidade ao go-
berno por intentar unha saída negociada á
violencia etarra. O goberno –calquera que
sexa– debe procurar o fin da violencia. Dis-
cutir, en dereito, a existencia da nación vas-
ca e artellar fórmulas para a configuración
plurinacional do Estado é moito máis rea-
lista que impoñer, artificialmente, unha uni-
dade monolítica que realmente non existe.
A federalización do Estado é un programa
político axeitado para estabelecer sobre ba-
ses firmes a convivencia pacífica das reali-
dades nacionais. Andar a metade do camiño
para poñerlle fin á violencia en Euskadi non
se pode cualificar responsabelmente de des-
propósito. Apelar ás armas si é un desvarío,
porque ao fin, do que se trata é de dar ra-
zóns e non de chamar aos canóns.♦

Armas e razóns
MIGUEL BARROS

Tras a perda da Xunta e do Estado, o PP non ten sitio para todos os dirixentes

Os directivos galegos
desembarcan nos hospitais madrileños

Xosé Manuel González foi o último conselleiro de Sanidade co PP e hoxe é xerente da
Fundación Hospital de Alcorcón.                                                      RAFA FARIÑA/AGN

As Actas Escuras / Roberto Vidal Bolaño
Ilustracións de Pepe Carreiro

Segundo algúns críticos o mellor texto dramático do mestre.

A NOSA TERRA - MITOS E LENDAS

Premio Camiño de Santiago de Teatro Profisional 1994



Que foi o xornal El Pueblo Gallego? Un
diario progresista, defensor da identidade
de Galiza, dirixido á formación democrá-
tica para romper o vicio caciquil e dotado
xenerosamente para  intervir como un ser-
vizo de urxencias da política e das ideas. 

Cantas iniciativas semellantes hoube-
ra no país nos últimos setenta anos? A lis-
ta é mínima. Non por exclusión inxusta
doutros diarios contemporáneos, naciona-
listas, republicanos e dos sindicatos, sobre
todo, que combateron coma El Pueblo
Gallego as ideas reaccionarias, senón po-
la importancia que se lle deu á formaliza-
ción material da iniciativa. 

El Pueblo Gallego foi benquerido po-
lo público lector a consecuencia do seu
compromiso co país pero antes naceu en
1923 como terreo, coma edificio e, a man-
tenta, o seu promotor quixo que o centro
daqueles muros de granito, o lugar de
honra da fábrica do diario, se reservase
para unha biblioteca-hemeroteca. Sobre
este terreo anuncian agora obras para a
instalación da sede do Colexio de Arqui-
tectos de Galiza en Vigo.

Manuel Portela Valladares sabía que de
intencións limpas estaba empedrado o ce-
miterio da prensa liberal e progresista e por
iso puxo antes as pedras dunha casa simbó-
lica e no corazón desta casa os libros e a co-
lección completa, encadernada en coiro
vermello con letras de pan de ouro na lom-
bada, do diario liberal de Vigo La Concor-
dia, do que tomaba o relevo. Nun mundo
composto de mudanza, Portela quixo repre-
sentar o valor da continuidade. No que vén
de vello, coma o diario liberal La Concor-
dia por exemplo, hai unha experiencia que
non se pode perder. Superala non quere di-
cir que tripemos o seu recordo. La Concor-
dia recolle o facho liberal de La Oliva e fai-
no coa mesma divisa do periódico progre-
sista dos Chao que entregaron o seu crecido
patrimonio á causa liberal: “Todo por Gali-
cia, todo para Galicia” El Pueblo Gallego
prosegue a tradición co lema: “Al servicio
de los intereses de Galicia” 

A fachada do edificio estaba inspirada
polo mesmo criterio. Xunto dun corredor
aberto ao sol, de xanelas altas, a fachada
ecléctica e moderna conservou á beira un
anaco da muralla de Vigo. Un resto autén-
tico do muro de cachotaría da famosa en-
trada das Tres Portiñas ou Porta do Sol, da
que tomou o seu nome á praza emblemá-
tica de Vigo. Aínda segue alí. 

Non por casualidade, El Pueblo Gallego
naceu con tres portas despois reformadas e
unha delas ao pé do resto da muralla, salva-
da da que foi derrubada na segunda metade
do s. XIX en nome do progreso urbano. 

Portela explícao no idioma da arqui-
tectura. Non é bon esquecer o pasado por-
que os pobos sen historia non se redimen
no tempo. É brillante a ironía escrita no
portal de El Pueblo Gallego: a muralla
que foi símbolo do vello e prescindíbel
para o progreso vigués, representa para
Portela o recordo do pasado que debe ma-
tizar e conferir sentido ás novas ideas.

É letalmente deliberada a elección da
Porta do Sol para a proclama do golpe
contra a República e o I Estatuto de Gali-
za: había que borrar a idea republicana e
masónica de Portela. A publicación esti-
vera a piques de chamarse El Sol de Gali-
cia e por esta razón buscara a porta do
Leste. Non se derrubou El Pueblo Galle-
go pero na hora do golpe foi ocupado mi-
litarmente por un piquete que mandaba o
comandante Fabián de Caso y Castañeda.
Para guiar o periódico pola cartilla reac-
cionaria, o goberno de Burgos nomeou

deseguida director o comandante Carlos
González Simeoni.

A aldraxe ao proxecto intelectual e po-
lítico do diario foi a mesma que padece-
ron diarios nacionalistas, republicanos,
comunistas e anarquistas do resto do Esta-
do pero a vesania derrochada co edificio
de El Pueblo Gallego foi maior. Os fran-
quistas que roubaron o diario triparon de-
contado o corazón da casa: saquearon a
biblioteca e venderon como papelote, a
patacón o quilo, pesado por balanza ro-
mana, a colección impecábel de La
Concordia ao tempo que expurgaban a
propria hemeroteca de El Pueblo Gallego.
Un busto en mármore de Portela, que es-
taba ao pé dun sicómoro no patio, foi cor-
tado en lastros para
mendos en obras do
Concello, din que pú-
blicas e privadas. No
lugar en que estaba a
efixie de Portela er-
gueron a toda présa
un urinario de tixolos.
O recanto da muralla
de Vigo salvada por
Portela, serviu duran-
te anos de estaciona-
mento dun carretón
da recollida do lixo. 

Serán recordados
estes feitos na anun-
ciada reforma do te-
rreo de El Pueblo Ga-
llego? Está prevista
unha explicación do proxecto de Portela
Valladares? Conservarase o derradeiro
anaco da muralla de Vigo co mesmo de-
vezo didáctico que lle quixo dar o repu-
blicano ou ao menos como reliquia do ba-
luarte co que se abrigara a cidade tantos
anos contra os piratas? Lembrarase acaso,
como parece de xustiza, con canto furor e
senrazón quixo borrar o golpe fascista de
1936 a vocación democrática de El Pue-
blo Gallego?

Niza, inverno de 1940. Manuel Portela
exiliado come só nun pequeno restorante do

porto. O día grisallo e chuvento trae pantas-
mas do novembro galego. O camareiro dei-
xa encol da mesa do desterrado un folio do-
brado, recado doutro comensal: “Portela,
masón, miserable, asesino. ¡No escaparás!” 

“De que terei que fuxir eu?”, pregunta
Portela nas súas memorias. O Tribunal de
Responsabilidades Políticas acusárao de
conspirar contra a vida de Franco amais de
roubos, sevicias e infamias de variado pelo.
O proceso comeza coa incautación do seu
patrimonio e no primeiro lugar da lista está o
diario de Doutor Cadaval número cinco. “El
Pueblo Gallego, purificado en esta Gran Au-
rora de la patria –titula o xornal días despois
do golpe- ha dejado de pertenecer a su anti-
guo propietario para incorporarse al servicio

de España y de su glo-
rioso Ejército Liberta-
dor” O estado fascista
comprendeu decontado
que este e outros latro-
cinios de diarios sindi-
cais, nacionalistas e re-
publicanos zafaríanse
mellor da vergonza do
roubo se fosen adquiri-
dos. Intermediarios pri-
vados de calquera outra
elección asinaron cun-
ha pistola ao peito do-
cumentos de traspaso
da propiedade. Sabé-
molo por confidencias
de quen interviron nes-
tes contratos pero non

revelamos ningún segredo porque o cambio
de ideoloxía aparece proclamado nos titula-
res de portada do periódico nunha discrepan-
cia tan profunda sobre os principios de fun-
dación que nin mediando un acordo de boa
fe podería dignificarse. O propio Portela, que
nunca cambióu de de liña, avisa dende o exi-
lio en quen confía para recuperar o incauta-
do cando se resolva o proceso que lle seguen
por  responsabilidades políticas. O cambio
de man acadaría legalidade rexistral pero
moralmente e democraticamente é tan ina-
ceptábel coma outros cambios de propieda-

de de medios, realizados nos primeiros anos
da ditadura e rectificados en moitos casos
despois da morte de Franco.

Para que non quedase ningunha dúbida
da ilegalidade que se cometera en 1936, a tí-
tulo de matanza e latrocinio, Manuel Porte-
la Valladares fixo en Bandol, a villa da Pro-
venza que lle daba asilo, ventando a morte,
testamento ológrafo de todos os seus bens
ao pobo de Galiza. Cómpre reproducir o
breve e emocionado texto, de 1952: “Recor-
do con estas liñas a fidelidade do meu espí-
rito á ideoloxía liberal, humana e tolerante
que debo a Galiza, o meu país tan ben ama-
do, así como ao seu espírito de comprensión
e elevación que sempre guiou os meus actos
e que me parece preciso para atinxirmos a
paz cívica na miña patria. Nomeo o Museo
de Pontevedra da miña villa natal, legatario
de todos os meus bens, títulos, dereitos e ac-
cións civís e criminais que reclamar ou
exercer dentro de España e incluso as ac-
cións extraordinarias que non podo formu-
lar hoxe en razón das responsabilidades po-
líticas polas que estou condenado”

Unha peza clave dese patrimonio é El
Pueblo Gallego do que é legatario o pobo
de Galiza, como ben se ve. 

Non se pode negar que sobre estes fei-
tos ten habido profusa publicidade impre-
sa, en xornais e libros (por exemplo a auto-
biografía de Portela, prologada por Xosé
Antonio Durán, con ISBN 84-206-9576-9)
o que permite presumir que as institucións
públicas que están a piques de autorizar a
marcha triunfal das escavadoras sobre as
pedras restantes de El Pueblo Gallego, tan-
to como venerábel institucion privada que
se vai beneficiar do terreo de Portela Valla-
dares, saben que a súa decisión continuará,
para o xuízo do tempo, a que tomaron os
milicos golpistas en xullo do 36.

A Dirección de Patrimonio da Xunta
prometera no seu dia catalogar a muralla
conservada acarón da entrada do diario,
pero aínda non o fixo. Non sabemos por
que. Preguntámonos que outras pedras do
país poden mellor ilustrarnos do que foi o
acontecer político do último século.♦
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Nas ruínas do diario ‘El Pueblo Gallego’
hai parte do patrimonio de Vigo e do país 

G. LUCA

‘É letalmente deliberada
a elección da Porta do Sol
para a proclama do golpe
contra a República e o I
Estatuto de Galiza: había

que borrar a idea
republicana e masónica de

Portela”

As escaleiras de El Pueblo Gallego sentiron os pasos das máis importantes figuras da cultura galega do século XX.



É legal que haxa
probas cuxos textos
sexan só en galego?
Segundo o art. 33 da Lei da
Función Pública de Galiza, nas
probas selectivas que se reali-
cen terá que demostrarse o co-
ñecemento do galego, por dúas
razóns:

(1) Darlle cumprimento á
normalización do galego na Ad-
ministración pública de Galiza.

(2) Garantir o dereito dos ad-
ministrados ao uso do galego.

Esta lei non indica como se
debe acreditar ese coñecemen-
to, mais si sinala que se trata
dun requisito de capacidade e
non dun simple mérito. Igual
que no resto dos requisitos de
capacidade, non abonda con ter
un título para
eximirse de rea-
lizar probas es-
pecíficas para a
súa comproba-
ción (p. ex., ter a
licenciatura de
Dereito non exi-
miría  de exami-
narse da parte
xurídica do te-
mario).

No mesmo
sentido, a Lei de
Medidas de Re-
forma para a
Función Pública,
de carácter esta-
tal, demanda que
se deben garantir
“os principios
constitucionais
de igualdade,
mérito e capaci-
dade, así como o de publicida-
de”.

Supón
unha discriminación
esta medida? 
Non, posto que o coñecemento
do galego, a nivel oral e escrito,
é un requisito de capacidade.
Séguese así a mesma liña que
calquera outra administración
do mundo, que demanda ao seu
funcionariado que teña destre-
zas nas correspondentes linguas
oficiais. 

Ademais, socialmente non é
unha medida menos “discrimina-
toria” que a presentación dos
exames en bilingüe galego / cas-
telán, dado que ás probas de ac-
ceso á función pública pode
presentarse calquera cidadán da
Unión Europea. A tal discrimina-
ción existiría a non ser que se
ofrecesen os exames nas vinte
linguas da Unión ademais de en
galego... 

Mais toda funcionaria ou
funcionario ten que ter a capa-
citación suficiente para se po-
der desenvolver con normalida-
de nas dúas linguas cooficiais, e
singularmente naquela en que
se produce a maioría das comu-
nicacións da Administración
autonómica. Non se pode adu-
cir como discriminatoria a in-
comprensión de enunciados es-
critos nunha lingua que se debe
utilizar no futuro desempeño do
traballo.

É esta medida
unha ‘imposición
dunha minoría’?
Algunhas voces interesadas en
atacar a lingua galega dixeron
que esta pequena medida era

froito dunha
“imposición na-
cionalista” ou
“ i m p o s i c i ó n
dunha minoría”.

Ben polo
contrario, tal e
como dixo o
Presidente da
Xunta, esta é un-
ha iniciativa que
vai en liña co
Plan Xeral de
Normalización
da Lingua Gale-
ga aprobado du-
rante o Goberno
do PP, e co apoio
unánime de
PSOE e BNG.
Ademais, esta
medida foi recla-
mada polos tres
s i n d i c a t o s

maioritarios: CIG, CCOO e
UXT. Trátase dunha decisión
que ten detrás un amplísimo
consenso. O mesmo Manuel
Fraga se mostrou favorábel pu-
blicamente (El Correo Galle-
go, 30/12/05).

Vai haber máis
exames en galego?
Os exames afectados por esta
medida son os de tipo test e o
Goberno galego indicou que
non ten previsto facela exten-
siva a outras probas. No entan-
to, isto tamén dependerá de ca-
les sexan os camiños que se
tomen para aplicar o Plan Xe-
ral de Normalización da Lin-
gua Galega. 

Dito plan estabelece o uso do
galego como oferta positiva na
Administración. Isto significa
que será o idioma de relación
inicial entre o funcionariado e os
administrados, tanto oralmente
como por escrito.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

O galego nas oposicións da Xunta
MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

A Xunta de Galiza estabeleceu que van ser en galego os
cuestionarios tipo test das oposicións para auxiliares
(grupo D) e subalternos (E). Esta tímida medida provo-
cou a reacción contraria de algunhas academias de pre-
paración, que estaban a ministrar as súas aulas exclusi-

vamente en español, mesmo distribuíndo neste idio-
ma a Lei de Normalización Lingüística e o Estatuto
de Autonomía. Para facer fronte a esta situación, A
Mesa pola Normalización Lingüística distribuíu a to-
das as academias de Galiza o seguinte texto informativo.

‘É unha iniciativa 
en liña co Plan Xeral
de Normalización
da Lingua Galega
aprobado
durante
o Goberno
do PP”

Visita do ex consellleiro Pita, no 2004,
ao recinto destinado á realización de

oposicións en Silleda.
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Que opina dun dos últimos
anuncios da Consellaría de
substituír as Cámaras Agra-
rias por un Consello Agrario?

A supresión das Cámaras era
unha vella reivindicación do SLG
porque por lei non tiñan ningunha
función, xa que a representación
dos labregos correspóndelle aos
sindicatos. Ao estar baleiras de
contido e non poder intervir en nin-
gunha cuestión, había tempo que
se tiñan que pechar. O Consello
Agrario responde a necesidade que
había dun foro de diálogo perma-
nente e estábel entre as forzas sin-
dicais e o Goberno. Até agora as
reunións coa Consellaría corres-
pondente dependían da vontade do
partido no poder. Confiamos en
que a partir de agora isto cambie.

Outra das propostas que se
anunciaron é o chamado banco
de terras. Están de acordo?

Pensamos que son fundamen-
tais medidas que permitan que a te-
rra agrícola se poida utilizar por
parte das explotacións que seguen
funcionando para asegurar o seu
futuro. Un dos principais proble-
mas é que moitas explotacións non
dispoñen de base territorial para
dar comida ao gando e non ter que
mercar ou para facer rendíbeis ex-
plotacións de horta, viña ou outro
tipo de cultivos. Ademais, tamén
hai que ter en conta que se a xente
nova se quere incorporar ao cam-
po, pode telo moi difícil para poder
comezar. Esta medida non debería
supoñer problemas para os agricul-
tores se a administración fai unha
boa campaña explicativa. Hai que
dicir claramente que non se trata de
quitarlle a terra a ninguén, senón
en poñer de acordo a xente para
que poña a disposición de agricul-
tores e gandeiros terras que non es-
tán a producir nada. Isto pode ser
moi beneficioso para os propieta-
rios porque sacarán unha renda ou
outro tipo de contraprestación.

Debería sancionarse dal-
gún xeito a aqueles propieta-
rios que se neguen a arrendar
terras estean á poula?

Cando se fai unha lexislación
debe ser para que se cumpra. Ob-
viamente, para que o banco de te-
rras se mova e funcione haberá
que poñer en marcha algunha me-
dida que sancione a quen non que-
re cumprir a lei. Aínda non debate-
mos cales deberían ser as accións a
tomar pero algo se terá que facer.

Un dos aspectos máis preo-
cupantes para o agro é a baixa-
da dos prezos que está a dimi-
nuír o poder adquisitivo dos la-
bregos. Que medidas piden
que se poñan en marcha?

A cuestión de prezos preocú-
panos moito porque a caída actual
leva a que non se poidan nin cubrir
os custos. Pensamos que hai que
regular os prezos. Sempre fomos
contrarios ás reformas da política
agraria europea que parten da re-
dución dos prezos e o estabelece-
mento de axudas que cobren par-
cialmente a caída deses prezos.
Pensamos que as rendas deben vir
da venda dos produtos e non de
axudas. No seo da Organización
Mundial do Comercio, as grandes
corporacións están librando unha
forte batalla para baixar os prezos
dos produtos agrícolas. Nós imos
seguir protestando para impedir
que isto ocorra. En Galiza o que
máis preocupa agora mesmo son
os prezos do leite e das uvas. Ha-
berá mesas para negociar os pre-
zos e nós loitaremos porque non se
produzan novas baixadas.

Cal é o diferencial entre o
que lle pagan aos agricultores
e o prezo de venda final?

As marxes máis baixas son
do 150% nalgúns produtos e po-
de chegar até o 800%. Estamos
nunha dinámica promovida pola
gran distribución na que cada vez
se lles paga menos aos produto-
res, mentres que os prezos para
os consumidores seguen igual. 

Porén, unha das argumenta-
cións máis frecuentes que fai a
Unión Europea é que a economía
agraria está moi subvencionada e
que é o único xeito de asegurar-
lles as rendas aos agricultores.

O SLG está totalmente en
contra de subvencionar a exporta-
ción. Nos últimos debates interna-
cionais que participamos deixa-
mos claro que queremos que as

rendas veñan pola vía dos prezos.
Non queremos a esmola das axu-
das directas. Aquí estabelécense
unhas subvencións porque pri-
meiro nos baixan o prezo. Esta-
mos en contra das axudas á expor-
tación porque consideramos que a
agricultura é un ben social que de-
bería estar protexido polos gober-
no e polo tanto non debería ser ob-
xecto de especulación no mercado
internacional. As actuais axudas
están servindo para facer dumping
(competir noutras áreas con pre-
zos por debaixo do que marca o
mercado) a nivel internacional.
Tamén existe un dumping social
de xeito que moitos produtos que
veñen máis baratos noutras partes
do mundo débense á explotación
dos agricultores por parte das
grandes transnacionais. O que

eles chaman competitividade re-
dúcese a pagar salarios de miseria
e incluso a ter normas de control
sanitario moi laxas. Nós reivindi-
camos a soberanía alimentaria co-
mo o dereito que teñen todos os
pobos a definir as políticas ali-
mentarias e a producir para a pro-
pia poboación. Polo tanto as sub-
vencións teñen que existir para
apoiar a produción en zonas difi-
cultosas como as periferias, as
montañas ou onde haxa mala con-
dicións climáticas e non para
arruinar agricultores doutras par-
tes do mundo.

Estatuto e peticións ao Goberno

Vai presentar o SLG propostas
concretas no debate sobre a re-
forma do Estatuto que se está

iniciando?
Non fixemos aínda ningún de-

bate sobre o tema do Estatuto e po-
lo tanto non sabemos se imos pre-
sentar propostas ou facer campa-
ña. De todos os xeitos, como orga-
nización nacionalista que somos
gustaríanos que Galiza teña cada
vez máis competencias e que se
inclúa entre estas a soberanía ali-
mentaria. Polo tanto deberiamos
ter todas as competencias á hora
de organizar a política agraria.

Para esta lexislatura que
outros aspectos reclaman da
Xunta?

En primeiro lugar, solicitamos
que houbese diálogo fluído, algo
que xa está en marcha. En segundo
lugar, solicitamos unha lexislación
de profesionais a nivel galego na
que se regulen a compra e venda
dos produtos agrícolas mediante
unha negociación directa entre as
empresas e o sector. É importante
que o Goberno posibilite e facilite
que os labregos poidamos colocar
os nosos produtos directamente no
mercado. Levamos moitos anos
nos que se nos está ofrecendo o ac-
ceso a mercados de carácter inter-
nacional, pero a realidade é que es-
tamos a perder mercado no noso
país. Solicitamos que se faga un es-
tudo serio dende as universidades
ou outras institucións que nos di-
gan exactamente cantos produtos
dos que consumimos son de aquí e
canta cota de mercado levamos
perdida en Galiza. Para recuperar
terreo deberiamos comezar por po-
der colocar os nosos produtos nos
mercados locais mediante a venda
directa, unha fórmula que hoxe es-
tá moi desprestixiada. É o único
xeito de que as empresas pequenas
poidan rendibilizar o seu traballo.
Tamén queremos que se apoien
proxectos de pequenas empresas
de transformación nas comarcas
que procesen todo tipo de produtos
lácteos e que tamén se impulse a
súa colocación no mercado. Isto é
algo prioritario se ademais quere-
mos que se deixe de perder poboa-
ción no rural.

Outra das propostas que lle
van presentar ao Goberno é a
da co-titularidade das explota-
cións. Por que motivos?

Hai moitas familias que posú-
en unha explotación pero nas que
consta un único titular, que é o ho-
me. Esta titularidade leva aparella-
da uns dereitos de produción, tan-
to para cota láctea, como para car-
ne, viñedo, etc. O primeiro proble-
ma que se presenta é que cando se
constitúe unha parella, a muller
traballa na explotación pero non
ten dereitos de explotación co cal
se hai unha situación de separa-
ción, viuvedade ou divorcio as
mulleres quedan desprotexidas e
só poderían ter dereitos pasando
pola vía xudicial. Parécenos que o
xusto sería que a titularidade fose
do home e da muller. En segundo
lugar, estase dando outra situación
problemática nas explotacións xa
que por mor da baixada dos prezos
é moi difícil que os dous membros
da parella paguen as cotizacións á
seguridade social. Deste xeito, ao
non cotizar non poden percibir os
100 euros que lles dan ás nais con
fillos menores de tres anos. Tamén
acontece que como non son co ti-
tulares da explotación, aínda que
paguen a seguridade social logo
Facenda lles manda devolver os
cartos porque non teñen ingresos,
xa que os ingresos correspónden-
lle só ao marido, que é quen figu-
ra como titular.♦
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Lidia Senra
‘Non queremos subvencións senón

prezos dignos’
RUBÉN VALVERDE

É a secretaria Xeral do SLG. Segundo Lidia Senra, o problema máis grave polo que
pasan os agricultores é a forte baixa dos prezos que non lles permiten nin cubrir os
custos de produción e, nesta campaña, preocupa especialmente o leite e a uva. No to-
cante ao debate estatutario aínda non saben se presentarán propostas para a reforma.

PACO VILABARROS



Entre os días 17 e 18 de setem-
bro, 75 metros do avance para o
recheo do porto exterior de Xi-
xón desapareceron debaixo das
ondas por efecto do temporal.
Varias semanas despois, os días
12 e 13 de novembro, rexistrou-
se unha nova treboada que se le-
vou outros 60 metros.

A construción do espigón xi-
xonés está a resultar un calvario.
Cando non hai que lamentar que o
mar marche con parte do construí-
do, hai que deter as obras. O gán-
guil que traballa no recheo só po-
de realizar a súa actividade cando
as ondas non superan os dous me-
tros e medio de altura, o que inha-
bilita as accións desde o mar a
maior parte do ano. De feito, a fi-
nais de novembro as autoridades
acordaron suspender as obras des-
ta parte do peirao até a primavera.

Con todo, a Autoridade Por-
tuaria de Xixón indicou que está
previsto que en 2008 estea cons-
truído este superporto, que conta
cun presuposto de execución de
579 millóns de euros.

O proxecto para a ampliación
do Porto de Xixón consiste na exe-
cución dun novo dique de abrigo,
que partindo do Cabo de Torres e
cunha lonxitude total de 3.834 me-
tros e tres aliñacións diferentes,
conformará unha dársena de 140
hectáreas de augas abrigadas. Así
mesmo, comprende a construción
dun peirao localizado na parte nor-
te da dársena de 1.250 metros de
lonxitude, con calados que oscilan

entre os 23 e os 27 metros e unha
anchura superior aos 400 metros.
Isto permitirá o atraque simultá-
neo de tres buques de carga de
230.000 toneladas de rexistro e 20
metros de calado. Completan a
protección dos recheos os noiros
interiores, situados na parte oeste e
sur da dársena cunha lonxitude de
1.732 metros, o que dá unha su-
perficie total emerxida de 145 hec-
táreas con terreos gañados integra-
mente ao mar.

Ademais da situación máis
abrigada do porto de Xixón en
comparanza co porto exterior da
Coruña previsto en Punta Lan-
gosteira, as dimensións seme-
llantes do porto coruñés fan pre-
ver unhas complicacións maio-
res que as asturianas na constru-
ción da infraestrutura galega.

Infraestrutura coruñesa

O porto coruñés prevé un dique de
abrigo de 3.360 metros e un con-
tradique de 579, cunha liña de atra-
que para catro petroleiros simultá-
neos de 300.000 toneladas cada un
e un calado de 24,5 metros. A obra
inclúe outros peiraos como o de
graneis sólidos, cunha lonxitude de
915 metros e un calado de entre 16
e 22 metros, cunha explanada de
143,5 hectáreas. O presuposto para
o porto coruñés é de 429 millóns
de euros, algo menos que o asturia-
no. En canto ao tempo de execu-
ción, a adxudicación da obra á
UTE Dragados-Sato-Copas-Drace

prevé un total de 78 meses, é dicir,
seis anos e seis meses.

A magnitude da obra prevista
e os problemas que está a pade-
cer a construción do porto exte-
rior de Xixón fan prever atrasos
importantes e un posíbel incre-
mento no custe final que a día de
hoxe é imposíbel avaliar. Xa an-
tes da adxudicación da obras pu-
xérase en cuestión esta infraes-
trutura e medios próximos ao
PSOE –Francisco Vázquez foi
un dos seus impulsores– chega-
ron a admitir que a viabilidade
desta obra estaba en cuestión.

Ademais da situación moito
menos abrigada no caso coruñés,
unha das diferenzas máis notábeis
entre a obra asturiana e a galega é
profundidade da construción do
dique de abrigo. No caso de Xi-
xón, o dique de abrigo obrigará a
un recheo mergullado de 20 me-
tros, mentres que no caso coruñés
este chegará a 27 metros, un feito
significativo se se ten en conta a
exposición ao temporal de Punta
Langosteira e aos sete metros que
a maiores haberá que construír na
Coruña. Demasiada exposición a
riscos dunha infraestrutura moi
próxima ao porto exterior de Fe-
rrol que ademais marcha con to-
dos os fondos de cohesión que lle
corresponden ao noso país.♦

Nº 1.207 ● Do 19 ao 25 de xaneiro do 2006 ● Ano XXIX Balance económico
de 2005

MANUEL CAO

Os datos disponíbeis sobre a evolución da economía española
en 2005 indican un bon comportamento xeral materializado
nunha taxa de crecemento de arredor do 3,4%, superior á pre-
vista pola maioría dos analistas. As bases do crecemento asen-
táronse na demanda interna movida polo sector construción e
polo consumo privado favorecido por uns tipos de interese moi
baixos para o que se viña dando na economía española. O opti-
mismo do consumidor español viuse acrecentado pola agresivi-
dade das entidades financeiras na colocación de créditos a cada
vez máis longo prazo tanto para constituír hipotecas como para
gastos de consumo –xa se ofrecen hipotecas a 50 anos. As taxas
de endebedamento das familias españolas seguen aumentando
pero iso non está a reducir a propensión ao consumo asentada
nunha escasa rendibilidade dos depósitos a prazo e da débeda
pública e na chegada de numerosos inmigrantes, rendistas e xu-
bilados que realimentan a demanda interna española.

As taxas de desemprego tamén están a diminuír, sexa cal sexa
o indicador utilizado, situando o paro EPA claramente por baixo
do 10%. As taxas de temporalidade mitigan a valoración positiva
deste dato pero a dinámica do consumo indica que os traballado-
res teñen confíanza na obtención de rendas futuras. O grande peso
da economía informal, perceptíbel polo continuo crecemento dos
billetes en circulación de 500 euros, é un factor engadido que ali-
menta a economía española e materialízase tanto en operacións in-
mobiliarias como na demanda de bens e servizos en xeral. 

A evolución dos prezos é o indicador máis negativo cunha
taxa do 3,7% derivado da evolución dos prezos do petróleo, dos
servizos e dalgúns produtos agroalimentarios, máis tamén é pre-
ocupante a evolución da inflación subxacente. As consecuencias
para a competitividade da economía son graves ao que deben
engadirse os escasos resultados en innovación polo que a perda
de capacidade exportadora das empresas acentúase tanto vía
prezos como pola calidade dos produtos. E velaí o gran furado
do déficit exterior activado tanto polo peor comportamento das
exportacións (deslocalizacións, falta de competitividade, feble-
za da I+D) como polo incremento das importacións (aumento
da demanda interna, ganancias comerciais nas importación con
euro forte). Ha ser complicado modificar a tendencia deste dé-
ficit exterior pero cara a iso deberán dirixirse as principais me-
didas de política económica do goberno central e das comuni-
dades autónomas tendo en conta, en calquera caso, que a gravi-
dade do déficit da balanza comercial está matizada pola perten-
za á área monetaria común do euro.

Finalmente, a evolución das contas públicas é moi positi-
va. Os ingresos  públicos están a aumentar fortemente pese ás
importantes e persistentes bolsas de fraude en impostos di-
rectos e no IVE e tamén se observa un maior grao de cumpli-
mento do orzamentos de gasto tanto polo goberno central co-
mo polos gobernos autonómicos e locais. Como consecuen-
cia, a débeda pública seguirá a diminuír até situarse algo por
enriba do 40% do PIB, situación que contrasta coa zona euro
caracterizada pola persistencia dos déficits públicos e o man-
temento de relacións débeda/PIB superiores ao 70%. 

Aínda pendentes os datos definitivos para a economía ga-
lega, apenas haberá diferenzas en prezos e crecemento pero
será peor a situación do mercado laboral. É dato novidoso o
deterioro da balanza comercial galega que nos últimos anos
se mantivera en mellor situación que a española e tamén ob-
servamos un menor dinamismo na economía galega confir-
mada na escasa capacidade de atracción de poboación inmi-
grante. Galicia foi en 2005 a segunda autonomía na que me-
nos aumentou a poboación, despois de Asturias.♦

‘O gran peso da economía informal,
perceptíbel polo continuo crecemento

dos billetes en circulación de 500
euros, é un factor engadido que
alimenta a economía española”

Está máis abrigado que o da Coruña

O porto exterior de Xixón
destruído varias veces
polas ondas

Recreación do porto exterior da Coruña en Punta Langosteira e, abaixo, plano do porto exterior de Xixón.

H.V.
Deica hoxe, vertéronse ao mar 466.418 metros cúbicos de
material de recheo para alcanzar 309 metros de espigóns na
ampliación do peirao do Musel en Xixón. Con todo, en va-
rias ocasións producíronse temporais que destruíron parte
do construído. Se acontece isto nun porto protexido como es-
te, no caso de Punta Langosteira na Coruña pode ser peor.



CÉSAR LORENZO GIL
Aníbal Cavaco Silva perfílase
como presidente da República
portuguesa, segundo os últimos
inquéritos antes das eleccións do
22 de xaneiro. O ex primeiro mi-
nistro podería converterse, así,
no único dirixente do centro-de-
reita que ocupe este posto nos
anos da III República.

Días antes dos comicios, as
enquisas consideran que Cavaco
sobardará, folgadamente, o 50 por
cento dos votos necesarios para se
converter en presidente sen preci-
sar a segunda volta. Contodo, as
mesmas sondaxes detectaron que
a intención de voto ao candidato
do Partido Social Democrata cae

día a día, xa que do 60 por cento
dos sufraxios que lle outorgaban
ao comezo da campaña electoral
pasou ao 54 por cento.

Enfronte, os catro candidatos
da esquerda, incapaces de supe-
rar en popularidade o seu adver-
sario. Destes, o que máis prexu-
dicado está a saír é o ex presiden-
te Mário Soares. O socialista de
80 anos xa está terceiro nas son-
daxes e perdeu o apoio do seu
partido e tamén de parte dos seus
antigos apoios na prensa, que non
comprenden a súa linguaxe
catastrofista dos últimos meses.

Soares considera que Portu-
gal está a piques de se converter
nunha democracia oligárquica,

dominada por empresarios sen
escrúpulos que porán a Repúbli-
ca ao seu servizo grazas aos me-
dios de comunicación leais. “As
liberdades que coñecimos van
ser historia de aquí a pouco se os
portugueses non reaximos”.

O outro candidato socialista,
Manuel Alegre, parece ser o único
que poida loitar pola presidencia
se se chegase á segunda volta. As
enquisas mantéñeno como segun-
da opción aínda que máis por de-
méritos de Soares que por avances
propios. O que si avanza é Jeróni-
mo de Sousa, candidato do Parti-
do Comunista, que malia todo ob-
tería menos do 7 por cento dos vo-
tos. O candidato con menos

apoios sería Francisco Louçã, lí-
der do Bloco de Esquerdas.

As presidenciais portuguesas
non recibiron atención preferente
dos medios de comunicación e
para moitos analistas Portugal
deixou de ser unha república pre-
sidencialista para se converter
nunha república residencialista,
aludindo a que o posto de xefe do
Estado parece de enfeite, adicado
a políticos xubilados, xa sen un
papel crucial na vida parlamenta-
ria lusitana. Isto vese favorecido
polas poucas atribucións presi-
denciais e tamén porque a última
etapa do mandato do socialista
Jorge Sampaio foi de certa laxitu-
de, sen intervencións directas nos

asuntos de maior importancia pa-
ra a cotidianidade do país.

Segundo os analistas, unha vi-
toria de Cavaco Silva podería cam-
biar algo esta tendencia e incluso
hai quen aventura de que Portugal
iniciará baixo o seu mandato un
novo programa de reformas lexis-
lativas que axuden a mitigar a fon-
da crise económica que o primeiro
ministro José Sócrates herdou dos
seus dous antecesores, José Ma-
nuel Durão Barroso e António Gu-
terres. Cavaco anunciou que quere
ser un presidente da “estrada” e
prometeu visitar todos os concellos
de Portugal. “O presidente debe
ouvir o pobo, servilo a diario como
un alcalde calquera”, afirmou.♦
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DANI ÁLVAREZ / BILBAO

Batasuna medita suspender o
acto político que tiña previsto
para o 21 de xaneiro para non
“tensar a corda política”, evi-
tar que o goberno vasco teña
que intervir directamente con-
tra os abertzales e deixar a
porta aberta ao proceso de
paz. Otegi parece entender que
o PSOE non está detrás da
persecución da Audiencia Na-
cional senón que é o PP quen
fai uso dos seus resortes no mun-
do xudicial para condicionar a
paisaxe política de Euskadi.

O xuíz da Audiencia Nacional Fer-
nando Grande-Marlaska decretou
o cesamento de actividades de Ba-
tasuna outros dous anos e, polo
tanto, prohibiu o acto convocado
por esta organización para o sába-
do, 21 de xaneiro despois de va-
rios días de incerteza. Como é po-
síbel que cando a xustiza española
xa di que Batasuna non existe, que
está disolta, se poidan suspender
as súas actividades? É algo que
non fica nada claro tras ler unha e
outra vez o durísimo auto de Gran-
de-Marlaska. Son 37 follas onde o
xuíz incluso ameaza con procesar
por delitos de colaboración con or-
ganización terrorista a aqueles aos
que lles ocorra auxiliar a Batasuna
á hora de desenvolver un acto po-
lítico. Ademais, ordena o peche de
sedes que estean a nome de res-
ponsábeis de Batasuna e a clausu-
ra dunha páxina web.

O substituto de Baltasar Gar-
zón está a levar unha carreira cara
ao estrelato xudicial madrileño.
Entre as súas decisións nestes me-
ses están a de enviar a Arnaldo
Otegi ao cárcere ou a de reverter a
posta en liberdade do preso Iñaki
de Juana Chaos por escribir dous
artigos de prensa. Máis alá da opi-
nión que poida ter cadaquén sobre
o feito mesmo do acto de Batasu-
na, se se debería permitir ou non,
hai unha cuestión de enorme im-

portancia máis unha vez que fala
da mesma esencia da democracia:
pode un xuíz nun Estado democrá-
tico tomar unha decisión como a
que tomou Grande-Marlaska sen
que pase nada? Estamos a falar da
Audiencia Nacional, para moitos
un tribunal de excepción, dun xuíz
instrutor, que asina un auto que se-
mella unha lei (isto é así porque eu
considero que é así), é dicir, non
hai opinión do lexislador.

Dicía Patxi Zabaleta en Radio
Euskadi que hai que permitir, aín-
da que non goste, o dereito de xun-
tanza das persoas porque é, primei-
ro, democrático, e despois consti-
tucional. O problema de España
comeza a ser que por culpa dos pu-
los da dereita (da máis conservado-
ra e agora tamén da menos conser-
vadora), todo ten que ser primeiro
acorde á súa interpretación da

Constitución aínda que non sexa
democrático. En resumo, prohibir
un acto político dunha serie de per-
soas, onde se ía falar de ideas polí-
ticas e, sobre todo, onde se ía falar
de posibilidades reais de paz é sim-
plemente inexplicábel. A non ser
que se viva na mente de Carlos
Iturgaiz que dixo no Parlamento
europeo que Batasuna é igual que
o Partido Nazi ou que Al-Qaeda. 

Por que pasou isto? E sobre to-
do, en que posición fica o goberno
español, que co propio presidente
á cabeza estivo defendendo o de-
reito de reunión desde a semana
pasada? É difícil calibralo porque
neste momento moitas claves fo-
xen da explicación pública. Pero
está claro que o goberno vasco de-
fendía o dereito de Batasuna a de-
senvolver o seu acto e que o go-
berno español pretendía facer a

vista gorda na espera dun paso
adiante da esquerda abertzale no
Bilbao Exhibition Center. Si pode-
mos afirmar que o auto de Grande-
Marlaska era previsíbel no asunto
da prohibición pero superou as ex-
pectativas de todos, incluídos os
socialistas, no seu conxunto. Por-
que agora, en pleno 2006 e coa paz
á vista, retrocedemos ao 2002,
cando a Ertzaintza estivo obrigada
a pechar por orde xudicial as sedes
de Batasuna coa conseguinte ten-
sión social derivada.

María San Gil (PP) non tivo re-
paros en afirmar publicamente que
a prohibición do acto chegou gra-
cias ao pulo do seu partido, ade-
mais de Manos Limpias (sindicato
de ideoloxía ultradereitista), e ta-
mén citaba o Tribunal Supremo
(que preside Francisco José Her-
nando) e a Grande-Marlaska. Non

é casualidade, o mesmo martes, 17
de xaneiro, o Tribunal Superior de
Xustiza do País Vasco citaba o con-
selleiro do Interior, Javier Balza,
por ter permitido o acto de Anoeta
en novembro de 2004. A pesar de
que o goberno vasco non ten nada
que permitir ou prohibir sobre unha
xuntanza nun recinto pechado. Pe-
ro como aquel se lles coou, e agora
prohiben este, semella que hai que
disimular. Significa isto que o PP
está detrás de todo? Non hai probas
pero si hai indicios. Desde Batasu-
na até algúns socialistas (na intimi-
dade) recoñecen que ao goberno lle
é imposíbel controlar a chamada
“fronte xudicial” do PP, que se re-
armou, visto que José Luis Rodrí-
guez Zapatero considera a Lei de
Partidos “moi restritiva”.

Paz parada?

É isto un obstáculo para a paz?
Non ten por que. Desde hai días to-
dos tiñamos interiorizado que o ac-
to de Barakaldo non sería o acto no
que Batasuna lle ía solicitar o cesa-
mento da actividade á ETA. Sim-
plemente, sería a consolidación da
vía empezada en Anoeta. Quizais
desta vez a esquerda abertzale me-
diu mal as súas forzas ao convocar
un acto con tanta pompa e tanta an-
telación, sabendo que é ilegal. O
proceso segue o seu camiño e as
declaracións dos portavoces de Ba-
tasuna van no sentido de que o PP
gañou un pulso, pero aínda quedan
moitos pulsos. Unha das posibili-
dades que se baralla é que os de
Otegi desconvoquen o acto para
evitar tensións e que teña que in-
tervir a Ertzaintza (ao goberno vas-
co non lle queda outra que acatala).
Algo impensábel hai anos, antes
todo o mundo tensaba a corda.
Agora estamos noutros momentos
e, aínda que algúns se vaian opoñer
ao proceso de paz con todas as sú-
as forzas, quizais debera imperar o
sentido común da maioría que bus-
ca solucións.♦

A Audiencia Nacional conxela o movemento abertzale por dous anos

Batasuna podería suspender o seu acto político
ilegalizado para non frear o proceso de paz

Un transeunte observa un dos cartaces convocantes da asemblea abertzale.

Cavaco perfílase como presidente
da República portuguesa na primeira volta 



DAVID ALVARADO / ALXER
Un mes despois da súa volta a
Alxeria, Abdelaziz Bouteflika
non conseguiu voltar á norma-
lidade. Os alxerianos ven con
preocupación como o sistema
presidencialista imposto no seu
país carece de continuidade de
cara ao futuro. As denuncias
de falta de liberdade e a pan-
tasma da represión contra o
islamismo embazan o progre-
so económico dos últimos anos. 

“A inquietude instálase”, sinalaba
hai algunhas datas o xornal fran-
cófono alxeriano El Watan. A lon-
ga convalecencia por enfermidade
de Abdelaziz Bouteflika ten dado
lugar a múltiplas especulacións
sobre o seu estado actual de saúde.
Doutra banda, moitos non ocultan
o seu temor aos efectos que a au-
sencia do veterano líder político
puidese ocasionar na marcha do
país e na consolidación do proceso
de reformas emprendido hai anos.
Desde o antigo partido único, a
Fronte de Liberación Nacional
(FLN), así como desde o propio
goberno, non deixan de verterse
cara á poboación continuas men-
saxes de confianza e tranquilidade.
Entre outros, o ministro alxeriano
de Asuntos Exteriores, Mohamed
Bedjaoui, ou o ministro de Estado,
Abdelaziz Belkhaden, teñen salta-
do á palestra repetidamente para
asegurar que o presidente está ben
e que en breve retomará as súas
“funcións normais”.

Lembremos que, con 68 años
de idade, Bouteflika ingresou o
pasado 26 de novembro no hospi-
tal militar de Val de Grâce de Pa-
rís, onde foi operado dunha “úlce-
ra sangrante de estómago”, segun-
do comunicaron entón fontes mé-
dicas. Sen probas concluíntes, nu-
merosos son os rumores que apun-
tan a que o presidente pode pade-
cer un cancro estomacal. Neste
senso, aínda se o primeiro minis-
tro, Ahmed Ouyahia, ten cualifica-
do estes enunciados de “lerias in-
sensatas”, entre a cidadanía come-
za a calar unha cada vez máis acu-
sada incerteza e unha demasiado

longa estadía en Francia (até o 17
de decembro), que non fixo máis
que prolongarse unha e outra vez,
non axuda a deter as faladurías.
Desde Alxer até Orán, pasando
por Tizi Ouzou ou Tlemcen, Bou-
teflika é o centro de todos os deba-
tes e de todas as miradas, sendo
inevitábeis as comparacións co ca-
so de Houari Boumediene, ante-
rior presidente da República de
Alxeria e que morreu en decembro
de 1978 dun grave andazo que só
se fixo público poucas datas antes
do seu pasamento. 

Lonxe xa do eido da rumoro-
loxía, é un feito que nun sistema
presidencialista, onde amais non
está previsto ningún tipo de dele-
gación de poderes en casos de si-
milares características a este, a
convalecencia do xefe de Estado
é unha fonte evidente de preocu-
pacións. Trátase de manter a boa
marcha da administración públi-
ca e das funcións de goberno, pe-
ro hai determinadas cuestións
que son imposíbeis de efectuar
sen a presenza da figura presi-
dencial, correndo o sistema mes-

mo un grave risco de entrar nun-
ha situación de parálise. Este é o
caso particular, por exemplo, do
proxecto de lei de finanzas de
2006, adoptado polas dúas cáma-
ras do parlamento e que, para ser
promulgado, precisa da sinatura
de Bouteflika antes da finaliza-
ción deste ano 2005.

O progreso

A ralentización do proceso de re-
formas iniciadas en varios secto-
res claves para o futuro de Alxe-
ria e a inestabilidade que puidese
derivarse se os peores presaxios
sobre a saúde do xefe do Estado
se cumpren, son outros dos te-
mores. Lonxe de polémicas so-
bre as bondades da actual xes-
tión no estado norteafricano e
sobre se esta se podería facer
doutro xeito e mellor, existen un-
ha serie de feitos obxectivos que
fan que amplos grupos poboa-
cionais estean francamente in-
quedos ante un futuro incerto.
Así, por citar algúns dos maiores
logros deste último lustro, cons-

truíronse máis de un millón de
vivendas e a taxa da paro des-
cendeu considerabelmente. Se-
gundo expertos analistas avan-
zouse cara a unha maior transpa-
rencia do sector bancario e fi-
nanceiro, seguindo o programa
de privatización de empresas pú-
blicas unha marcha máis que res-
pectábel e reducíndose notoria-
mente o peso do sector informal
na economía do país. A loita con-
tra a corrupción é outra das fron-
tes abertas. A xustiza e o sistema
educativo están sendo reforma-
dos tamén en profundidade. Por
último, quizais a ferida sangran-
te que máis lles preocupa aos al-
xerianos é que se tambalea a
aplicación práctica da “Carta po-
la Paz e a Reconciliación Na-
cional”, un proxecto persoal de
Bouteflika recentemente aproba-
do en referendo e que pretende
pechar dunha vez por todas os
negros episodios da historia re-
cente deste país que, durante a
década dos noventa e primeiros
dous mil, causaron perto de tres-
centos mil mortos.♦
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Zona tribal  
GUSTAVO LUCA

Area tribal? Que terá
unha área tribal para
que a bombardeen e

maten nenos nos seus berces?
Meten medo os mapas de
guerra que reproducen coas
lendas de zona tribal ou alde-
as tribais, na extrema do
Paquistán oriental co Afganis-
tán, a altura de Pesawhar. Tri-
bo é o termo que lle queda ao
goberno de Bush para
designar a resistencia dos pa-
quistanís contra as bases e a
intervención militar
norteamericana. O que non
poden asumir é que a esas tri-
bos armáronas eles e os britá-
nicos en tempos de Ronald
Reagan contra Afganistán e
déronlle o nome de loitadores
pola liberdade. O traballo do
MI6 para instruír este exército
fora a intervención
internacional de maior calado
dos ingleses despois do seu
enorme traballo de sabotaxe
no Vietnam, como
preparación da intervención
norteamericana.

Por que non lles dan nome
de terroristas, agora que están
organizados pola cartilla do
mal? O actual Goberno
Musharraf é o aliado/odiado
de George Bush. Non ten
outra carta de popularidade
que prometerlles aos
norteamericanos que combate-
rá a ferro e fouce os guerrillei-
ros que os propios norteameri-
canos e o MI6 armaron e facer
todo o contrario. Os grupos
que a CIA define como
terroristas no Paquistán
cambian de nome, de local e
de bandeira dunha semana pa-
ra outra. Washington promete
unha guerra sen panos quentes
contra a delincuencia armada
pero non pode acabar cos
muiaidin. O que agora chaman
áreas tribais teñen por ocupa-
ción principal o transporte de
heroína dende a fronteira con
Afganistán e este comercio pa-
ga a guerra.

A resposta norteamerican
ten dous medios. O primeiro
é facerlle a vida imposibel á
importante colonia paquista-
ní nos Estados Unidos, con
restricións de entrada e de
comunicación, o que
transforma o odio contra o
exército de intervención nun
acordo universal.

O segundo é o avión Pre-
dator, unha das máis delica-
das achegas da industria de
guerra de Ariel Sharon á paz
no mundo. Voa sen bandeira
e sen piloto, cargado de
metralla. Os bombardeados
saben quen o manda pero
non poden responsabilizar o
colaboracionista Parvez
Musharraf, que pon cara de
indignado. Facerlle a guerra
por correspondencia é a solu-
ción que lle queda ao exérci-
to norteamericano para loitar
contra un adversario do que
non pode prescindir. 

Nin sequera pode darlle
nome e chámano por iso
área tribal. Aos romanos as
tribos valíanlle para delimitar
onde habia que cobrar
impostos.♦

O presidente segue delicado tras operar unha úlcera en París

Alxeria sen plano
para a sucesión de Bouteflika

CÉSAR LORENZO GIL
O Foro Social Mundial (FSM)
2006 ábrese definitivamente á
diversidade e supera as limita-
cións dunha única sede co fin de
ampliar a súa influencia no pla-
neta e cumprir un calendario
máis demorado no tempo. Entre
o 19 e o 23 de xaneiro, a cita da
altermundialización será en Ba-
mako (Malí); o 24 recolle o fa-
cho Caracas, que organizará ac-
tos até o 29 de xaneiro. Aínda
sen datas está o Foro de Karachi
(Paquistán), aínda que se prevé
que estea en funcionamento no
mes de febreiro.

O FSM policéntrico nace co-

mo xeito de responder aos desa-
fíos rexionais de cada continen-
te, con necesidades particulares
e movementos políticos, sociais
e económicos diferentes. Unha
das eivas que se notou nos foros
de Porto Alegre e Mumbai no
pasado foi a incapacidade de
axuntar todos os movementos
da altermundialización por ob-
vias razóns de locomoción, algo
que se vai solucionar descentra-
lizando a sede.

Nesta edición do FSM, os or-
ganizadores atenderon principal-
mente a temas sociais. En Bama-
ko, os eixos principais da cita se-
rán a marxinación de África –o

apartheid planetario–, a defensa
da biodiversidade e a democrati-
zación, todos asuntos que preo-
cupan moito nun continente sa-
cudido pola guerra, a enfermida-
de e a corrupción.

En Caracas recibirán aten-
ción especial as relacións políti-
cas norte-sur e o papel dos me-
dios de comunicación nas socie-
dades democráticas. Na capital
de Venezuela é onde se espera
que haxa máis novidades nas
conclusións, xa que as organiza-
cións latinoamericanas son as
que mellores relacións teñen en-
tre si e contan co apoio dos go-
bernos de Bolivia, o Brasil e Ve-

nezuela para poñer en marcha
algunhas das iniciativas alí de-
batidas.

O Foro de Karachi será o
máis “político” e concreto, espe-
cialmente no que atinxe á situa-
ción da propia rexión do Indos-
tán, caso do goberno paquistaní,
unha ditadura militar, as tensións
militares entre o propio Paquis-
tán e a India; a guerra infinda en
Afganistán e o aumento da pre-
senza estadounidense nos países
asiáticos ex soviéticos. Tamén se
falará dos defectos do comercio
desigual e do desenvolvemento a
costa do ambiente e as clases
baixas.♦

O Foro Social Mundial descentralízase

Abdelaziz Bouteflika, á dereita, durante unha visita do secretario xeral da OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, á esquerda.



CÉSAR LORENZO GIL
Michelle Bachelet non só se con-
verteu na primeira presidenta
dun país sudamericano coa súa
vitoria nas eleccións chilenas
senón que consegue chegar ao
poder cun currículo afastado
dos tópicos latinos e cun idea-
rio que a achega máis ao mode-
lo político do norte de Europa.

Michelle Bachelet é nai divor-
ciada, socialdemócrata, ex mi-
nistra de Defensa e filla de repre-
saliado pola ditadura de Augusto
Pinochet. E aínda así conseguiu
gañar as presidenciais co xeneral
aínda vivo e con moitos apoios
na sociedade chilena. A presi-
denta electa beneficiouse non só
do bo sabor de boca do seu ante-
cesor e “padriño”, o aínda presi-
dente Ricardo Lagos senón que
se escoou entre as diverxencias
dunha dereita que basculaba en-
tre a nostalxia do antigo réxime
militar e o novo neoliberalismo
rampante e descarado que conse-
guiu colocar a Sebastián Piñera
na segunda volta electoral.

Mais como en todas as elec-
cións presidenciais puras, a
ideoloxía tivo que cederlle pro-
tagonismo ao propio carisma
da candidata e tamén á súa ex-
periencia política anterior. Chi-
le viu con bos ollos que unha
muller se postulase á presiden-
cia, tanto que outra ex ministra
socialista, Soledad Alvear, po-
dería presentarse ás eleccións
do 2009, segundo informa o
xornal barcelonés La Vanguar-
dia, e tamén atopou lazos soli-
darios coa súa rutina de nai di-
vorciada que debe asumir as
mesmas complicacións á hora
de criar os fillos, dato este que
–segundo as enquisas– lle vale-
ron as simpatías dunha gran
parte do electorado, que vive,

máis ou menos proximamente
situacións semellantes.

Ao seu favor tivo tamén Ba-
chelet ter sido ministra de De-
fensa. Esa experiencia serviulle
para se facer respectar entre o
aínda moi poderoso –e perigo-
so– estamento militar, co que
pactou non tocar apenas os
“acordos” tácitos entre políticos
e uniformados para silenciar e
“perdoar” os crimes da ditadura
de Pinochet. Bachelet si herda
de Lagos a cláusula de que o
propio xeneral deixou de ser in-
tocábel e terá que pasar os últi-
mos anos entre folios oficiais
dos tribunais chilenos.

Michelle Bachelet conta con
moito prestixio social no Chile
que perdeu a “guerra” do 73. O
seu pai foi un xeneral da Forza
Aérea torturado e asasinado polo
réxime pinochetista e ela mesma,
xunto con súa nai, foi encarcera-
da denantes de ter que partir ao
exilio, primeiro a Australia e lo-
go a Alemaña do Leste. 

En canto á política que vai
pór en marcha a nova presidenta,
poucas cousas cambiarán a res-
pecto do modelo centrista do seu
antecesor. A Concertación, a co-
alición de partidos que amparou
a Bachelet, está composta, prin-
cipalmente, por socialistas e de-
mocristiáns. Estes últimos son
contrarios a calquera reforma
que free o proceso de privatiza-
cións ou que fortaleza o sector
público (por só poñer un exem-
plo, en Chile o sistema de pen-
sións está case que totalmente
privatizado).

Os medios europeos, espe-
cialmente os apegados ao idea-
rio socialdemócrata, gabaron a
escolla de Bachelet e afirmaron
que o seu mandato é tan históri-
co para Chile como a suba ao
poder de Salvador Allende. Nin

a presidenta trae baixo o brazo
un programa de reformas tan
ambicioso como o do gober-
nante asasinado por Pinochet
nin a sociedade chilena ten as
mesmas necesidades. Segundo
as organizacións de esquerda
que a apoiaron, o mínimo que
se lle debe esixir é que dea pa-
sos decididos para normalizar a
memoria dos asasinados e desa-
parecidos pola ditadura e que
pare a fenda, cada vez máis pro-
funda, que separa as clases des-
favorecidas das altas, unha de-
sigualdade que é hoxe máis
acusada incluso que nos tempos
do goberno militar.

Contodo, Bachelet quere ag-
giornar a sociedade chilena e de-
volvela ao posto de vangarda de-
mocrática que ocupou en Latino-
américa desde a súa independen-
cia e que só se rachou co golpe
de Estado do 1973. Para iso xa
anunciou que o seu goberno será
paritario (o primeiro en Améri-
ca) e non se mostrou disconfor-
me con medidas a prol das
unións homosexuais.

Pola contra, o novo goberno
de Chile non ve con bos ollos a
toma de poder da nova esquerda
indixenista que comandan Evo
Morales en Bolivia e Hugo Chá-
vez en Venezuela. Con Morales é
con quen menos entendemento
haberá por causas históricas. O
presidente boliviano pretende
que Chile permita, dalgún xeito,
que Bolivia recupere unha saída
ao Pacífico, como tivera antes da
guerra que perdeu xustamente
contra o país austral. Este cho-
que diplomático parece insupe-
rábel aínda que parece que as
cousas poderían cambiar, aínda
que sexa lentamente. Non en
van, o aínda presidente Lagos
viaxará a La Paz para a toma de
posesión de Morales.♦
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Os EE UU non parecen dispostos a daren
marcha atrás na súa intención de cons-
truír un valado de máis de tres mil quiló-
metros na súa fronteira con México. O
proxecto foi aprobado pola Cámara de
Representantes en decembro pasado e en
febreiro chegará ao Senado. Washington
xa ordenara a construción dunha barreira
de malla metálica no paso fronteirizo en-
tre Tijuana e San Diego, un dos puntos
de cruce claves dunha fronteira altamen-
te porosa e permeábel. 

Despois do derrubamento do muro
de Berlín, sinónimo de superación das
peores fronteiras, os valados crecen, e
fano ademais a instancias dos que recla-
maban a desaparición dos valados. Ago-
ra non son as ideas en si, son a seguri-
dade (Israel) ou a miseria (México ou
Ceuta) as causas que motivan a conten-
ción dos entusiastas da libre circulación
de bens e servizos.

Os empresarios foron dos primeiros
en protestar nos EE UU. O presidente da
Cámara de Comercio estadounidense,
Thomas Donohue, di que o proxecto
converte os empresarios en delincuentes
e os traballadores en criminais. Sandy
Cajas, da Cámara de Comercio Regional
Hispana asegura que o texto asocia lati-
noamericanos con indesexábeis. Pese a
todo, non creo que a sensibilidade da cla-

se empresarial garde relación coa protec-
ción dos dereitos humanos. Os empresa-
rios dispoñen dun
exército de varios
millóns de indocu-
mentados traballan-
do en difíciles condi-
cións para agrandar o
progreso económico
da superpotencia. A
demanda non está
cuberta, din, e o va-
lado complicará a
obtención de man de
obra. Os EE UU ne-
cesitan a inmigra-
ción, tanto por ra-
zóns demográficas (a
partir do 2010 uns 77
millóns de estadou-
nidenses comezarán
a xubilarse) como
económicas (en zonas concretas, por
exemplo, nas zonas devastadas polos fu-
racáns, están moi por debaixo das nece-

sidades). Os mexicanos son a poboación
inmigrante máis avultada. Perto de 11,2

millóns de mexicanos
viven nos EE UU, dos
cales, o 57%, 5,9 mi-
llóns, non teñen status
legal no país.

Luis Ernesto Der-
bez, chanceler mexica-
no, amosouse contrario
ao proxecto de Was-
hington. México avoga
por unha reforma mi-
gratoria que contemple
a regularización dos
mexicanos que xa se
atopan nos EE UU, un
beneficio que debería
ser extensivo aos fami-
liares dos inmigrantes.
Entre os planos de Vi-
cente Fox estaba in-

cluír na Declaración de Mar del Plata un
texto salientando que os inmigrantes teñen
dereitos laborais que deben ser respecta-

dos, sen importar o seu status migratorio
(documentados ou indocumentados). Ge-
orge Bush, que antes de chegar á Casa
Branca, durante a campaña presidencial de
2000, lle prometera ao presidente mexica-
no unha solución para os miles de indocu-
mentados que nunca chegou, opúxose no
comezo, pero acabou por ceder. Iso foi en
novembro. En decembro chegaba o valado. 

Hai agora xustamente un ano, Bush
propoñía ante a comunidade hispana
“importantes cambios” nas leis de inmi-
gración para que fosen “máis razoábeis e
humanitarias”. Facía o anuncio con pom-
pa e boato, nunha gran cerimonia na Ca-
sa Branca e ante os principais líderes da
comunidade hispana, para presentar, di-
cía, un país máis compasivo. Estaba nos
preliminares da campaña para a reelec-
ción. Este tamén é ano electoral, pero os
ventos sopran noutra dirección.

Para o presidente Fox, aliado rexio-
nal, todo isto é sumamente vergoñento.
Asumiu o cargo hai cinco anos prome-
tendo un acordo de inmigración como
parte dunha relación máis estreita cos EE
UU. En cambio, a medida en que se acer-
ca o fin do seu mandato, un valado aínda
máis grande érguese entre os dous paí-
ses. No mundo libre.♦

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

Medran os valados
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Os empresarios
dispoñen dun exército

de varios millóns
de indocumentados

traballando en difíciles
condicións para agrandar

o progreso económico
da superpotencia”

Bachelet quere superar a sombra de Pinochet rachando cos tabús sociais

Unha presidenta ‘nórdica’ para Chile

Michelle Bachelet dando a primeira conferencia de prensa como presidenta electa.



CÉSAR LORENZO GIL
O Deportivo conseguiu 32 pun-
tos na primeira volta; o Celta,
30. Ambos os rexistros colócanos
en óptimas condicións para po-
deren disputar competicións eu-
ropeas a tempada que vén. Mais
hai pantasmas no seu xogo que
precisan corrixirse para que non
se traduzan e perda de puntos.

O Deportivo está a render mellor
do previsto. Tras o “ano en bran-
co” que supuxo o final da era
Irureta na Coruña, Lendoiro bus-
cara a Joaquín Caparrós para
mellor sobrelevar a transición
obrigada da opulencia europea á
fonda crise económica.

O adestrador andaluz foi ha-
belencioso coas pezas que tiña e
tirou o mellor dos restos dun
plantel de ensoño (Valerón, Tris-
tán, Capdevila, Molina, Manuel
Pablo, Jorge Andrade…) ao que
se lle uniron xogadores efectivos,
caso de Juanma e talentos da casa
que agora si teñen oportunidades,
caso do compostelán Iván Carril.

O máis destacábel da primei-
ra volta coruñesa é a súa dificul-
tade para ser regular. Gañou cin-
co partidos fóra da casa por catro
en Riazor e perdeu na Coruña
catro dos cinco encontros nos
que acabou derrotado. A explica-
ción a este fenómeno vai máis
aló do raciocinio, aínda que o
propio Caparrós dixo saber “cal
era o problema”, tal e como ex-
plicou en rolda de prensa “aínda
que non o penso dicir”. Se reco-
rremos á lóxica, parece claro que
o Deportivo xoga mellor sen le-
var a iniciativa, un vicio moi es-
tendido no fútbol europeo e unha
estratexia que se ensambla moi
ben coa filosofía de Caparrós.

Nas últimas vitorias deporti-
vistas lonxe da casa tamén in-
terveu a fortuna, non como fac-
tor decisivo para acabar gañan-

do partidos que deberían ter
perdido por méritos deportivos
senón porque o Deportivo se be-
neficia da sorte para dinamitar
partidos difíciles, caso do gol de
Arizmendi por entre as pernas
de Aranzubia en Bilbao ou as
cantadas da defensa do Rácing
en Santander.

Como maior mérito de Capa-
rrós nestes primeiros dezanove
partidos de liga, hai que recoñe-
cer o labor de recuperación para
o fútbol de Valerón e Manuel Pa-
blo. Os canarios sufriron, por di-
ferentes circunstancias, un enor-
me baixón no seu rendemento. 

O cansazo de Valerón tiña
moito a ver co esgotamento do
xogador, que precisaba a berros
un exercicio de motivación. Ca-
parrós dotou o mediapunta de

maior mordente sen liberalo das
súas responsabilidades defensi-
vas e aínda que a progresión é
lenta, arestora o seu nivel permí-
telle soñar con ir ao mundial.

Manuel Pablo tamén está
perto de Alemaña. Con Caparrós
conseguiu esquecer a dura lesión
de hai anos e non ten rival no la-
teral dereito.

Menos sorte está a ter Capa-
rrós con Diego Tristán. O andaluz
confía plenamente no seu paisano
e o dianteiro acumula xa nove go-
les (é o segundo maior goleador
español do campionato por detrás
de David Villa). Pero a bancada
de Riazor segue inimizada con el.
O seu comportamento fóra do
campo e as súas continuas perren-
chas fano un xogador difícil, coa
porta de marcha sempre aberta.

Outro tanto ocorre con Lio-
nel Scaloni. O polivalente capi-
tán deportivista non acepta a su-
plencia e de tanto en tanto pide
marchar. Confirmou que ao re-
mate do seu contrato, no verán
próximo, voltará á Arxentina,
pero talvez adiante a saída se o
seu papel no equipo segue a ser
tan secundario.

De cara ao futuro, parece
probábel que a única fichaxe se-
xa a de Arizmendi. O dianteiro é
unha aposta persoal de Capa-
rrós, que xa o reconverteu en
extremo esquerdo e que chegou
a afirmar que sería un dos pun-
tais desta segunda volta. O alto
ariete procedente do Atlético de
Madrid non logrou destacar até
o de agora en primeira a pesar
de estar considerado como unha
promesa desde os tempos do seu
subcampionato do mundo sub-
20 de Qatar 2003.

Triunfos incómodos

O Celta está a render tamén moi-
to mellor do agardado. Un equi-
po que hai dous anos foi despe-
zado cirurxicamente e conseguiu
rehabilitarse do pau do descenso
brillantemente agora campea no
sétimo posto da clasificación, a
só tres puntos da zona que dá ac-
ceso á Liga dos Campións. Agás
o Osasuna, todos os equipos que
o superan na táboa teñen maior
orzamento e tamén maior ex-
periencia en xogar “na elite”.

O mérito do Celta hai que
buscalo nunha excelente xestión
deportiva e no seu óptimo rende-
mento en Balaídos, onde o Celta
gañou sete dos nove partidos dis-
putados, un cómputo que só su-
peran o líder, o Barcelona, e o
equipo revelación, o Osasuna.

Félix Carnero como director
deportivo e Horacio Gómez co-
mo presidente anotáronse varios
tantos na planificación do plan-
tel. A fichaxe de Fernando Baia-

no foi un éxito pleno, tendo en
conta que o brasileiro era libre
de negociar con calquera equipo
e tiña gran prestixio mercé á fa-
bulosa segunda volta que reali-
zara co Málaga. Outro acerto foi
a poxa por lograr a cesión de
Silva. O canario é propiedade
do Valencia e parece destinado a
ser unha das estrelas do fútbol
español dos próximos anos. Con
19 anos, o mediapunta ten unha
madureza excepcional e a súa
achega ao equipo medra partido
a partido.

Mais o éxito deportivo non
se traduce en apoio da afección.
O adestrador Fernando Vázquez
é o máis contestado desde a
época de Fernando Castro San-
tos, curiosamente, tamén gale-
go. A bancada de Balaídos che-
ga aos partidos xa predisposta a
se enfurruñar e parece, en moi-
tas ocasións, desexar un des-
plante de Vázquez para saltar
acendida en contra. A guerra
contra o técnico ten continuida-
de en gran parte da prensa local,
que ve con malos ollos certa
“soberbia” que lle atribúen e
que bebe tamén da outra sober-
bia, a duns seareiros que se ne-
gan a recoñecer que o Celta é un
equipo pequeño, con débedas e
sen posibilidade de loitar cada
ano por entrar en Europa tendo
en conta só o seu orzamento.

O celtismo vive nesa ilusión
xa desde os tempos de Miguel
Ángel Lotina (agora mitificado
polos mesmos que lle asubiaban)
e sobrevaloran un plantel que
ten, tamén, moitos xogadores
mediocres, incapaces de se adap-
taren á máxima categoría. É cer-
to que agora o equipo dispón de
talentos como os devanditos ou
Canobbio e Borja Oubiña –un
tanto estancado– pero non con-
seguiu suplir a fortaleza do cadro
co que alcanzou os oitavos de fi-
nal da Liga dos Campións.

Esta desorientación non im-
pide recoñecer que Vázquez é
un adestrador teimoso cuxas de-
cisións apretan o corazón do pú-
blico, caso de adiar as substitu-
cións até o último momento,
confiar unicamente en trece ou
catorce xogadores dun plantel
moi amplo, o que favorece os
cismas no vestiario e a desmoti-
vación dos menos usados e un
modelo de relación cos futbolis-
tas non totalmente sincero que
xa lle creou problemas tamén
noutros equipos.

Para a segunda volta, o Celta
explora o mercado na busca dun
lateral dereito. Polo momento, a
chegada que se anuncia sen data
definitiva é a do dianteiro mexi-
cano de 16 anos Carlos Vela. Es-
te xuvenil foi máximo goleador
no mundial sub-17 de Perú 2005
e chega a Galiza grazas ao acor-
do de colaboración que os vigue-
ses asinaron co Arsenal de Lon-
dres para xestionar esa “canteira
planetaria” que os ingleses que-
ren poñer en marcha para se
adaptaren á normativa europea
sobre o mercado de fichaxes.♦
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Deportivo e Celta acaban a primeira volta
moi ben situados mais con carencias de importancia

Camiño de volta a Europa

Sergio despútalle un balón a Valerón no último Celta-Deportivo.                                                                              ANT/Arquivo



Mártires premiada
en Curt Fictions
A curtametraxe Mártires, dirixida por Xo-
sé Zapata e producida por Ignacio Bene-
deti Cinema, foi premiada no certame
Curt Fictions que organiza a cadea de ci-
nes Yelmo Cineplex. Rodado na Coruña, o
filme aborda o problema dos accidentes
de tránsito na xuventude. A banda sonora
da película correu a cargo de grupos gale-
gos de hip-hop como Dios ke te crew ou
Presencia Cero. Mártires foi premiada
xunto con outras oito para ser proxectada
en dez cines do Estado, entre elas Máxima
Pena, producida tamén por IB Cinema.♦

Lugo acolle un ciclo
de cine asiático
Até o venres 20 de xaneiro desenvólvese en
Lugo a Semana de Cine Asiático, organiza-
da pola asociación universitaria Evohé, que
contará coas proxeccións de cinco creacións
de directores asiáticos destacados. O xoves
poderá verse na facultade de Humanidades a
película A illa, do coreano Kim Ki Duk,
considerada polos críticos como unha das
mellores do aclamado director. A película
2046, do director chino Wong Kar Wai,
considerada tamén referente do cinema
asiático, está programada para o venres.♦

O audiovisual
galego en París
Unha delegación galega do sector audio-
visual asistirá como convidada ao I en-
contro Franco-Español de Cine que se ce-
lebra en París. A delegación, composta por
Nacho Varela, director-xerente do Con-
sorcio Audiovisual de Galicia, o produ-
tor Pancho Casal (Continental Produc-
ciones), Cani Fernández (Filmanova) e
Xavier Valiño (Aldea Films), participa
en mesas redondas que afondan nas me-
didas de fomento a este sector e sobre as
coproducións. O encontro está organiza-
do pola Instituto da Cinematografía e
das Artes Audiovisuais e por Unifrance.♦

alandraka está de premio. A di-
visión andaluza da empresa
galega conseguiu tres dos ca-
tro premios de deseño editorial
‘Daniel Gil’ aos que se presen-

taba. A verdadeira historia de Carapu-
chiña levou o premio ao mellor traballo
en literatura infantil e un diploma ao me-
llor ilustrador para Marc Taeger. Renato
levou tamén un diploma na categoría de

libro infantil. E de premios presentes a
creacións futuras. O audiovisual galego
espera un grande ano, especialmente no
apartado de animación. De profundis, de
Miguel Anxo Prado, producido por Con-
tinental, terá varios competidores de peso
nos cinemas. Dygra estreará O espírito
do bosque (segunda parte d’O bosque
animado) e O aniversario da infanta. Fil-
max presentará Donkey Xote e Gisaku.♦
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X.C.
A programación cultural da
televisión galega comezou a
súa andaina pasado o tempo
de nadal. Aos tres progra-
mas iniciais uniráselle en fe-
breiro Alalá, adicado á músi-
ca tradicional, e pénsase ta-
mén na primavera para o
programa sobre libros e posi-
belmente outros sobre música
clásica e outras músicas. No
horizonte a esperanza de que
antes de fin de ano esteña en
marcha unha segunda canle.

Quizais un dos focos de aten-
ción para medir a temperatura
do cambio político esteña sen-
do a programación da radio e
a televisión públicas galegas.
Recentemente comezaron a
facerse as primeiras mudan-
zas na grella da programa-
ción, que só se poderá ver
completa aló para o mes de
setembro, que é cando fontes
da CRTVG sitúan a definitiva
muda da pel, incluíndose a
imaxe corporativa.

A ambición dos programa-
dores culturais da televisión
galega é poder abrirse ocos
máis importantes na actual
grella da programación, pero
consideran que só a apertura
dunha segunda canle permitirá
facer máis programas. Segun-
do as súas previsións, a posta
en marcha desta segunda canle
da TVG estaría en marcha no
presente 2006.

Mentres tanto foron estas se-
manas as que viviron a aparición
de tres novos programas, Mira-
xes, Planeta cine e Onda Curta.
Segundo o director da area de
programas culturais da TVG, o
escritor e xornalista Luís Rei
Núñez, “é o primeiro paso dun-
ha serie de incorporacións que
se irán producindo na programa-
ción nos próximos meses”.

Miraxes é o programa que
se emite sábados e domingos
ás 15,25 h., cunha duración de
30 minutos. Está concebido
como magazine informativo e
estará centrado na actualidade,
incluindo seccións, entrevistas
e crítica. Dirixido por Francis-
co Novo está presentado por
Miguel Fernández e Xandra
Tedín, e conta coa colabora-
ción de Susana Cendán como
comentarista de arte e de An-
tón Lopo como comentarista
de espectáculos

Planeta cine, dirixido por
Pilar Comesaña e presentado
por Piedad Cabo, atenderá to-
da a actualidade do audiovi-
sual, con espazos de crítica e
de historia a cargo de Óscar
Suárez e Miguel Anxo Fernán-
dez. Pola súa parte Onda Cur-
ta encargarase de cumprir un-

ha vella reivindicación, que só
ocasionalmente se cumpría, de
ter un espazo fixo para a exihi-

ción das curtametraxes galegas
e atender ás convocatorias que
se producen. Estes dous espa-

zos emítense consecutivamen-
te os domingos a partir das 12
da noite.

Libros e máis música

Para o mes de febreiro está
previsto o primeiro programa
de Alalá, un espazo no que a
música galega e tradicional se-
rá o eixo. Estará dirido por Se-
nén Bernárdez, presentado por
Pilar García Rego e contará
con Uxía Senlle como asesora
musical.

No eido musical están ta-
mén en xestación espazos adi-
cados á música clásica e a ou-
tras músicas (rock, jazz,...), sen
data prevista de lanzamento, e
quizais seña abril o mes que ve-
xa nacer o programa adicado
aos libros, un dos máis deman-
dados polo sector editorial e dos
escritores, que veñen reclaman-
do unha presenza relevante das
letras galegas nos medios públi-
cos galegos como maneira de
visibilizarse e cumprir unha das
tareas principais da CRTVG.
Na preparación deste programa
está intervindo directamente o
propio Luis rei Núñez e ade-
mais de sección especializadas
e información terá sempre unha
entrevista cun autor/a.♦

Nº 1.207

Do 19 ao 25 de xaneiro do 2006

Ano XXIX

Arranca a programación cultural da TVG
coa esperanza dunha segunda canle
Alalá unirase en febreiro a Miraxes, Planeta Cine e Onda Curta

Que criterios seguen á hora
de planificar a programa-
ción cultural da TVG?

Contamos con limitacións,
unha de medios, porque a si-
tuación económica non é
boiante e limita a nosa ambi-
ción. Despois tamén está o es-
pazo na grella, porque hai que
dicir que somos a única TV
pública no estado que non ten
segunda canle, que xeralmente
é un lugar onde a programa-
ción cultural e deportiva teñen
preponderancia. Con ese ins-
trumento, que confío que este-
ña en marcha neste ano, pode-
remos pensar en programas
máis monográficos. Feitas
esas salvedades, aspiramos a
facer programas que aínda que
sabemos que poden ser mi-
noritarios, teñan grande digni-
dade, sirvan de referencia e to-
do o mundo se sinta represen-
tado neles. O importante é ga-
ñarnos o respecto do público e
que os programas actúen co-
mo catalizadores.

Condiciónaos a audiencia?
Quizais está asumido que

non son programas de audien-
cias masivas, pero nós como
servizo público temos a obri-

ga de facelos. Buscarlle unha
franxa horaria sempre é discu-
tíbel, pero penso que os que
naceron agora están ben situa-
dos. O máis informativo, Mi-
raxes, está en boa hora e os

outros comparten un horario
común a apostas similares
doutras cadeas. É certo que no
chamado prime time non imos
estar colocados

Había quen esperaba un

cambio radical na tele galega.
Os cambios nunha televi-

sión sempre se producen de
vagar, porque non se pode
substituír todo dun día para
outro. Foron caindo uns pro-
gramas e entrando outros. O
que é seguro é que cando co-
mece a tempada que ven, aló
por setembro, vaise ver unha
TVG diferente. En canto á
programación cultural nós
iremos facéndonos un oco e
modificando as cousas se-
gundo a resposta que vaia-
mos recibindo. 

Que público queren ga-
ñar?

A idea é incorporar máis
xente nova e un público urba-
no que observamos que se
alonxara da TV galega polo ti-
po de programación que se fa-
cía. Hai que buscar un equili-
brio na programación.

Toda a programación cul-
tural é con medios propios?

Estamos limitados polos
cartos, pero temos todos os
medios de produción da tele-
visión para utilizar. Daquela
todos estes programas dos que
falamos non van recurrir á
produción externa.♦

Luís Rei Núñez, director de programas culturais

‘Aspiramos a facer programas de referencia’

Xandra Tedín e Miguel Fernández, presentadores de Miraxes.
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Despois da presentación da pro-
gramación do CGAC, tocoulle o
turno ao Centro Dramático, que
ven de anunciar o seu programa
de actuación para este 2006, cun-
ha intervención na que a directo-
ra, Ánxeles Cuña asegurou que
“a nosa primeira ocupación pasa
por debuxar un novo mapa. Xa
puxemos o barómetro na rúa, xa
sabemos por onde queremos ir. O
primeiro é pensar en ti, especta-
dor/a ávido/a de deleite, de dose
de vida creadora. Arelamos des-
de as equipos deste Centro Dra-
mático emprender unha nova an-
daina, seducirvos, compartir con
vós miradas limpas, ou turbias,
miradas vivas, conmovedoras,
escintilantes, excitantes…. O tea-
tro é un patrimonio que pertence
á Humanidade. Se o noso teatro
dá a medida do noso pobo, pre-
guntémonos: como alimentalo,
facelo medrar, sentilo vizoso? É
un privilexio e unha grandísima
responsabilidade que asumimos
con entusiasmo e implicación”.

A primeira obra que se estre-
ará, o 20 de febreiro, será A ca-
bana de Babá-Iagá. É un espec-
táculo dirixido ao público infan-
til coa idea de “alimentar o amor
polas artes, polo goce, pola cre-
atividade”. Un espectáculo de
música e narración oral, destina-
do ao público infantil entre 6 e
11 anos, para o que se adaptou
un conto tradicional ruso a partir
do que se fía unha serie de pezas
dos máis afamados composito-
res musicais procedentes do
leste de Europa. Está dirixido
e narrado por Paula Carballei-
ra e ten programadas un cento

de exhibicións por todo o país.
A seguinte produción, por

orde de estrea, é Illa Reunión di-
rixida por Ana Vallés, que terá a
primeira das corenta e tres repre-
sentación previstas o 3 de marzo.
Na síntese ofrecida á prensa po-
lo CDG explícase que é unha
obra sobre a viaxe, o desexo de
marchar, a necesidade de abrir as
ventás e que corra o aire, “a illa
Reunión como espazo mítico,
unha illa para atoparnos. A histo-
ria pode suceder en Galicia, por
exemplo, ou nunha illa Reunión
real pero imaxinaria, lonxana,
que inventamos para nos reunir,
ese espazo onde cada un procede
dun lugar ou é herdeiro dunha
historia de viaxeiros. Un lugar
que nos permite cambiar de ima-

xe, pero levando ás costas todo o
pasado, o noso e o herdado”.

Para outubro Miquel Insua
será o encargado de dirixir Me-
dos de Steven Berkoff. A obra es-
taría encadrada no capítulo de
achegar a Galiza obras do teatro
contemporáneo, para o que foi
escollido este autor inglés, crea-
dor do London Theatre Group.

Xa para xaneiro de 2007 a di-
rectora americana Ellen Lauren
está a preparar un espectáculo so-
bre textos de Eurípides. Para iso,
cara finais de ano, e previo ao
cásting da obra, Lauren dirixirá
un obradoiro de interpretación
que versará sobre o Método Su-
zuki de adestramento actoral.

A dirección do CDG insistiu
na vocación de gañar espectado-

res para o teatro, e asegurou na
presentación da programación
que a nova etapa faise con catro
espectáculos dirixidos a públi-
cos moi diversos, “pensando en
primeiro lugar no público sen te-
atro (aqueles espectadores que
non veñen, ou aqueles que non
volveron), así como en destaca-
dos creadores galegos. Con res-
pecto á distribución, o priorita-
rio é incrementar o número de
funcións e de espectadores, ade-
mais de chegar a máis prazas. O
obxectivo inicial é acadar unha
cifra aproximada de 185 repre-
sentacións, dentro e fóra do no-
so país, insistindo non só na can-
tidade dos “bolos” senón, e por
riba de todo, en garantir a exce-
lencia dos mesmos”.♦

A cabana de Babá-Iagá abre
a nova programación do CDG

Cuestión
de rimas
RAMIRO FONTE

Aoutra noite
entretivenme lendo
os Sonetos de

Shakespeare. Levaba anos
sen frecuentar esta lectura e,
a dicir verdade, non podo
asegurar que lles dedicara
noutra época a atención que
requiren. Unha obra poética
como os sonetos esixe unha
intensidade de lectura e un
coñecemento do idioma ori-
xinal do que un carece.
Pero, aínda confesando esta
eiva, xulgo máis beneficioso
o coñecemento fragmentario
dun gran poeta que presumir
dun coñecemento exhaustivo
dun pésimo autor. Arríscome
a ler en inglés textos de cer-
ta dificultade. Certo é que a
experiencia da lectura de po-
esía axuda a que soen no no-
so oído interior os metros de
linga orixinal. Para que isto
aconteza é preferible botar
man da poesía escrita en
verso medido. Polo menos, é
a que se disfruta máis.

Sempre que leo os
poetas ingleses,
marabíllome da gran
capacidade de rima que po-
súe este idioma. Non creo
que existan linguas máis
poeticas ca outras e, con to-
do, faise evidente que é
máis fácil rimar en inglés
do que é nunha lingua
románica coma o galego,
que obriga os poetas a
empregar en moitos casos a
rima pobre. A gran facilida-
de para a rima da lingua in-
glesa explica, por exemplo,
que non haxa ningún gran
poeta de expresión inglesa
de hoxe en día que non a
utilice en significativas zo-
nas da súa obra. Sucédelles
a Derek Walcott e a Seamus
Heaney, pero tamén a
James Fenton, posiblemente
o poeta vivo que asume
dunha maneira nidia a
herdanza de Auden, outro
magnífico e, con
frecuencia, irónico rimador.  

Pero, volvendo ó conto,
despois de media hora de
insonmio sereno dedicado
ós misterios corporais e for-
mais dos sonetos, fiquei ca-
se emocionado ó atoparme
con estas tres rimas extraor-
dinarias: time, crime e
ryme. A saber, que en inglés
riman os sons e os
significados de tempo,
crime e rima. ¡Que feito tan
sinxelo e profundo á vez!
Unicamente os grandes
saben pasar ó papel o
evidente. E, aínda menos
mal, que na poesía non todo
é cuestión de rimas. Sen ir
máis lonxe, rimando
simplemente palabras
acabadas no diminutivo
–iño, Rosalía de Castro
consegue emocionarnos un-
ha vez máis. Ou sexa, que a
rima é cuestión de tempo, e
moitas rimas son, incluso
nos poetas maiores,
verdadeiros crimes.♦

A Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, entre Luís Bará, director xeral de Difusión e Promoción Cultural, e Ánxeles Cuña, direc-
tora do CDG.                                                                                                                                                         AGN



Título: Casas baratas.
Autor: Antón Riveiro Coello.
Edita: Galaxia.

Antón Riveiro Coello despunta-
ra, alá no remate da década pasa-
da, como un moi prometedor na-
rrador, sendo finalista do ‘To-
rrente Ballester’ e premiado no
‘Café Dublín’, no ‘García Ba-
rros’ e tamén no ‘Álvaro Cun-
queiro’. A partir do 2000, dei-
xounos A esfinxe de amaranto,
no 2003, e agora regresa con es-
ta Casas baratas, un título que
fluctúa entre o libro de contos e a
novela. Efectivamente, os capí-
tulos poden funcionar como con-
tos independentes que compar-
ten protago-
nistas. Contan,
aliás, con clí-
max propios.
Porén, Riveiro
Coello, na obra
anterior xa
amosou ten-
dencia a estru-
turar os discur-
sos en capítu-
los breves do-
tados de clímax propios. Para
máis disto e dos protagonistas
compartidos, os capítulos ou
contos están dispostos en forma
cronolóxica, de xeito que están a
sinalar, sen ningún tipo de dúbi-
das, proceso evolutivo. Unha
evolución que comeza cando o
narrador chega ás Casas Baratas
(ese tipo de edificacións emble-
máticas dun tempo nada edifi-
cante que a xente procurou vivir
como mellor puido), e cada capí-
tulo ou conto supón evolución
temporal a partir de aí, convidan-
do o lector a unha lectura conca-
tenada na que en cada capítulo-
conto que se le se asiste á con-
formación da persoa e personali-
dade dun narrador en primeira
persoa. Convite que aceptará, o
lector, sen esforzo, pois que a
ruptura temporal dun capítulo a
outro non estorba, senón que po-
la contra ábrelle unha nova fron-
teira de expectativas. E malia
que a presenza dalgún capítulo
semella unha miguiña forzada,
xa que está preñado dun carácter
moito máis anecdótico que os
anteriores (pensamos no derra-
deiro capítulo), isto non pexa en
nada unha lectura que se fai en
todo momento moi amena.

Precisamente, a amenidade é
unha das características que sa-
lientan en Casas baratas, desde
o inicio o narrador sabe interesar
o lector no discurso. Sabe selec-
cionar moi ben o foco de intere-
se e tensiona e estrutura a trama
de xeito que no remate o lector
abra os ollos con sorpresa. E é
quen de trasladarnos un amplo
abano de sensacións e emocións
que nacen desde a tenrura da

evocación. Desde o inicio instá-
lasenos aí e nunca se abandona-
rá, haberá tempo para o humor
(máis dunha vez o capítulo-con-
to pinta o sorriso nos beizos do
lector), haberá tempo e lugar ta-
mén para o misterio, chegarán
momentos cun trasfondo un bo-
cado picaresco, haberá outros
onde a dureza de actitudes abe-
rrantes (mesmo grotescas) se
adone do conto-capítulo, non
faltarán outros nos que nos falen
dese primeiro espertar ao mun-
do da sensualidade e o sexo, e
tampouco se fará de menos esa

miga de fantasía que nos lembre
o real-marabilloso.

Todo isto é unha fonte de
amenidade. E ao caudal desa
fonte súmase a confluencia do
feito de que o tempo histórico
evocado resulta ben recoñecí-
bel, para que o lector ache re-
ferentes cos que identificar ou
contrastar a súa propia lembran-
za acompañante. Por veces vól-
vese un pouco predicíbel, como
a aparición da tolemia (mais en
que lugar non había un tolo?),
ou o micro-conto da páxina 35
(do que se poden ler outras ver-

sións, por exemplo no Anxos de
garda, de Anxos Sumai), mais o
que conta é que aquí están ben
relatados. Por riba de todo isto,
e dese derradeiro capítulo un
tanto forzado no que o anecdó-
tico se fai notar máis, o que con-
ta é que o lector sempre se ale-
grará de ter aberto o libro e en-
cetar a súa lectura.

Esta revisitación, na que se
rescata toda a emoción da infan-
cia e a mocidade, de Antón Ri-
veiro Coello préstase tamén pa-
ra dispoñer dunha, tamén ampla,
galería de personaxes. E así é.
Alén do narrador e os seus pais
(que tampouco son sempre os
mesmos, debido, claro está, á
evolución temporal), velaí ve-
ñen un pintor tolo (ou excesiva-
mente cordo), un contrabandista
de bicicletas, o candoroso Mi-
guel (amante das mulleres máis
feas), tipos curiosos como o Ver-
benas, enigmáticos como Mister
López ou sádicos como Restitu-
to. Xentes humildes que viven
nas Casas Baratas ou se moven
arredor delas e en ocasións ve-
rán posta a proba a asombrosa
capacidade de enxeño que posú-
en e que estaba agardando algún
tipo de axente que desencadeara
a súa aparición. Personaxes nas
que se salientará a súa dimen-
sión tenra e humana, directa-
mente, ou por contraste, como
no caso do salvaxe garda civil.

Eis un proxecto a primeira
vista simple, que como todas as
cousas que semellan simples
non o é tanto e que está resolto
con notábel eficacia. A evoca-
ción e tenrura non chegan nunca
a empalagar. Riveiro Coello, co-
mo comentamos arriba, soubo,
sobre esa base, alternar capítu-
los-contos de distinto ton. Fai ta-
mén gala dunha lingua versátil
na que salienta a ricaz fraseolo-
xía, dous distintivos, dúas mar-
cas da casa que, acarón da predi-
lección polo emprego de capítu-
los breves, fan recoñecíbel a súa
escrita. Aínda que non lle había
vir mal un chisco de moderación
no uso da fraseoloxía; todo é
bon na súa xusta medida mais a
reiteración excesiva pode che-
gar a facer cansina a lectura. E,
de contención falando, outro
tanto cabe dicir dun hábito do
que, ao que se ve, lle custa des-
prenderse e que consiste no abu-
so das coordenadas. Do resto,
Riveiro Coello é un narrador de
altura. Que sabe engaiolar o lec-
tor, que sabe atrapalo. Virtude
das máis importantes nun narra-
dor, que será máis ou menos
efectivo en función da capacida-
de de que dispoña para seducir o
lector, e que no caso que nos
ocupa é ben grande.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Literato de Rianxo
O xene da Chuvia, que publi-
ca Ediciós do Castro, é a
primeira aproximación á
literatura do rianxeiro
Ricardo
Losada. O
volume
contén cinco
apartados que
á súa vez con-
teñen diversos
relatos até
completaren 34
historias curtas.
O autor
completa unha
xeografía fantástica da súa vi-
la natal, espazo fundamental
da historia literaria galega.♦

De guerra e amor
Espiral Maior publica a nova
novela da escritora alemá resi-
dente na Coruña Heidi Kühn-
Bode. Pome-
rania meu
amor
lévanos á
Alemaña nazi
para nos con-
tar unha
historia fami-
liar que se es-
tende desde o
territorio de
Pomerania até
Galiza nun percorrido
musical, poético e íntimo que
exemplifica a dor dos
conflitos fratricidas entre
europeos.♦

Xente
de Esperante
Emigrantes, soñadores…
recordos de tempos mellores e
desesperadas chamadas ao fu-
turo. Un mundo rural en
decadencia que se nega a
desaparecer. Iso é o que con-
tan os nove
relatos de
Fonte de Es-
perante, a
nova obra de
Xesús Manuel
Marcos.
Recolle o con-
to “Aliados
solitarios”, que
merecera o
premio Modes-
to Rodríguez Figueirido do
1994. Edita Xerais.♦

Premio ‘Biblos’
Iria López Teixeiro gañou o I
Premio Biblos-Pazos de Gali-
cia para creadores novos con
Meniña de cristal, que agora
publica Biblos na súa
colección
‘Mandaio’.
A novela
supón o de-
bú literario
da autora fe-
rrolá, que fai
25 anos no
2006. Na súa
escrita estivo
apoiada por
Xosé Luís
Méndez Ferrín durante unha
estancia na Casa Grande do
Bachao.♦

Riveiro
Coello é
un narrador
de altura.
Que sabe
engaiolar
o lector.

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. CONVERSAS CON XOSÉ LUÍS

MÉNDEZ FERRÍN.
Xosé Manuel del Caño.
Xerais.

2. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

3. DICIONARIO
CASTELÁN-GALEGO.        

Varios Autores.
RAG-Fundación Barrié.

4. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.

5. O COUTO MIXTO.
Luís G. Mañá / Xurxo Lobato.
Xerais.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Emoción da infancia e mocidade
en Casas Baratas
Riveiro Coello consolídase como narrador

Antón Riveiro Coello.



Título: Unha branca de cobre para Martiño.
Autor: Ramón Carredano Cobas.
Edita: Xerais.

Ramón Carredano Cobas, autor
vencellado ao mundo do teatro
e da aventura, ao menos litera-
riamente, conseguiu gañar con
outras obras de
seu o certame
de relatos des-
te xénero que
leva o nome do
insigne poeta,
Antón Avilés
de Taraman-
cos. Frei Sa-
muel e A unlla
de aguia son
os títulos das
duas novelas
que preceden
ao seu último
éxito, Unha
branca de co-
bre para Mar-
tiño, merecen-
te a súa vez do Premio Merlín
2005, onde o autor nos propón
outra viaxe fantástica por un
xénero no que semella que se
atopa cómodo.

Unha branca de cobre para
Martiño é unha novela de xéne-
ro, orientada a un publico xuve-
nil, de doada lectura que facili-
ta que o lector prenda na obra e

a deguste gorentosamente sen
máis preocupación que o des-
frute. Protagonizada polo gru-
mete Martiño que da actualida-
de pasa á nao Santa María na
véspera da noiteboa de 1492,

nao capitá do almirante da mar
oceana, Cristovo Colón, barco
onde transcorre a maior parte
da trama na que o autor narra a
vida cotiá dentro da nao e tíra-
lle un enorme proveito aos per-

sonaxes secundarios que acom-
pañan o noso grumete, que nos
mostran como era a vida a bor-
do. Nada hai de fantástico nes-
ta aventura agás a situación en-
tre o soño e a vixilia de Martiño
que o autor é quen de manter
até o final da obra, sementando
a dúbida no lector se o que está
a ler é froito do soño, da imaxi-
nación do grumete ou é a reali-
dade do século XV logrando
que a novela teña engado e ten-
sión narrativa.

A técnica da viaxe temporal
non é nova, hai abondosos
exemplos dentro da literatura
como é Un ianqui na corte do
rei Arturo, de Mark Twain.
Mais Carredano non busca un-
ha obra orixinal senón unha na-
rración solvente, entretida, de
desfrute, didáctica, histórica,
rica en valores na que o autor
tivo que realizar un estenso la-
bor de documentación para po-
der escribir o cerne da obra, to-
do isto dálle verosimilitude ao
narrado, nomeadamente se lle
engadimos un apéndice en for-
ma de nota do autor, separada
da narración, na que se fala de
Martiño e que segue mantendo
vivo o misterio da súa proce-
dencia temporal.♦

XOSÉ FREIRE
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Novela
de xénero,
para un
publico
xuvenil,
de doada
lectura que
facilita que
o lector
prenda na
obra e
a deguste
gorento-
samente.

R.G.T.
Nº 44. Outono do 05. Prezo 5,5 euros.
Dirixe: Antón Lamapereira.
Edita: A.C. Entre Bambolinas.

Neste número dáse conta da
XXII Mostra de Teatro Cómi-
co e Festivo de Cangas, da
Feira de Teatro Galego do
Carballiño e da II Mostra
Internacional de Teatro de Ri-
badavia.
Pedro
Riobó re-
flexiona
sobre a
Escola Su-
perior de
Arte
Dramática
de Galiza.
Vanesa So-
telo
entrevista a
Manuel Vieites. Tamén se pu-
blica unha entrevista con Gus-
tavo Pernas. O texto
dramático que se publica nesta
ocasión é A illa amarela, de
Paloma Pedrero, traducida ao
galego por Anxos Cuña.
Tamén se publican críticas das
últimas estreas galegas.♦

Eco
Nº 176. Xaneiro do 06. Prezo 3,5 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

O conselleiro de Traballo, Ri-
cardo Varela, ocupa a
entrevista principal do
número. Tamén se conversa
con Xesús Caramés, xerente
do hospital Juan Canalejo e
Ignacio
Aller,
director
territorial
de Movis-
tar. Gonza-
lo Vázquez
Pozo entre-
vista a An-
na
Scheidgen,
presidenta
de Umbro, entre outras
marcas. Xoán Tallón explica
en que consiste a arquitectura
bioclimática.  Publícase tamén
unha reportaxe sobre o 25º
aniversario do parlamento ga-
lego.♦

Encrucillada
Nº 145. Novembro-decembro 05. Prezo 5 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

O tema central deste número é
o XX Foro Relixión e Cultura
en Galiza, do que se publican
varios estudos, realizados por
Nicolás Castellanos, Elvira
Santos e
Juan Ma-
siá.
Xavier
Carro
recorda o
50º
cabodano
da morte do
escritor
francés Paul
Claudel.
Asemade, as
habituais seccións de política
(Xosé Luís Barreiro), cultura
(Xoán Bernárdez Vilar) e Igre-
xa (Rubén Aramburu).♦

Título: Contra Maquieiro.
Autor: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Xerais.

Rexistro de notorias eviden-
cias, estes poemas rexos e ve-
hementes, cheos de maiúscu-
las, entre a indignación e a me-
lancolía, de X. L. Méndez Fe-
rrín, en Contra
M a q u i e i r o ,
non engaden,
para min, nada
novo á singu-
lar e intensa
obra dun dos
nosos grandes
poetas: no can-
to da intros-
pección e o
trato íntimo
coa memoria e
o seu contor-
no, entrega a
miúdo versos
enfáticos e obvios, epidérmi-
cos, nos que a palabra apenas
roza a sensación e o son, dis-
tante. derrama ás veces poemas
sucados de irónico lirismo, es-
vaecidos e sobrios.

Ofrece o ton incisivo, mor-
daz –triunfaba aquela andro-

xinia branca/ e a escrita foi
tan chan como abondosa en
púcaros/ desprendéronse un
por un os significados/ como

os bagos do acio/ e o signo foi
doce asobiar da bris nos sal-
gueirais–, a imaxe da dor e da
derrota –no Chaco feliz soño

pequenos combatente por na-
da/ xa ninguén vos memoriza
nin evoca/ vexo os mortos do
Chaco ben máis mortos/ que
calquera outros mortos daquel
século–, a lembranza e a lon-
xanía, a ternura –Os días de
chacelos viúvos con rustrido e
desexo/ de lle levantar a saia e
lle procurar os sitios últimos/
a ela, que che viña a xantar á
obra/ Chiño–, mais tamén a
detallada descrición, o prosa-
ísmo –Maquieiro dominaba
como sempre o saber/ as rela-
cións literarias das igrexas/
alí onde non había un sistema
cultural/ Maquieiro constituía
un sincretismo–, a énfase e a
sentenza

Crónica apaixonada da in-
xustiza e do fracaso, nesta en-
trega a intuición tende a diluír-
se no discurso, e aínda que ás
veces a memoria e o ritmo avi-
ven a dor e a fatiga, o son a
miúdo é distante e a imaxe
evidente: adoito a fustración
non perfila a soidade e a voz
fica envisa e oculta na forma e
no oficio.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

O último poemario de Ferrín

Contra
Maquieiro
non engade
nada novo
á singular e
intensa
obra
dun dos
nosos
grandes
poetas.

A bordo da nao Santa María
Ramón Carredano gañou o ‘Merlín’
con Unha branca de cobre para Martiño

Ramón Carredano.

Xosé L. Méndez Ferrín.



Título: Match Point.
Dirección e Guión: Woody Allen.
Intérpretes: Scarlett Johansson, Jonathan 
Rhys Meyers, matthew Goode, Emily Morti-
mer, Bian Cox.

4 de novembro do 2005, esa é
a data na que se estreou o últi-
mo filme de Woody Allen,
Match Point. E aquí segue, se
botamos unha vistada ás carte-
leiras galegas, veremos que é
aínda unha presenza xenerali-
zada. Que é o que ten un filme
coma este para superar os em-
bites das grandes superprodu-
cións e continuar, lenta pero
inexorabelmente, recadando
adeptos para si?

O principal, as garantías
que ofrece o seu director.
Allen, mestre
entre mestres,
dá unha nova
lección de sa-
bedoría e do
bo facer dun
artista e arte-
sán, reafir-
mándose co-
mo un dos
grandes xe-
nios contem-
poráneos da
imaxe, e con-
f i rmándose ,
por se alguén
o dubidaba
aínda, como
un dos direc-
tores clásicos
en activo.

Porén, é
ben sabido que Woody Allen é
un cineasta que esperta tanto
paixóns (caso da que asina, re-
coñézoo sen rubor) coma
odios. Neste último caso, es-
tán de parabéns porque un dos
comentarios máis habituais á
saída do cine é “non parece
unha de Woody Allen...”. Co-
mentario erróneo que denota

unha clara ignorancia sobre a
traxectoria do director. Ben é

certo que non aparece o Allen
actor, nin ningún outro alter
ego que interprete o seu papel,
nin tampouco é unha comedia,
e ademais cambia a súa amada
Nova York polos barrios lon-
dinenses, e o jazz pola ópera...
Pero o espírito de Allen segue
vivo en todo o filme, a súa pe-
gada é clara en cada un dos
planos filmados, en cada xiro
do guión, en cada unha das pe-
zas musicais escollidas. Nesta
volta a películas como Delitos
e faltas, máxima referente na
súa propia filmografía, a tra-
ma evoluciona dunha aparente
comedia cara á tradición do
máis puro film noir, articulan-
do un discurso sobre a morali-
dade, o azar e o castigo. Todo
o filme se erixe como unha
metáfora da delgada liña que
separa o ben do mal, belamen-
te expresada pola pelota de te-
nis que se debate entre caer
dun lado ou doutro da rede.

Para ilustrar todas estas
ideas únense, por unha banda,
a elegancia dos movementos
de cámara, que fan discorrer
as imaxes coma se se tratase
dunha peza musical (operísti-
ca, todo vén sublimado neste
filme) cos seus tempos e ca-
dencias; e pola outra, os xes-
tos comedidos e acertadas in-
terpretacións duns actores na
súa maioría británicos. Entre
todos eles sobresae en cambio
a estadounidense Scarlett Jo-
hansson, remedo de nova Ma-
rilyn (cómo esquecer o vesti-
do branco co que fai a súa
aparición), femme fatale na-
morada eixo da acción, que se
revela xa coma algo máis ca
unha promesa, convencendo
até tal punto o director que se-
rá de novo a protagonista do
seu próximo filme, pasando a
formar parte dese selecto club
de actores que repetiron con
Allen (véxase Mia Farrow,
Diane Keaton –as dúas parella
do director–, Angélica Hous-
ton, Alan Alda...). 

Por primeira vez, Allen
roda integramente fóra do seu
país, e non parece notar en
absoluto o cambio. Arroupa-
do polo apoio dun público eu-
ropeo sempre fiel (entre o que
parece atoparse o galego, bas-
te ver o tanto a favor que se
apunta o filme nas nosas car-
teleiras), e gozando de total
liberdade creativa por parte
dos produtores británicos, es-
te director parece ter encon-
trado unha nova vía para o
seu cine, a de rodar en Euro-
pa. Benvido sexa.♦

SABELA PILLADO
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CEA HOMENAXE A D. ISAAC DÍAZ PARDO

O vindeiro venres 27 do mes que andamos,
a Agrupación Cultural O Facho organiza unha cea

homenaxe a D. Isaac Díaz Pardo en recoñecemento á
súa vida adicada a Galiza. O acto celebrarase no Hotel

Riazor da Coruña ás 21 horas do devandito día.
As persoas interesadas en asistir poden facer a reserva
chamando ao teléfono 981 269 663 (polas tardes) ou

tamén comunicándoo a través do e-mail:
axouxele@yahoo.es. Prezo da cea: 35 euros/persoa.

A Coruña, xaneiro de 2006.

Cancións
e contos africanos
Título: Ecos de África.
Autor: Varios.
Edita: Falcatruada.

A ONG Jóvenes del Tercer
Mundo edita, coa colaboración
de Falcatruada, este dobre com-
pacto de cancións e contos afri-
canos. O apartado musical está
composto por trece temas reali-
zados e interpretados por inmi-
grantes africanos residentes no
Estado español con formacións
musicais diversas, entre eles,
Alberto Mvundi, Batuko
Tabanka, Zirly e Pasteff.♦

Mallacán aragonés
Título: País Zierzo.
Grupo: Mallacán.
Edita: Gor Discos.

Con catorce anos na escena mu-
sical, o grupo Mallacán é un
dos máis consolidadas de
Aragón, mesturando todo tipo
de estilos, dende o rock até o
ska, con instrumentos
tradicionais como a dulzaina ou
a gaita e con acordeóns e
metais. Despois de dous discos
de estudio, agora reaparecen
con País Zierzo, con once
temas en aragonés e un en cata-
lán nos que abordan, dende un-
ha óptica persoal e poética, a
violencia de xénero, o despobo-
amento rural ou os pantanos.
Están a preparar unha xira de
presentación por todo o Estado
e por outros países europeos.♦

Electrónica
desde o Tea
Título: Outótono.
Autor: Telémaco.
Edita: Falcatruada.

A banda lucense Telémaco pre-
senta o primeiro traballo Outó-
tono: sesións de música
electrónica gravadas en
directo. O álbum conta co mul-
tiinstrumentista Mike Rolling
(Miguel ‘Rulos’ Martínez) e o
DJ dr. Think. (Álvaro Pardo) e
foi gravado en Ponteareas, na
sala Outótono o 12 de xuño de
2004. A maqueta deste álbum
foi seleccionada polo programa
de Radio 3 Siglo XXI como un-
ha das mellores do ano.♦

Allen fóra de Nova York
O director cambia de rexistro
e aposta novamente polo drama moral

A trama
evoluciona
dunha
aparente
comedia
cara
á tradición
do máis
puro
film noir,
articulando
un discurso
sobre a
moralidade,
o azar e
o castigo.

A actriz Scarlett Johansson logrou entrar no selecto club de intérpretes que repiten con Woody Allen.



Poeta, vai vostede de obra
completa ou non?

Xuntar todos estes libros
foi un traballo pouco doado,
porque o tempo é unha milon-
gada e a súa peneira (ou usura),
de todas todas, un asunto de
varredores preguizosos, preci-
samente polo que ten de refu-
gallo. O que pasa é que ás ve-
ces non abonda, aínda que sexa
domingo, coa tenrura e cómpre
sentar, meter o escalpelo no co-
razón, e resumir amores e ami-
zades, paisaxes queridas e ou-
tras menos caras, gardar nuns
frascos o mel e noutras garra-
fas o vinagre, e por aí seguido.

Pasou da crítica literaria ao
exercicio da literatura, aínda
que xa se sabía que isto último
era o seu propiamente dito.

O feito de practicar a crítica
de poesía sistematicamente
non sei até que punto ten xoga-
do ao meu favor. Se cadra non,
porque o sistema literario gale-
go é moi endogámico. Por iso
que o de Xosé Carlos Caneiro
falando ben deste libro meu
cando non o fixen (en absolu-
to) dunha entrega poética súa é
un xesto insólito cando non
descaradamente notabilísimo.

Que cousa é o seu libro?
Maneiras de querer recolle

toda a miña obra poética até ho-
xe (pensaba retirarme, o que pa-
sa é que de súpeto tiven a sensa-
ción de “coitus interruptus”,
choio malo para a saúde como
se sabe, así que seguirei fuchi-
cando), incluíndo dous libros do
trinque, Esquecín esquecer e
Vinte e catro maneiras de querer
a Brian. Coa salvidade de que
Campo santo, anterior edición
de coleccionista, aparece agora
practicamente por vez primeira,
coas mesmas gravuras de Ma-
nuel Patinha, “culpábel” de que
estes poemas saísen adiante.

Poeta, letrista, cantautor?
Primeiro fun letrista, meu,

en ‘Voces Ceibes’, mais unha
noite de novembro en Glasgow
(Escocia), no 1972, pensei que
tiña diante miña en canto dun
texto para un par de minutos al-
go de moito máis percorrido. E
aí nacín, coido, como poeta, ta-
mén o primeiro libro que fixen,
Paisaxe de Glasgow.

Inspírase na lonxanía?
Vivo lonxe de Galicia mais

emborrifado na súa lingua, cer-
ne, paisaxes, xente. Por iso non
acepto que me ningunee certa
nugalla clasificadora, cando
non ciumenta, en todo caso
parcial dos escalafóns nos que
quen andamos fóra somos xen-
te de segunda. Ou de ningures.
Aínda así sei a que cultura per-
tenzo e vou vello xa para cam-
biar de hábitos. Polo demais re-
xeito ser encapsulado na cha-
mada  “Xeración dos 80”, que
non é nada; se me teño que
chamar a un ano este será o 68,
cando nacín de verdade á vida,
ao amor, á canción, ao verso...

É vostede multifacético?
Escribo poesía, novela, en-

saio, fago traducións e desde hai
catro anos exercito dedos e alma
cunha columna chamada Miudi-
ño en Diario de Ferrol. Eis a mi-
ña actual poesía, novela, ensaio.

E cando sexa vello, que
vai facer?

Do futuro non sei nada, cla-
ro, mais espero vivir dentro de
poucos anos en Neda. Ou sexa,
en Ferrol, paisaxes físicas e hu-
manas das que me nutro. Non,
non teño complexos localistas
de puro seguir con fidelidade a
James Joyce ou William Faulk-
ner. A miña poesía trata dos
meus arredores.

Proxectos poéticos inme-
diatos?

Publicar en edición bilingüe,
galego-española, Vinte e catro
maneiras, refacer Xuvia, libro
que escribín –se cadra– dema-
siado novo e que agora será Xu-
via revisitada, e botar adiante un
asunto erótico, por namorado,
que comecei a última noite de

San Silvestre. E seguir bulindo
ou mareando, depende.

Atrévase a falar dos de-
mais. Como ve a literatura
galega do momento?

Como un mar do máis com-
plexo, onde hai peixes de todas
as pelaxes. Tamén como un ceo
–relativamente paradisíaco, por-
que hai un neboeiro lingüístico
que presenta síntomas de amea-
za– con aves altaneiras mais ta-
mén no que abondan paxaros,
paxarolos e –aínda–  paxariños.
Que a nosa literatura non estea
normalizada é o que ten, logo a
falla de profesionalización pro-
voca voluntarismos e tamén a
confusión entre escrita e boas
intencións. Con todo, hai unha

narrativa potente, con xente para
todos os gustos o que me permi-
te non dar nomes, que xa vou
ceibando nas miñas críticas.
Aínda así direi que moito me
presta o “boom” Rivas no exte-
rior, sobre todo cando parte da
lealdade á lingua e dunha máis
que evidente calidade. Curiosa-
mente non albisco, de momento,
narradores novos para cubrir
ocos xeracionais. Será porque a
mocidade anda enguedellada en
asuntos poéticos, e por iso nesta
altura hai tantísima xente a es-
cribir poesía. Chamativo resulta
o número de poetas mulleres, ra-
chando dunha vez por todas o
concepto patriarcal até agora
existente tamén neste terreo.

Aquí vou dar un nome, o dunha
poeta que xa non está, Xela
Arias, que se non acadou en vi-
da o merecimento debido, como
anel entre Xohana Torres e todas
estas poetas novas que fan que
relouquee a nosa lírica, seguro
que vai gañar agora todas as ba-
tallas. Se non é así é que aquí
perdemos a perspectiva poética.

Vostede non é só poeta, ta-
mén é narrador...

Á parte de canta poesía levo
escrito, entre o amor, o humor e
máis a morte  –presentando o li-
bro en Ferrol, Luís Torres mati-
naba en voz alta sobre o feito
mortuorio na miña poesía–  aín-
da escribín un par de novelas.
Agora xa foi, ben entendida
(penso)  por Xosé Manuel Eyré
nestas páxinas e A canción do
verán, dúas edicións, a segunda
nunha colección de quiosque de
La Voz de Galicia. Esta foi unha
experiencia curiosísima que me
permitiu achegarme, por vez pri-
meira, a un público de verdade
popular. Porque ás veces corre-
mos o risco de escribir para críti-
cos e escritores (amigos ou non)
e aí fóra está a vidiña agardando
por nós. A que saibamos contala.
Logo á parte, tivo o seu aquel es-
cribir Voces ceibes, memoria
dunha celebración á que nunca
renunciarei, entre outras cousas
porque me dera case todo, tamén
esa foto de corazón (partío) na
que estamos, Alameda de San-
tiago, os catro pioneiros da “can-
ción galega” e Manuel María, un
home con quen tiven moitos en-
contros (e desencontros) e a
quen cada vez vexo máis alto.

Vostede aposta pola lin-
gua de Galiza.

Alingua? Non quero nin pen-
sar en que se perda. Aposto duro
pola súa causa e nin se me oco-
rre, a estas alturas da película, to-
mar outro partido ca ela. Pesimis-
ta non o son aínda que pense que
torres máis altas caeron (sen que
pasase nada). Mais cómpre poñer
os cinco sentidos na súa defensa.
Xente hai, razón tamén, escrito-
res para escribila igualmente, lo-
go adiante (ou aurrerá, que din
os vascos con fermosisima pala-
bra que me reservo para cando
teño poucos folgos).

Hai pouco dixo que se re-
tiraba da poesía, pero parece
que non vai ser certo.

Definitivamente non me reti-
ro da poesía, por varias razóns:
pediume Fernando Bores un li-
bro para Esquío, dentro dun par
de anos, e eu a Bores non lle ne-
go (case) nada. A Noite de San
Silvestre entrei nun estado eróti-
co-poético do que algo xa foi sa-
índo e, finalmente, presentando
“Maneiras de querer” en Ferrol,
con aquela sala de Sargadelos
chea de xente, sentín que había
unha chea de motivos para se-
guir camiñando. E niso estou.
Así que non vou deitar a toalla
porque ademais non teño outra
nova. Nin ganas. E con Celso
Emilio Ferreiro, a quen tanto co-
ñecín, lin e estimei, eu non fago
poesía (faime a poesía a min).
¿Proxectos? Continuar no que
estou, poetizando, escribindo ar-
tigos, artellando un par de nove-
las, a tese doutoral –da que xa
houbera tesiña– sobre Bob Dy-
lan e bótalle fío ao papaventos.♦
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Vicente Araguas
‘O sistema literario galego é

moi endogámico’
PERFECTO CONDE

Foi peza clave do movemento ‘Voces Ceibes’. Seguramente merecería ter
sido algo maís ca un Joaquín Sabina galego. É dicir, un bo poeta urbano que
saíse pola televisión, pero ficou nun profesor de literatura que escribe versos
co corazón. Espiral Maior acaba de publicar case a súa obra completa.

CARLOS CARBALLEIRA



Título: Anschool II.
Autor: Thomas Hirschhorn.
Lugar e datas: Fundação Serralves (Porto). 
Até o 29 de xaneiro do 2006.

Xa de volta, tras visitar a Fun-
daçao Serralves do Porto,
penso en que moi posiblemen-
te sexa un dos museus penin-
sulares arquitectónicamente
máis fermosos, ao que segura-
mente contri-
búe ese entor-
no paisaxísti-
co abraiante.
Decátome ta-
mén de que a
súa Fundaçao
endexamais se
abriu a ningún
artista galego.
Nunca. Repa-
so o listado
das exposi-
cións desesen-
volvidas no
centro en
www.ser ra l -
ves.pt (unha
páxina por
certo bastante
pésima no
sentido de efi-
cacia, claridade e volume de
información) e observo tamén
que o resto de artistas da luso-
fonía foron fabas moi pero
que moi contadas e, desde lo-
go, o seu afastamento cara a
España é tamén proverbial: só
tiveron alí exposicións indivi-
duais Cristina Iglesias e Juan
Uslé. Menos mal que, ao me-
nos e case semella que por
mandato orgánico, os artistas
portugueses novos e vellos
veñen sendo de contínuo revi-
sitados na Fundaçao. E lem-
bro entón que o CGAC, é de
xustiza recoñecelo, tén expos-
to ao longo dos anos un extra-
ordinario mangado de artistas
lusófonos e até o recente
MARCO amosou interese de
contado polo Brasil e Portu-
gal. Un laio que tamén entoa-
ba non hai moito Antonio
Franco, o director do MEIAC
extremeño, que contaba como
o seu centro desenvolvera to-
do un planeamento de achega-
mento ao país veciño coa pos-
ta en valor nas súas colec-
cións e exposicións da lusita-
nia artística, pero que eles
nunca atoparan un interese re-
cíproco do outro lado da raia,
daquela estaban a orientar
agora a súa ollada cara a Amé-
rica latina moito máis xenero-
sa en reciprocidades. Coido,
ademáis de todo iso, que a
programación de Serralves
vén sendo decote bastante
hermética e formalista, case
academicista e ensimesmada
nunha árida historiografía ar-
tística contemporánea centro-
europea e anglosaxona. E en

fin, tamén está o propio feito
de que o propio director, José
Fernándes, sexa o comisario
factotum de gran parte do que
ali se expón. Todo iso quizais
faga que sexa un museu cara
ao que se amose en xeral un
interese relativo, agás en ex-
posicións puntuais, que as hai,
claro. E hoxe é un desas oca-
sións. De tal xeito que os invi-
to encarecidamente a que, má-
lia todo o dito anteriormente,
visiten a exposición patente
nestes días (e só queda unha
semana para a súa conclu-
sión). Trátase de “Anschool
II” unha montaxe dun artista
suizo de apelido impronunciá-

bel: Thomas Hirschhorn. 
De contado atoparán nas

impolutas e fermosas salas de
Serralves que o chan de ma-
deira revestiuse dunha especie
de vulgar linóleo cor azul cla-
riño; que as paredes teñen
agora un zócolo de cartón pin-
tado de verde; que a parte su-
perior desas paredes están
ateigadas de desordeados car-
tazes con textos fotocopiados
ou de pancartas de tea branca
con mensaxes escritas a mán
con spray negro; que hai pre-
carias florescentes nas pare-
des; que as vitrinas son tan
pobres, cutres e elementais
como esas mesas cubertas

cunha tea azul, ou os andeis
ou as tribunas. Recoñeceránse
nunha escola africana ou nun-
ha sé social dun país tercer-
mundista de Asia, rodeados de
moreas de ilusións sinxelísi-
mas e pobres e tamén de tris-
turas, como esos moitos ma-
pamundis e manequins cheos
de tumores e vultos malignos,
de cancros feitos a partir de fi-
ta de embalar. Ah! Que sería
de Hirschhorn sen a súa omni-
presente fita de embalar cor
marrón? Sen as fluorescentes?
Sen os cartóns? Sen o graffiti?
Con todo iso constrúe un
mundo precario e elementalí-
simo, miserábel e suxo, mais

cheo da meirande riqueza: de
espiritualide, de xustiza, de
fe, de amor, de sabiduría, de
compromiso. A súa é a arte
dos tolos, dos esmolantes, dos
desfavorecidos da terra, ta-
mén a dos activistas e os idea-
listas do cuarto e do quinto
mundo. Nel converxen os xei-
tos dos filósofos alumeados,
dos misioneiros, dos poetas
malditos, dos sindicalistas e
os antiglobalización. Sábenno
ben os comisarios e directores
de museus que devecen por
telo nos seus espazos, porque
representa a alma dunha hu-
manidade despoxada do orna-
to e o accesorio e que se cen-
tra exclusivamente no esen-
cial. Os referentes do artista?
A alma e a intelixencia inma-
culada deses pobos desherda-
dos, e por iso as súas constru-
cións están feitas de canto to-
can as mans estragadas e sa-
bias deses homes e mulleres
asoballados e esquecidos que
poboan a meirande parte do
mundo. Vexan o seus cartóns,
as fotografías que  fai pola
rúa, os collages que xurden da
súa man, os manifestos cisca-
dos por todos os espazos e
vaian recollendo os pasquíns
que a cada paso toparán nas
salas, e lean os seus textos
cheos de idealismo realista, de
activismo da mellor especie,
de política real e desfruten da
inmensa beleza que hai no cu-
tre e no miserrento. Dinos
Thomas Hirschhorn:

Sou un artista, um trabal-
hador, um soldado. Nâo luto
por min. Tenho uma missâo. É
uma missâo imposible. Acredi-
to na Energia. Nâo acredito na
Qualidade. Sim à Energia!
Nâo à Qualidade! Detesto o
pensamento cualitativo, na ar-
te ou seja onde for, a energia é
a única coisa que interessa.
Quero trabalhar de forma sim-
ples e económica. Quero que o
meu trabalho seja denso e for-
te. (…) Quero trabalhar politi-
camente. 

Sí, seguramente se visitan
esta gran exposición que, ade-
máis se estende por unha gran-
de parte do museu, atoparanse
como unha raíña europea de vi-
sita no terceiro mundo ou co-
mo unha embaixadora especial
da ONU en deus sabe onde.
Recoñezámolo: os visitantes
atopámosnos henchidos de bos
propósitos, uncidos coa primi-
xenia felicidade que nos irradia
o pobre. Si, pero aí están tamén
os textos que escribe decote o
artista, proclamas inflamadas
para conseguir que tanto na ar-
te como na vida non sexamos
nen submisos nen complacen-
tes.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN

Nº 1.207

Do 19 ao 25 de xaneiro do 2006

Ano XXIX

A súa
é a arte
dos tolos,
dos
esmolantes,
dos
desfavo-
recidos da
terra,
tamén
a dos
activistas e
os idealistas
do cuarto e
do quinto
mundo.

A arte insubmisa
de Thomas Hirschhorn na Serralves

Vistas da montaxe da exposición de Hirschhorn na Serralves.



Nº

Novo ano, novos grupos, novos
discos. O pop feito no país come-
za este 2006 co debut discográfi-
co de tres grupos galegos que es-
tán a facerse oco na escena musi-
cal. Igloo, Heissel e Kimuru pre-
sentan os seus novos traballos,
propostas variadas que van dende
o pop máis suave ao máis con-
tundente, que se suman á onda
emerxente de grupos novos.

Dos fornos do estudio de gra-
vación Casa de Tolos acaba de sa-
ír unha delas. Tras gañar o con-
curso Novos Talentos en agosto
do 2004, Heissel presenta El lu-
gar más feliz (Falcatruada), un
primeiro traballo composto por
cd e dvd. Coa publicación deste
traballo Heissel afianza a súa pre-
senza dentro do pop galego, un
paso máis dentro dunha traxecto-
ria na que se inclúe ter teloneado
ao músico asturiano Melendi ou
compartir escenario con Bunbury,
Kiko Veneno ou Carlos Jean. 

Heissel nace no Baixo Miño no
ano 2003 da unión de varios músi-
cos da comarca procedentes de
grupos como Soul, Shine, Sue e
Ciudadano X, que tiñan a inquietu-
de musical de crear un proxecto
que chegase a un público heteroxé-
neo, que acadase ademais, o un si-
tio propio no panorama nacional.
Con estes obxectivos claros, en
2004 autoeditan a súa primeira ma-
queta, Yahvé, un traballo que lles
reporta boas críticas en programas
e revistas especializadas do estado,
e que sería ademais elixido como
un ds cinco mellores presentados
ao concurso El Maketon 2004..

Agora a voz de Luís, Lucas e
Tito nas guitarras, Stewart na bate-
ría e Coe no baixo ofrecen neste
primeiro disco once temas que dan
conta do seu pop-rock máis perso-

al, un estilo marcado pola pegada
que grupos como Pink Floyd, Led
Zeppelin, The Cure, Radiohead ou
Héroes del Silencio deixaron ne-
les. O traballo complétase cun dvd
de corenta minutos que inclúe un
videoclip, dúas cancións en direc-
to da final de Novos Talentos e un
making off do cd.

O pop conxelado de Igloo

Outra das novidades deste 2006

no terreo do pop preséntase bai-
xo o nome de Igloo. Despois de
rodar máis de dous anos coa súa
primeira maqueta esta formación
publica Igloo (Junk Records), un
disco gravado da cabalo entre A
Coruña e Caldas de Reis no que
recollen un pop contundente con
chiscadelas á música electrónica.
As primeiras pedras deste pro-
xecto sentáronas Diego Castro e
Xoán Gil tras abandonar Deluxe,
grupo liderado por Xoel López.

A formación configúrase
finalmente coa chegada
de Beni (compoñente de
Overlook) como vocalis-
ta e guitarra, de David
para a batería e de Selín á
guitarra.

Como se indica dende
o grupo, a pesar de que a
composición das cancións
corre a cargo de Diego
Castro, Igloo non perde
nunca de vista o concepto
de banda á hora de dar
forma á súa música. Por
iso, Diego Castro dá en
chamarlle ao local de en-
saio “gran laboratorio”,
onde cada un dos músicos
contribúe e experimenta
cos seus propios ingre-
dientes.

Despois de realizar
con Deluxe case dous-

centos concertos, Diego Castro
sinala que esta etapa valeulle
para coller táboas e coñecer o
mundo da música por dentro,
pero advirte que o novo proxec-
to non ten moito que ver co an-
terior grupo. 

Para a gravación deste disco,
os membros de Igloo contaron coa
colaboración das voces de Cristi-
na Alsira e Paula Gamallo así co-
mo as guitarras de Ricardo Rodrí-
guez, compoñente de Holywater.

Kimuru

O lucense Quique Fernández
Muruais inicia co disco Todas as
naves espaciales son de plástico
o seu novo proxecto musical Ki-
muru. Tras formar parte de va-
rios grupos en Lugo, con Kimu-
ro este compositor achega unha
escolma de pop electrónico, con
referencias a grandes clásicos.
Quique fala do seu proxecto co-
mo un xeito de facer o que lle
gusta. “Trátase de esquecerte de
se as túas cancións encaixan ou
non nos tempos que corren. E,
por suposto, rodearte da xente
indicada, e niso eu si tiven sorte.
Resumindo, facer música con li-
berdade dabondo”.

As letras que propón neste
traballo debut abordan os temas
que interesan a Quique Fernán-
dez. O amor dende diversos pris-
mas, o tempo, a viaxe, a vida ou
a morte sérvenlle de escusa para
poñer en marcha todo o seu po-
tencial creativo. 

O disco que agora presenta
foi gravado e producido nos estu-
dios Abrigueiro por Arturo Va-
quero, quen tamén participa acti-
vamente na música de tres dos te-
mas. Os outros músicos partici-
pantes, tamén de Lugo, son César
López (baixo) e Martín Alonso
(guitarra de Holywater).♦
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Pop GZ
M. BARROS

O pop feito en Galiza empeza o ano con lanzamentos. O grupo Heissel dá un
paso máis no mundo da música presentando El lugar más feliz, un primeiro tra-
ballo editado por Falcatruada, empresa que firma ademais o debut de Kimuro,
Todas las naves son de plástico. Igloo tamén publica disco, de título homónimo.

IGLOO.

KIMURU.

HEISSEL.

Ao vivo

HEISSEL: 20 de xaneiro no
Salón Parroquial (PONTE-
AREAS); 28 de xaneiro no
pub O Moucho (ILLA DE
AROUSA).♦



Co novo ano, iniciábase en Com-
postela a andaina da nova em-
presa de xestión cultural Abada,
un proxecto centrado inicialmen-
te no terreo musical que ten, en-
tre os seus obxectivos, a expor-
tación de musica galega, sen
atender ao estilo, abarcando
dende o folk até as propostas
máis emerxentes.

Manuel Maseda, último can-
tante de Os Diplomáticos, o mú-
sico Roberto Grandal e Loli Ló-
pez e Natalia San José, que ve-
ñen desenvolvendo labores de
representante musical nos últi-
mos anos, foron os encargados
de botar a andar esta iniciativa
que non quere esquecer ningun-
ha das caras da moeda que se
d e u  e n
chamar in-
d u s t r i a
musical, as
q u e  c o n -
t e m p l a n
unha e ou-
t r a  p a r t e
dos escena-
rios.

C o m o
explica Ma-
nuel Maseda
“o proxecto
n a c e  h a i
anos”, aínda
que é agora
cando toma
forma. “Comprobamos que se
daban unha serie de circunstan-
cias que vaticinaban un bo futuro,
como a boa calidade dos músi-
cos ou o xurdimento de moitas
iniciativas interesantes, e vimos
ademais as necesidades no es-
tranxeiro”. Por iso “a reivindica-
ción da calidade dos grupos gale-
gos” máis alá das nosas frontei-
ras converteuse nunha das súas
bandeiras e a “internacionali-
zación” das bandas do país no
seu principal motor de acción.

De momento teñen contacta-
do con grupos moi variados, entre
eles toda unha sorte de bandas
que lle están a dar contido a eti-
queta de novas músicas. Unha
delas é Marful que ofrece letras
actuais aderezadas cunha fusión
de tango, habaneiras, fox e o folk.

Tamén está Nordestin@s, un pro-
xecto que une as voces de Guadi
Galego e Ugía Pedreira e a ele-
gancia dun dos músicos que es-
tán a despuntar no jazz galego co-
mo é Abe Rábade. Xuntos mode-
lan un repertorio que mira ao mar
e que se achega a música popular
dos seus antecesores. Dentro do
abano de Abada tamén teñen ca-
bida Dani Bellón & Diego Macei-
ras, un dúo de gaita e acordeón,
así como o trío de jazz Kin García,
a música tabernaria de Serra-lhe
aí!!, o folk dos xa consagrados Be-
rrogüetto, as pandeiretas de Lei-
lía, o facer de Fía na roca e o tre-
bón percusivo das caboverdianas-
burelás Batuko Tabanka. 

Pero, ademais dos galegos,
entre a nómina de grupos de Aba-
da tamén figura unha formación
de Bretaña, Bagag Kemper, por-
que, “Galiza é un mercado tamén
para grupos de fóra”. Esta música
en esencia da tradición bretoa pe-
neirada polo filtro das sonoridades
máis contemporáneas será intro-
ducida en Galiza e no resto da pe-
nínsula da man de Abada. 

Normalización industrial

Esta nova empresa aparece nun
momento, que Manuel Maseda
cualifica como o mellor “dos últi-
mos anos a nivel de madurez”.
“Nos últimos trinta anos houbo un
proceso de normalización no eido
da cultura. Cando empezou o
rock en galego parecía algo de
extraterrestres, pero agora non

sorprende a ninguén. Medrouse
en hip-hop, en jazz. O crisol de
músicas cristaliza e os músicos
acadaron a madurez. Agora ben,
a situación debe normalizase na
industria”. Ao seu ver a clave pa-
ra que se dea unha nova realida-
de en Galiza está na “canaliza-
ción do aspecto creativo e o in-
dustrial”, un proceso “no que a
nova situación política ten que fa-

cerse cargo da dimensión que po-
de crear”. “Defendemos que a
cultura é un xeito de expresión
–comenta-, que ten que ir parello
á calidade e á dignidade profesio-
nal. Se temos calidade e dignida-
de teremos profesionalización”.

Novos discos 

Neste 2006, Abada estrease

coa presentación de discos
dalgún dos grupos para os que
traballa. Un deles é o debut
discográfico de Marful, que
despois de varios anos en es-
cena e con club de fans, dá o
paso definitivo coa gravación
do seu primeiro traballo. Ta-
mén publicará o Trío Kin Gar-
cía e sairá o novo de Berro-
güetto.♦
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Abada, exportar música
M. BARROS

Compostela conta cunha nova empresa dedicada á xestión cultural, en concreto no referido
á música. O seu nome é Abada e vén de botar a andar da man de Manuel Maseda, Loli Ló-
pez, Natalia San José e Roberto Grandal, co obxectivo de exportar produtos musicais galegos.
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Batuko Tabanka.



O concello de Oleiros celebrará
entre o 20 e 25 de febreiro o pri-
meiro festival Cabaré3 Oleiros,
unha cita na que se abordará un
xénero descoñecido por gran
parte do público que está a aca-
dar cotas destacadas de calidade
nos espectáculos e nos actores. 

Organizado polas Concellarías
de Turismo e de Normalización e a
Asociación 3º Pé Andar Criativo,
unha empresa dedicada á organiza-
ción e difusión de actividades cre-
ativa, o festival conta cun progra-
ma que contempla o aspecto for-
mativo e o divulgativo. Para levalo
a cabo,  toda unha serie de profe-
sionais da escena galega daranse
cita en Oleiros durante eses días.

Como explica Nelson Quintei-
ro o festival xorde coa idea de
“reivindicar o cabaré galego, que,
dende hai uns anos, está a experi-
mentar un importante pulo,
con espectácu-
los que están a
xurdir con
moita forza,
con bos profe-
sionais e cun
crecente intere-
se por parte do
público”. Pre-
tendese ademais
coa creación
deste encontro
“dignificar” un
xénero que non
goza de boa saúde
no referido a sa-
las, condicións
técnicas ou sala-
rios. “Queremos
dar a coñecer estes
espectáculos coas condicións que
merecen, amosar a calidade dos
artistas que, moitas veces, queda
embazada por esta atmosfera de
precariedade”.

Un dos apartados máis desta-
cados deste primeiro festival é o
obradoiro formativo, que se de-
senvolverá entre o 13 e o 18 de fe-
breiro. Durante esa semana acto-
res, bailaríns e xente interesada no
mundo do cabaré afondarán nos
aspectos escénicos, coreográficos,
interpretativos e históricos do xé-
nero da man da formación En de-
sequilibrio. As xornadas desenvol-
veranse entre as 16:00 e ás 20:00
na Casa de Cultura de Perillo.

Charlas e conferencias de
balde completarán o apartado
formativo. O martes 21 de fe-
breiro Patricia de Lorenzo falará
sobre a situación do cabaré en
Galiza na Fábrica de Oleiros.
Membro do grupo Chévere, a ac-
triz explicará na Fábrica de Olei-
ros a traxectoria do seu grupo e a
súa persoal no mundo do cabaré,
ao tempo que proxectará algúns
dos pases dos números da súa

compañía, unha das primeiras en
facer este tipo de espectáculos
no país. Outro dos relatorios co-
rrerá a cargo do grupos de caba-
ré Manicómicos que explicarán
o mércores 22 o proceso de mon-
taxe de Feeling x Feeling, que se
levou a cabo dentro do curso de
cabaré impartido por Ángel Bur-
gos en xuño de 2005. Por último,
Pepa Yáñez e Davide Salvado
falarán da súa aposta particular
Unha noite no muíño, un espec-
táculo no que se fusiona o tradi-
cional co cabaré.

Cabaré, cabaré

Despois dunhas xornadas máis
formativas, o festival reserva para
o fin de semana o espectáculo
propiamente dito. Figuración, nú-
meros diversos de diferentes com-

pañías galegas se-
rán os ingredien-
tes fundamentais
das dúas festas
temáticas que po-
rán o punto e fi-
nal a este primei-
ro encontro.

A primeira
delas, baixo o
nome de Caba-
ré na Fábrica,
reunirá o ven-
res a partir das
22:00 no audi-
torio da Fábri-
ca de Oleiros
aos membros
da compañía

Cabaré Mani-
cómicos e os de Mariclow. A pri-
meira compañía porá en escena
Galician Express, que recrea un-
ha viaxe imaxinaria por Galiza
onde os compoñentes, en clave
musical e cómica, destapan te-
mas como o conflito lingüístico
na Coruña, o estraperlo en Va-
lença de Miño, a choiva en Com-
postela ou o narcotráfico en
Arousa. Pola súa banda, Mari-
clow representará o número A
vida de Rosa, unha fusión entre o
clown, o musical e o cabaré.

O programa remata coa festa
Femme Fatale, pola que desfila-
rán no auditorio de Mera os mo-
nólogos de artistas do novo caba-
ré galego como Pepa e Davide,
Enma Silva Gabriela Sacaúntos,
Juanillo Esteban Yoni Mediogra-
mo ou Marta Pazos Lola Mento,
coa temática das Malas pécoras.
A festa contará coa amenización
musical en directo do grupo De-
tour de Iria Piñeiro, transformis-
tas como Ramón Hermida Pia de
Tolomei ou Super Preñadas, así
como o número aéreo de trapecio
e teas como os de Pachi Picallo
ou En desequilibrio.♦
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MAR BARROS

Conferencias, obradoiros e moito espectáculo serán os
eixes centrais do primeiro Festival de Cabaré de Olei-
ros, a través dos cales as Concellarías de Turismo e Nor-
malización Lingüística e a asociación 3º Pé Andar Cria-
tivo pretenden impulsar e divulgar o cabaré galego.

I festival de cabaré galego 

en Oleiros

Artista, escritora e produtora cultural, desenvolve dende 1995 proxectos sobre a elabora-
ción social do corpo e a(s) identidad(es), sobre o imaxinario das mulleres en relación ao
traballo, e sobre as formas de construción da memoria colectiva e persoal, fundamen-
talmente a través do vídeo, a fotografía e a escritura. Entre o seus traballos como realiza-
dora destacan as videoaccións  “Cronología”(1997) e “La voz humana” (1997), así como
os ensaios documentais “La memoria interior” (2002), “Tiempo real” (2003) e “Ficciones
anfibias” (2005) da que presentamos aquí 10 stills. Obra que tenta analizar os cambios
sociais, económicos e emocionais que as novas condicións de produción teñen imposto ao
téxtil tradicional no cinto industrial de Barcelona.



Destrución
de caleiras
A asociación cultural Liga Cél-

tiga Galaica vén de informar
dun novo delito contra o patri-

monio cultural: a destrución de
dúas caleiras, unhas antigas

construcións etnográficas, na
parroquia de Santa María

Maior, en Mondoñedo. Trátase
de dous grandes fornos de

cachotería que os veciños do lu-
gar empregaban até hai unhas

décadas para fabricar cal. O
material resultaba da cocción

de grandes rochas calcarias
que se extraían na mesma

parroquia, e que logo sería em-
pregado para a construción e

para fertilización da terra.
A Liga Céltiga Galaica

sitúa a responsabilidade neste
caso á empresa construtora

Isidro Otero SL, que explota
unha canteira no mesmo

lugar.♦
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Ángel
Rodríguez
Gallardo
‘Henriqueta
tivo varias vidas’

M.B.
Vénse de presentar na Casa
do Libro de Vigo o seu traba-
llo Letras Armadas. As vidas
de Enriqueta Otero, editado
pola Fundación 10 de marzo.
Como nace o seu interese po-
la figura de Henriqueta?

Coincide no tempo cun
proceso de recuperación da
memoria histórica, no que es-
tá a participar xente da miña
xeración e que responde a esa
inquedanza de explicar o no-
so pasado dun xeito diferente.

Por que decide titular
Letras Armadas?

Enriqueta reúne por un la-
do a idea das letras, como
mestra que foi na República, e
por outro o feito de verse im-
pelida a coller as armas des-
pois da guerra civil para de-
fender o que ela consideraba a
causa republicana e a restaura-
ción do sistema democrático.

Pódese dicir que tivo
tres vidas, unha antes do
conflito, a da guerra e a de
despois do cárcere?

Se cadra máis. Ela é unha
meniña que se cría no catoli-
cismo campesiño do interior
de Galiza e que se converte
en militante a partir da súa
formación como mestra.
Arrímase ao Partido Comu-
nista. Durante a guerra civil
acada o seu cumio ideolóxico
á beira de xente como Mi-
guel Hernández ou Rafael
Alberti. Tras a guerra convér-
tese nun cadro guerrilleiro re-
levante na provincia de Lu-
go. Na época da cadea é nun-
ha resistente que trata de per-
manecer digna e incólume
ante as agresións da violencia
represiva dos cárceres fran-
quistas. Finalmente, despois
da cadea, convértese nunha
persoa moi solitaria que vive
afastada do mundo real. Foi
unha persoa politicamente
incorrecta, unha muller do-
minada pola utopía.

Cando abandonou o
cárcere como foi a súa rela-
ción co Partido Comunista?

Afastouse completamen-
te. O partido Comunista a fi-
nais dos sesenta está noutra
dinámica diferente e Enri-
queta aparece na vida do par-
tido como un mito que non
ten unha rendibilidade políti-
ca. Só é recuperada cando se
producen as primeiras elec-
cións democráticas do 77.♦

O privilexio
de amarte
MARGA ROMERO

Medo foi a palabra que
empregou unha amiga
xornalista, a xeito de ex-

clamación, cando estabamos a
falar das horas que pasa o alum-
nado da ESO diante da
televisión. Gustaríame espertar o
interese dalgunha socióloga ou
sociólogo sobre este tema: A tele-
visión educadora principal na
adolescencia. Tamén alarmar a
ministra de Educación e a conse-
lleira. Fagan unha enquisa, un es-
tudo sobre as horas e a
programación da que gozan os e
as adolescentes de hoxe. Catro
horas é o mínimo, xa que a tarde
vai pasando ao ritmo de O privi-
lexio de amarte, continúa con El
cuerpo del deseo, logo segue o
concurso Estoy por ti, e
finalmente morre con El diario
de Patricia. Non é fácil elixir xa
que os longos descansos de
publicidade ás veces coinciden e
as propias telenovelas ou series
son competitivas, entón grávanse
para velas despois, xa que non se
pode perder Pasión de Gavilanes
nin tampouco os encontros e de-
sencontros que teñen lugar na ca-
sa de Gran Hermano.
Gustaríame coñecer o nivel de
audiencia dunha telenovela como
Amar en tiempos revueltos, poida
que destinada a evidenciar a
represión exercida e a conflitivi-
dade social na inmediata
postguerra española, ao alumna-
do non lle interesa nada. Até aquí
serían catro horas de televisión,
como mínimo, mais a cousa non
remata, son Los Serrano e os e as
protagonistas de Siete vidas, Aquí
no hai quien viva ou Pratos com-
binados quen lle dá, no mellor
dos casos, as boas noites ao
alumnado do país. Unha fotogra-
fía do Neng de Castefa, pendura-
da na parede dunha aula de 2º
ESO, pode ser a metáfora do hu-
mor máis negro que estamos a
vivir. Hai quen pasa sete horas
diante da televisión, máis ca no
ensino, máis que cos seus
responsábeis legais. Non falo do
enganche co ordenador, das
horas baixando música, dos chats
incontrolábeis. Contra todo isto
non hai campaña que poida
potenciar a lectura, non hai coe-
ducación que loite contra os va-
lores que transmiten todas esas
paixóns que falan do privilexio
do amor e seguen reducindo a
muller a un obxecto, non hai
educación para a paz que gañe
contra as guerras que se libran na
internet. A alternativa está nunha
verdadeira reeducación social e
na creación de infraestruturas
que permitan contar con redes de
bibliotecas, actividades de tempo
de lecer apropiadas desde o
deporte até o teatro, un transpor-
te público gratuíto e adecuado
que lles permita aos mozos e
mozas o desprazamento dos
lugares do rural. Unha verdadei-
ra política educativa que
comezaría nos comedores esco-
lares. De verdade, contra toda
esta realidade non hai profesora-
do que resista. Non é esaxerado
dicir que todo isto dá medo.♦

A metáfora
non é
burguesa (I)

Era eu neno e a mestra aprendíame as letras. O mé-
todo que se utilizaba daquelas (e isto é outro deba-
te, ben interesante, se hai que ensinar a ler silabean-
do ou non. Sobre o particular hai moitas cousas no-
vas. Os mestres de antes non andaban tan desenca-
miñados) era o do silabeo, asociado a imaxes: I de
igrexa, E de elefante, M de mamá. O eme co a, ma.
Mi mamá me mima, etc. Era eu neno, digo, e vía as
letras de cores. As letras vogais, non as consoantes.
As vogais: eu vía (e vexo, se pecho os ollos) o a
azul, o e branco, o o negro, o u dun marrón amare-
lado, o i vermello. É máis, sen necesidade de ver a
letra, só con pensar na idea do son, no puro son,
(aínda que tal operación é realmente difícil porque
o son evoca inmediatamente a imaxe da letra), fun-
cionaba igual: o sonido e traía con el a cor branca.
Ás consoantes pégaselles a cor; mamá é unha pala-
bra azul. Verde, aínda que inmediatamente evoca a
cor verde, é unha palabra branca. Pasaba un mes do
verán en Barreiros, en San Miguel, e ía cun primo
meu, montados os dous no burro, ata unha leira súa,
ás veces alindar as vacas, ás veces buscar area para
fregar, ou a outra cousa e díxenllo: “Non sei que pa-
sa, pero as letras son de cores”. Meu primo Eladi-
no, que é maior ca min, (como todos lle chaman Di-
no e ademais pronuncian o E como o pronuncian, as
poucas veces que o fan, pasei moitos anos pensan-
do que se chamaba Aladino, e imaxinábao co xenio
da lámpada) contestoume: “Rapaz, ti estás tolo”. E
a cousa parece que quedou aí.

Pero non quedou, porque se vía as vogais de co-
res, moito máis intensamente vía os dez primeiros
números, só os dez primeiros: o 0 negro, o 1 bran-
co, o 3 vermello, o 4 branco, o 5 verde verdísimo
(as cinco da mañá era a hora verde), o 6 amarelo, o
7 azul, o 8 castaño, (despois da hora verde viñan a
amarela, a azul, a marrón), o 9 verde escuro. O 2,
en cambio, non tiña cor fixa, aínda que tiraba a ser
marrón ou amarelo. Isto só me pasa cos dez pri-
meiros, xa o digo, os outros carecen de cor. E non
digamos os números romanos: nunca os vin de cor
nin nada parecido. Así que a cuestión non se aplica
ao concepto “cinco”, senón ao son e á imaxe 5 e a
todo a que ela contamina. Ademais, ás veces que a
miña mai me daba a xantar, poñamos, un guiso de
carne, a min sabíame ao olor do alcanfor ou ao olor
da chaqueta do meu irmán. Non, enténdase, non sa-
bía como o olor, senón que sabía ao olor aquel.

Non souben eu o que me pasaba, e non lle fixen

moito caso. Ata que aos 15 anos descubrín os poetas
franceses. Tiña un profesor de francés excelente, Val-
derrey (despois marchou evanxelizar América e tra-
ballar cos necesitados. Expulsárono por vermello de
Santo Domingo. Souben que andaba polo Salvador.
Eran os anos da guerrilla. Non sei máis.) que me fa-
cía aprender de memoria os poemas. E alí naqueles
textos atopei dous poemas que me abriron os ollos.
Un de Baudelaire (Les parfums, les couleurs et les
sons se répondent), outro de Rimbaud, VOYELLES:
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles.
Quedei asombrado. Os profesores explicáronme o
que, dicían, era un recurso poético: a sinestesia. Que
consiste (din aínda) en 1) “Sensación paradoxal que
se percibe asociada ou secundaria á producida noutra
parte” (Este galimatías hai que pensalo despacio pa-
ra entendelo). 2) Figura retórica que consiste en ex-
presar a percepción sensorial a través dun sentido
distinto do que lle corresponde (“oio o azul do mar”
é unha sinestesia). Tiro estas definicións do Gran Di-
cionario Xerais da Lingua. Non cabe dúbida de que
este dicionario recoñece que a sinestesia son dúas
cousas, o cal xa é un avance: unha figura retórica e
unha sensación auténtica (iso si, paradoxal). Pero
¿percíbese secundaria á producida noutra parte? Uti-
lizando as súas palabras, se oio o azul do mar, que é
o asociado ao que se percibe noutra parte? Estou oín-
do, logo debo entender que oír é unha sensación se-
cundaria a ver (o azul). No meu caso, a letra e percí-
bese branca porque vai asociada secundariamente ao
que se percibe noutra parte. ¿Onde? A definición se-
méllame abstrusa. Porque precisamente eu vexo o 5
verde. A ver se nos entendemos. O 5 é verde. É evi-
dente que hai dúas sensacións asociadas. O que xa
non é evidente é que haxa ningunha secundarización
nin, xustamente, que se perciba noutra parte. E aquí
é onde está a clave deste asunto.

A enciclopedia Larousse dá a primeira defini-
ción igual, pero aclarando que se refire, como tal, a
que che pican nun brazo e percibes a dor tamén no
dedo. Esa sinestesia non me interesa  (aínda que to-
dos a padecemos. Temos unha moa picada e dóe-
nos outra) e non creo que se lle debera chamar con
ese nome. A mesma enciclopedia dá un paso máis:
sinestesia tamén é a sensación percibida nun senti-
do cando se excitou outro, así a “audición colorea-
da”. Isto xa é outra cousa. Pero seguimos sen velo
claro. Eu vexo (co cerebro, non cos ollos. De feito,
se pecho os ollos véxoo mellor) o 5 verde. A defi-
nición ao uso de sinestesia non me vale.

Habería que definir sinestesia, creo, como “per-
cepcións sensoriais mesturadas”.

En primeiro lugar, cómpre aclarar se a sineste-
sia é unha figura retórica, unha auténtica experien-
cia, aínda que estraña, unha ilusión, un engano, un-
ha impostura, un efecto dos psicotrópicos, ou algo
real (e non paradóxico).

Pero, ¿que ten isto que ver coa metáfora e coa
burguesía?

Moito, pero verémolo outro día.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE
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OForo Social Mundial
(FSM) que comezou no
2001en Porto Alegre,

está a reunirse en dupla sesión
este 2006, do 19 ao 24 de
xaneiro en Bamako (República
de Malí) e do 24 ao 29 do mes-
mo mes en Caracas. Nos
ambientes do FSM o celebrado
en Porto Alegre, 2005, aparece
como remate dun período de
reflexión; habería que traducir
en accións e en organizacións
eficaces tanta mentalización.

Na véspera do foro, día 18,
en Bamako, ten lugar a
“Xornada internacional” co in-
tento de internacionalizar as ur-
xencias de todos os países e a
loita antiimperialista. Unha xor-
nada que lembra o congreso de
Bandung de hai 50 anos. En
Bandung, Indonesia, emerxera
a alianza de países independen-
tes que se resistían ao dominio
dos USA e da URRS. Esta xor-
nada internacional de Bamako
conta con numerosos
especialistas e representantes de
organizacións que se declaran a
prol doutro “mundo posíbel”.

Canta necesidade temos
no Estado español de abrir os
ollos e ouvir estes analistas, de
coñecer experiencias alternati-
vas e de participar no
movemento ideolóxico e ético
que ten en Bamako e Caracas
un espazo privilexiado! Así: no
FSM toman asento individuos,
institucións, pobos, nacións.
Para os estados serve a ONU.
Para os empresarios o Banco
Mundial, o FMI, Davos etc.
Pregúntome, como poden estar
tan cegos e xordos militares,
deputados e alcaldes que se
negan a recoñecer a existencia
de nacións sen estado, de
pobos en minoría e que
forman parte de estados con
gusto ou con repugnancia? Es-
tas nacións están chamadas a
ese internacionalismo a institu-
cionalizar. Son culturas necesi-
tadas; son pobos famentos de
dignidade e de igualdade. Todo
menos prepotentes. Todo
menos produtos de
ideoloxemas esencialistas pro-
ducidos por intereses de clase.

Na Galiza do “novo esta-
tuto” o FSM de Bamako-
Caracas advén coma marusía
refrescante. A seca destes anos
non é só de auga, é de peche
mental.Que vivan galegos sen
sensibilidade nacional é triste.
Que se convertan en voceiros
de subordinacións de Galiza é
penoso. Cando os mass media
os aúpan con páxinas
abundantes, estenden esta
perspectiva a todos os países
que se desmarcan da subordi-
nación. Son inimigos de Hugo
Chaves, de Evo Morales, de
Lula, etc. De canto no mundo
expresa liberación. Para eles
só é racionábel o que mantén
a situación actual por
represiva e inxusta que sexa.

O FSM de Bamako é de ai-
re refrescante; é vento que trae
sementes de paz. É unha espe-
ranza de saída das encerronas
deste neoliberalismo finalista,
execrábel e inhumano. Un bo
lévedo para todo o 2006.♦

As augas, a pesar de estar tan so-
metidas a intervencións artificiais
e a fenómenos imprevistos, sem-
pre tenderán a volver ao seu rego.
Esa é a súa normalidade, aínda
que ás veces, entre tanto interven-
cionismo se perde o norte e xa
non se sabe o que é natural ou nor-
mal. Tamén se dá o parodoxo de
que a anormalidade pode facerse
normal... e iso semella ser o enxe-
bre do noso tempo de egos, de dis-
fraces, de sofisticacións, de dupla
moral, de hipocrisía... Mais, entre
tanto adulterio, non se perde ese
intento por recuperar a canle natu-
ral, a normalidade, a norma. 

Normal é que un campesiño
non disfrace a súa identidade para
finxirse señorito e recupere o me-
llor das súas tradicións humanistas
de respecto para o encontro e de
diálogo cos demais. E semella que
iso é o que vén facendo o líder bo-
liviano Evo Morales, expresarse
tal cal é, sen titiritadas protocola-
rias. Cousas que se fan nun mundo
que usa e abusa da democracia e
as patrias como recursos econó-
micos para uns poucos e explota-

ción para os demáis. Ese compor-
tamento de que un paisano visite
de paisano normal a outros paisa-
nos encumiados na súa torre de al-
mafí e ouropeis mediáticos, choca
frontalmente cos esquemas que
deron como “normal” un mundo
que semella un protocolario baile
de disfraces ou desfile de modas. 

Son eses os pequenos e tímidos
xestos, nunca golpes, fronte ás
guerras e batallas da imperante
globalización. Polos exemplos bí-
blicos, pola filosofía clásica, polo
humanismo e a historia sabemos
que o talento, a calidade, o artesa-
nal sentido común –como se di
sempre, o menos común dos senti-
dos– sempre sairá vencedor sobre
a cantidade, a máquina imperial e a
forza. E velaí que a habilidade de
David venceu a Goliat, como ta-
mén poderosas murallas se derru-
baron co simple son, ao unísono,
das trompetas de Xericó... A histo-
ria e as tradicións ofrecen moitas
leccións, e ese legado de saberes
foi o que usou o humilde panadei-
ro Luigi Digesù na súa vila de Al-
tamura,  provincia de Bari, na Pu-

glia italiana. O mozo Luigi é o de-
rradeiro anel da cadea familiar,
dunha longa saga de artesanais pa-
nadeiros italianos, ansioso de recu-
perar os mellores saberes dos avós.
E velaí que aluga un pequeno es-
pazo para reciclar a anterga tradi-
ción familiar e atinadamnete faino
onde hai concorrencia, á sombra
dos cartelóns e toldos estampilla-
dos coa omnipresente M xigante
de Mcdonalds. Multinacional que
con toda a mellor artillaría do se-
ductor marketing tomou os espa-
zos de Altamura. Os clientes, atraí-
dos como moscas pola luzaría de
Mcdonalds, atopáronse, ao lado,
coa simpatía de Luigi Digesù.
Fronte aos robots con gorra seri-
grafada, probaron os saberes da
tradición e da paciencia artesanal,
o pan italiano, o aceite de oliva e os
tomates... compararon e enfronta-
ron produtos, sabores, prezos coas
coloristas hamburguesas da multi-
nacional. Tanto é así que os estu-
dantes, funcionarios e obreiros, ba-
se popular da clientela, inundaron
o pequeno local de Digesù, deica
sentar nas mesas baleiras da multi-

nacional, para tomar aquí, soamen-
te, unha insubstituíbel coca-cola e
facer as demais necesidades. Mc-
donalds rematou por marchar da
vila italiana coa súa cabeza de xi-
gante gacha e recoñecendo o éxito
de Digesù. Todo un símbolo, a vi-
toria dun novísimo David. 

Morales e Digesù acoden ás me-
llores estratexias, as da tradición, da
normalidade, fronte a esa ibris, que
dicían os filósofos gregos, a arro-
gancia e tiranía de deseñar o mundo
á súa medida e aproveitamento co-
mercial “ao servizo dos demais”.
Globo terráqueo que se incha, en-
gorda até estourar, pero actuará o
instinto como válvula de salvación. 

Añoramos as nosas empana-
das, as nosas filloas, as pavías do
Ribeiro, as patacas de Coristanco,
os grelos de Monfero, aqueles afu-
mados... e xente a ras de chan, a
conversa normal dun líder, político
ou cultural, que vaia e veña en au-
tobús, que merque o pan, que siga
as tradicións sociais de respecto e
tolerancia aos demais, algo apren-
dido na casa, dos mestres, daqueles
clásicos que por algo o eran.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

David e Goliat da posmodernidade

Desde o seu primeiro número A
Nosa Terra conta cun colabora-
dor sinalado que encheu de li-
teratura a súa páxinas. O 4 de
agosto de 1907 foi o día que os
galeguistas coruñeses poñen a
andar o seu voceiro e Manuel
Lugrís Freire, un dos fundado-
res, ten no seu columnario un lu-
gar destacado ao lado de nomes
como Murguía ou Salvador Gol-
pe. Moitos dos contos que xa de-
ra a coñecer na prensa da súa

emigración cubana voltan a ser
divulgados nas páxinas dunha
publicación que demandaba
máis liberdades para Galiza.

O monllo de contos que Lugrís
deita en A Nosa Terra deron en ser
un éxito editorial sen precedentes.
Mesmo coñeceron unha edición
de combate a prol da acción agra-
ria e anticaciquel de Solidaridad
Gallega. Neles móstrase intacto o
compromiso literario de Lugrís e
unha deliberada aposta por tras-

cender entre as clases populares.
Pimargalliano convencido e repu-
blicano federal por sempre, foi un
cadro fundamental para asentar o
galeguismo máis progresista mes-
mo xa cando acadara esa idade
desde a que se lle pasou a chamar
con respeto “o vello Lugrís”.

Publicou na primeira xeira
solidaria de A Nosa Terra, de
xeito case ininterrompido, máis
de coarenta contos que, en oca-
sións compartiu con entregas po-

éticas e pequenos textos dramáti-
cos. Formarían parte moitos de-
les dos “Contos de Asiumedre”.
Do Asiumedre heterónimo que
Lugrís gustou de utilizar nas sú-
as colaboracións na prensa.

É pois momento para que re-
torne a literatura de Lugrís en ano
de Lugrís Freire. Que voltemos a
ler semana tras semana unha li-
teratura fundacional que bebeu na
tradición oral e que naceu tamén
para ser contada perto da lareira.
“A carón do lar” foi o título co-
lectivo que Lugrís lle quixo dar
en A Nosa Terra. O mesmo xor-
nal que, cando a súa renacenza en
novembro de 1916, acolleu de
novo ao poeta e escritor galeguis-
ta. Lugrís case nunca faltou nas
entregas que conmemoraban os
25 de xullo. Poemas e artigos de
fondo ao lado de figuras senllei-
ras como Castelao, Abente, Caba-
nillas, Vítor Casas ou Uxío Carré
e Otero Pedrayo. Mesmo tamén
Portela Valladares, Blanco Torres
e os dous Vilar Ponte. Entre todos
edificaban o futuro do galeguis-
mo político e Lugrís, xa en idade
avanzada, foi dos que sentiu a ne-
cesidade de dotarse dunha nova
organización partidaria logo da
instauración da II República.
Tampouco se esqueceu do “vello
Lugrís”  A Nosa Terra xa no exi-
lio e nela outra volta se publica-
ron os seus poemas de esforzado
galeguismo. Aqueles que naceran
cando moitos dos contos que ex-
tendeu na súa A Nosa Terra eran
coñecidos de memoria por moitos
dos nosos labregos e artesáns. Os
contos de Asiumedre para que o
día das letras sexa, en verdade, to-
do o ano n’A Nosa Terra do sécu-
lo XXI.♦

Os contos de Manuel Lugrís Freire
retornan a A Nosa Terra

–Escoitade o conto, meus ne-
tiños –dixo o señor Xacobe pa-
sando as enrugadas mans pola
fogueira  do lar–. Aínda é cedo, a
noite está negra como boca de lo-
bo, e non podemos ir a ningures.

A dona, mozos e nenos dispu-
xéronse a escoitar o vello petrucio.

–Cando eu era rapaz –fai
disto moitísimos anos–, non ha-
bía máis que catro casas nesta
ridente terra de Sergude. Os
montes veciños, máis aló de Pa-
leo e Balbís, estaban inzados de
lobos. De noite, polo inverno,
baixaban a facer estragos nas
leiras, e algunhas veces levaban
unha vida. Ninguén se arriscaba
a saír ao quinteiro. Non había
año nin emprego que estivesen
seguros de tornaren á corte.

Que triste e pobre era entón
Sergude! “Terra de lobos” lles
chamaban nas Mariñas dos
Freires; abofé que tiñan razón.
As feras e máis a xustiza que se
nos facía dende o pazo de Mi-

raflores, eran unha cavilación
que pesaba sobre de nós coma
un bafo maldito.

Os veciños de Sergude eran
poucos para se libraren dos lo-
bos. Mais un día, o pai do Fe-
rreiro, home intelixente e dis-
posto, escribiu un papel que foi
lido en todas as aldeas á redon-
da, dende Cerceda a Frades,
dende Mesía á Visantoña. Non
sei que diaños dicía o papel, pe-
ro o caso foi que un día xuntá-
ronse en Carral máis de trescen-
tos homes armados de fouces,
fisgas, bisarmas e carabinas.

Fixeron montesía! O que
non lograran os de Sergude por
seren poucos puidérono facer
todos os homes da bisbarra.

Os lobos foron mortos. A
terra quedou libre daquela gran
desgraza que pesaba sobre nós.

Despois disto a aldea chegou
a ter máis de trinta casas. A festa
de San Xián puido facerse no seu
tempo coma se fose na mesma

Mariña de Sada. Os hórreos ví-
ronse acugulados de maínzo e as
tinallas revertían de viño fresco e
recendente. Axustiza de Miraflo-
res non viña tantas veces coma
antes, que onde hai paz e fartura
hai tamén bos pensamentos e bos
feitos. De noite, polos quinteiros,
aínda que fose no inverno, sentí-
anse as alegres cántigas e os atu-
ruxos da mocidade que ía de rua-
da. A benzón de Deus –dixo o
avó descubríndose– viñera sobre
as nosas chousas!

Xa sabedes, meus filliños,
xa sabedes! Contra dos lobos
que non nos deixan vivir e que
nos levan a nosa facenda, temos
que facer montesía… todos…
todos xuntos! –finou o vello pe-
trucio pechando fortemente o
puño, como dirixíndose a un ini-
migo que estivese axexando po-
las escuras lumieiras…♦

Nº 1 de A Nosa Terra,
4 de agosto do 1907.

Os lobos

A Carón do Lar                              



ArArteixoteixo
■ EXPOSICIONS

CIRCO
Os traballos do fotógrafo
Amador Iravedra amó-
sanse no Centro Cívico até
este venres 20.

BarbadásBarbadás
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO SÁNCHEZ
As súas pinturas pódense con-
templar na Casa da Cultura.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

CONTRASTES
O museo Massó acolle a
mostra fotográfica A mira-
da dos irmáns Massó.

CaldasCaldas
de Reisde Reis
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Fotografías de Javier Te-
niente que se poden ollar
no Auditorio Municipal até
o 19 de febreiro.

CarballoCarballo
■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
Vai dar un concerto este
venres 20 ás 21 h. no Pazo
da Cultura.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colec-
tivo Camiños continúa coa
tempada de roteiros, abertos
á participación de calquera
persoa interesada, por distin-
tos lugares da provincia e
Galiza, achegándose á súa
historia, etnografía, e patri-
monio arquitectónico, natu-
ral e cultural. As saídas son
desde a Estación de Autobu-
ses, sobre as 11 da mañá dos
domingos para voltar á tardi-

ña, cun prezo de 2 euros. Es-
te domingo 22 visitan a Cova
da Serpe en Miraz. Ademais
este colectivo pon en mar-
cha, xunto coa asociación de
consumo consciente Millo
Miúdo, a actividade A Hor-
ta, de achegamento á agri-
cultura ecolóxica. Para máis
información dirixirse aos te-
léfonos 649 759 734 (David)
ou 616 819 003 (Conchi), ou
ben ao local da asociación si-
to na rúa Félix Acevedo 11
como tamén en www.iespa-
na.es/colectivocaminos.

HOMENAXE
A I. DÍAZ PARDO
Organizado pola A.C. O
Facho, terá lugar o próxi-
mo venres 27 no hotel Ria-
zor ás 21 h. As persoas inte-
resadas en asistir poden fa-
cer as reservas (35 euros
por persoa) no telf. 981 269
663 (ás tardes) ou a través
do correo electrónico axou-
xele@yahoo.es

■ CINEMA

CGAI
Continúa co ciclo adicado a
director xermano Michael
Haneke: este sábado 21 po-
deremos contemplar Basu-
ra (1976) ás 16 h; o martes
24 ás 20,30, Lemmings,
primeira parte: Arcadia
(1979) e, o mércores 25, ta-
mén ás 20,30, Lemmings,
segunda parte: Feridas
(1979). Dentro do ciclo No-
vo cine italiano este venres
20 proxectarán Marcha
Nupcial (1965), de Marco
Ferreri; o sábado 21 Os ca-
níbales (1970), de Liliana
Cavani; e o luns 23 O em-
prego (1961), de Ermanno
Olmi, todas elas ás 20,30 h.
Polo que se refire ao ciclo
que se lle adica a John

Huston este xoves 19 ás
20,30 poderemos ver Paseo
polo amor e a morte; que
repite o venres 20 ás 18 h. 

L´ATALANTE
Con motivo da mostra Im-
presionismo. Obras mes-
tras do museo Wallraf-Ri-
c h a r t z - F u n d a c i ó n
Corboud, a sede da Funda-
ción Barrié acolle este ven-
res 20 ás 20 h. con entrada
libre a proxección desta pe-
lícula de Jean Vigo, en ver-
sión orixinal con subtítulos
en francés. O vindeiro ven-
res 27 poderemos ollar Na-
na (1926), de Jean Renoir.

■ EXPOSICIÓNS

FRIDA KHALO...
a gran ocultadora, titúlase
esta mostra composta por
52 retratos fotográficos dos
máis de cen que compoñen
a colección de Spencer Th-
rockmorton sobre Frida
Khalo que podemos con-
templar na Fundación Luís
Seoane desde este venres
20 até o 31 de marzo. 

NAS PROFUNDIDADES...
os tentáculos dos anxos é
un proxecto concibido por
Xurxo Gómez-Chao, con
coreografía e peza musical
orixinais producidas para a
Fundación Luís Seoane por
Bárbara Monteagudo e
Óscar Górriz, respectiva-
mente; ademais dunha ex-
posición na que se amosan
máis de trinta pezas realiza-
das por L. Seoane que con-
teñen esta iconografía. A
duración da peza coreográ-
fica é de 45 min., admitindo
70 persoas por representa-
ción (todos os venres ás 10
e 21 h. até o 7 de abril), pre-
via reserva de praza.

UNHA VIDA NO MAR
1955-85
A A.C. Alexandre Bóveda
reúne na súa sede (Olmos
16-18, 1º), até o 12 de fe-
breiro, magníficas imaxes
da colección de Serafín
Mourelle, pescador retira-
do, afeizoado á fotografía,
que amosa as vivencias

dunha vida en alta mar.

PIXELS E CORAZÓNS
O Centro On presenta a
mostra Historias de amor
en animación 3D.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 05
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía de nature-
za, recoñecido como o máis
importante a nivel mundial,
organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, nas que non só se valo-
ra a beleza formal, senón ta-
mén a crueldade e os pro-
blemas de conservación da
natureza, pódense ollar no
Aquarium Finisterrae.

JORDI VILA DELCLÓS
Os traballos deste ilustra-
dor, en técnica mixta de
pigmentos e gouache, ex-
póñense na biblioteca pú-
blica González Garcés até
este venres 20, dentro da
mostra Una nueva mirada
sobre el Quijote.

OS VOLCÁNS E
OS HOMES
Fotografías de P. Boursei-
ller e J. Durieux que pode-
mos ollar ate o domingo 29
en PALEXCO e no Quios-
que Alfonso.

PAT ANDREA
O museo de arte contempo-
ránea Unión Fenosa pre-
senta esta mostra até o 28
de febreiro; no mesmo lu-
gar teremos até mediados
de abril a mostra Cine pin-
tado. Luís Buñuel e a súa
primeira mirada en Italia.

PINTANDO
COAS BRUMAS
No Museo de Belas Artes
realízase, a través de 59
obras, un percorrido polo
mellor de Tino Grandío, á
vez que se pode comparar a
súa temática e estilo con ar-
tistas como Luís Seoane,
Laxeiro, Pesqueira, Xesús
Corredoyra e Pancho
Cossío, entre outros. Até o
29 de xaneiro de 2006.

IMPRESIONISMO
As obras mestras do Museo
Wallraf Richartz, Funda-
ción Corbourd pódense
contemplar, por 1ª vez na
Península Ibérica, na Funda-
ción Barrié até o 5 de febrei-
ro. Unha coidada escolma de

41 paisaxes realizadas por
artistas da talla de Courbet,
Pissarro, Daubgny, Sisley,
Monet, Renoir, Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lau-
trec ou Matisse.

GLOBAL
A Fundación Luis Seoane

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

Ás veces, para os que gustan da
lectura, prodúcense “milagres”
pequenos, cotiáns, pero tan go-
rentosos que é delito deixalos pa-
sar. Tal é o caso da aparición en
galego da novela de Gustave
Flaubert Bouvard e Pécuchet

(Toxosoutos), traducida por Ana
Galego. Esta noveliña, que é un
clásico do autor de Madame Bo-
vary, recorre ao humor para nos
contar a historia dunha parella de
ilusos que se lanzan a saber de
todo sen entender nada.♦

Un clásico de FlauberUn clásico de Flaubertt
O O TTrinquerinque

Este funky organ quartet presenta
os seus espectaculares temas este
xoves 19 ás 21,30 h. na Fábrica

de Chocolate de VIGO; o venres
20 poderemos escoitalo no Playa
Club da CORUÑA.♦

Speak LowSpeak Low
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☞ A XOIA DA FAMILIA.
Unha executiva estirada

vai pasar o nadal á casa do seu
prometido. Alí atópase cunha fa-
milia progre, politicamente co-
rrecta. Guión previsíbel desde o
principio. O resultado queda bas-
tante por baixo das espectativas.

☞ VIVA ZAPATERO. Sa-
bina Guzzanti é unha có-

mica italiana, o seu programa de
sátira política foi retirado tras a
primeira emisión. Sabina deci-
diu facer un documental que, a
modo de diario, seguise paso a
paso o proceso dende a retirada
do programa até a sentenza final.

☞ OS 2 LADOS DA CA-
MA. A segunda parte da

comedia española de máis éxito
do 2002 consegue non quedar por
baixo da anterior (para algúns
mesmo a mellora). Parellas e infe-
dilidades nos arredores dos trinta,
con humor, música e un guión
máis traballado. Escena épica, a
de Alberto San Juan cantando: Fuí
paloma por querer ser gavilán.

☞ AS CRÓNICAS DE
NARNIA: O LEÓN, A

BRUXA E O ARMARIO.
Catro irmáns descobren un
mundo mítico, Narnia, que os
libera do medo ás bombas da II
Guerra Mundial. Cinema de
fantasía da factoría Disney.

☞ HARRY POTTER E
O CÁLIZ DE LUME.

Nova aventura do mago xa
adolescente, que nesta aventu-
ra terá que lidar non só cos
problemas da súa educación
máxica senón cos cambios que
sofre no seu crecemento.

☞ OLIVER TWIST. Ingla-
terra, século XIX. O peque-

no Oliver Twist críase nun orfana-
to até que, con dez anos, pasa a ser
aprendiz de enterrador. Fuxindo
das desgrazas e malos tratos, Oli-
ver chega a Londres, onde será re-
clutado por unha banda de cartei-
ristas baixo o mando de Fagin.

☞ KING KONG. Un
equipo de cinema descu-

bre unha illa e captura a un mo-
no xigante que se namora da
protagonista da película. Des-
pois, trasládano a Nova York,
onde fuxe causando o pánico
xeral. Máis efectos especiais
que orixinalidade nunha pelí-
cula de metraxe estirada.

☞ VAITE E VIVE. 1984,
no decurso da Operación

Moisés para levar a Israel os
xudeus etíopes, cólase un neno
cristián, que será adoptado ao
chegar a Xerusalén. O rapaz
terá que vivir co secreto no
medio dunha sociedade que lle
é hostil aos xudeus negros.

☞ 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.

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira

A banda independente vai dar un
concerto este venres 20 ás 22:30 h.
na sala Mardi Gras da CORUÑA, pa-
ra presentar o seu último disco
Canciones para el primer día en la

tierra, compilación dos singles edi-
tados durante o pasado ano; o sába-
do 21 tocará a partir das 00:30 h. na
Iguana Club de VIGO, onde estará
acompañada polos Jugoplastika.♦

Niños MutantesNiños Mutantes

Chega este venres 20 ás 20,30 h.
coa súa Gira Ultramarina ao Au-
ditorio Municipal de OURENSE,
onde vai dar un concerto no que
presentará as cancións do seu últi-

mo traballo Alivio de luto, xunto
cos temas máis coñecidos do seu
repertorio. O domingo 22 podere-
mos escoitalo no Palacio da Ópera
da CORUÑA.♦

Joaquín SabinaJoaquín Sabina

Esta magnífica agrupación, funda-
da en 1955 e dirixida polo famoso
frautista francés Patrick Gallois e
con Maurizio Moretti como pia-
nista solista, interpretará diversas

pezas de Mozart o vindeiro mér-
cores 25 no Centro Social Caixa-
nova de OURENSE; o xoves 26 po-
deremos escoitala no Pazo da
Cultura de PONTEVEDRA.♦

OrOrquestra Clásica de Finlandiaquestra Clásica de Finlandia

O Facho
organiza

unha
homenaxe a

Isaac Díaz
Pardo o
vindeiro

venres 27
na Coruña.

Prosegue na
Fundación
Barrié da
CORUÑA
a mostra

sobre o
impresio-

nismo.
Na imaxe,
A recollida
das rosas

(1904), de
Fernand

Loyen du
Puigaudeau.
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acolle as esculturas cerámicas
de Xabier Toubes até marzo.

■ MÚSICA

DONNA REGGINA
Poderemos gozar do coida-
doso avant-pop deste trío
alemán o sábado 21 ás 00 h.
no Playa Club.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

QUIXOTES DO MUSEO
Até este venres 20 podere-
mos contemplar esta mos-
tra no Museo do Humor.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

ARTE E COMPROMISO
DA CULTURA GALEGA
Esta mostra encóntrase na
galería Sargadelos, onde
permanecerá até o 14 de fe-
breiro. En tanto dure a expo-
sición, todos os xoves ás 19
h, Verónica Martínez Del-
gado (directora da galería)
oferecerá unha charla peda-
góxica sobre O movemento
renovador da arte galega.

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

FONDOS DO ATENEO
Presenta esta colectiva até
finais de marzo.

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.

LalínLalín
■ EXPOSICIONS

O MANANCIAL
DA VIDA
O museo Ramón Mª Aller
Ulloa acolle esta magnífica
retrospectiva de Laxeiro
até o venres 27.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

MARGARET
BOURKE WHITE
Podemos ollar as súas fotos
na Fundación Caixa Gali-
cia. Un amplo sarillo de te-
mas: a industria, os rañace-
os, retratos de crianzas, su-
pervivintes dos campos na-
zis, a Suláfrica do apartheid
ou a India de Ghandi. Un
cento de imaxes dunha das
profesionais máis impor-
tantes da fotografía.

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

TENTOS E SILENCIOS
A sala da Deputación acolle
a mostra Jesús Val y Gay
no seu centenario.

■ MÚSICA

TRIBOS MESTIZAS
O ciclo Tribos Ibéricas pre-
senta, este xoves 19 ás
20,30 h. no auditorio muni-
cipal Gustavo Freire, o con-
certo de Rosa Zaragoza.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

DOÑANA
DESDE UNHA NUBE
O Castelo de Santa Cruz
acolle as fotografías de

Héctor Garrido até o 31
de xaneiro.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

ROMPENDO
FRONTEIRAS
O C.C. da Deputación pre-
senta a mostra Mulleres ar-
tistas no mundo islámico.
No mesmo lugar tamén po-
demos ollar a mostra Da fo-
tografía á pintura de Antón
García de Buciños.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
O C.S. Caixanova acolle,
até o 19 de febreiro, a mos-
tra Da arte faraónica ao fa-
ro de Alexandría.

GRANDES ÉXITOS
Obras de José Carlos Seo-
ane que podemos ollar na
galería Volter.

X.L. MÉNDEZ FERRÍN
Os artistas galegos home-
naxean ao escritor cunha
mostra, que se pode visitar
até o domingo 22, no CC
da Deputación.

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.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

EDIFICO DAS ARTES
A Casa das Campás acolle
esta mostra até o luns 30.

■ TEATRO

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
A exitosa programación pa-
ra o público familiar pro-
movida polo Concello e Te-
atro Akatro chega á sétima
edición, e presenta, o do-
mingo 22 ás 18,30 h. no te-
atro Principal a peza Pole-
garzinho, do Teatro de
Marionetas de Porto, es-
pectáculo no que se mestu-
ran actores con marionetas,
figuras xigantes, audivi-
suais e música en directo.

O PorriñoO Porriño
■ CINEMA

ELLING
Continúa o ciclo No patio
traseiro: cine europeo inde-
pendente, programado pola
concellaría de Cultura, da
que é responsábel o Alcalde
Raúl Francés, con entrada
de balde, todos os xoves ás
21 h. no auditorio do Cen-
tro Cultural Municipal. Es-
te xoves 19 poderemos
ollar Elling, de Peter Na-
ess. O vindeiro xoves 26
proxéctase A pelota basca,
de Julio Médem.

■ TEATRO

BAR
O trío cómico San & San
actúa este venres 20 ás
20,30 h. no C.C. Municipal.
No mesmo lugar a compa-
ñía A Forna de Budiño
presenta A xustiza dun
muiñeiro, o sábado 21.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL MARÍA
Sobre o poeta e escritor
chairego podemos contem-
plar unha mostra na Casa
da Torre.

JOSÉ CARLOS RIVAS
Presenta a súa pintura no
Multiusos de Chapela até o
venres 27.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

LATINOS DO LESTE
Pinturas de Simón López
Míguez que podemos ollar
na Casa da Cultura.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

OLARÍA GALEGA
Até este venres 20 podemos
visitar esta mostra na sala
da Omic (Nova Oficina de
Turismo).

RiveiraRiveira
■ EXPOSICIÓNS

CORPO E SANGUE
Mostra de Siro López, li-
cenciado en teoloxía prácti-
ca e artista polifacético, na
igrexa da Nosa Señora do
Carme de AGUIÑO. Adicada
a Francisco Lorenzo Ma-
riño e organizada pola aso-
ciación que leva o seu no-
me, poderémola contem-
plar até o 30 de xaneiro.

RODOLPHE
SCHÖNBERG
Barcos titúlase a súa mostra
que podemos contemplar no
Museo do Gravado en Artes
até o 31 de xaneiro. Neste
mesmo lugar encóntrase  a
mostra Nosotras-Nosotros
(até o 15 de febreiro) e Os
caprichos de Goya e Dalí
(até o 28 de febreiro).

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

CERTAME
ISAAC DÍAZ PARDO
O museo Carlos Maside
acolle esta colectiva de 29
artistas.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

MIRÏA ROMERO
CASTRILLÓN
O C.C. Municipal amosa a
obra desta artista até o 4 de
febreiro.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA
URUGUAYA
O libro de Eduardio Rey
Tristán, La izquierda uru-
guaya, 1955-73, publicado
pola Universidade de Sevi-
lla, será presentado este ven-
res 20 ás 20 h. na galería Sar-
gadelos. No acto participa-
rán o cónsul do Uruguay en
Santiago, Eleuterio Fernán-
dez Huidobro, e Pilar Ca-
giao Vila, profesora de His-
toria de América da USC.

MEMORIA DE GALIZA
A asociación Foro pola
Memoria de Galicia será
presentada o martes 24 ás
20 h. na galería Sargadelos
por Xesús Alonso Monte-
ro, Herminio Barreiro,
Manuel Peña Rey, Xesús

Redondo Abuín e Carlos
Portomeñe Pérez.

O XENE DA CHUVIA
Este libro de X. Ricardo
Losada, publicado por Edi-
ciós do Castro na colección
narrativa, será presentado
por Xosé L. Axeitos, Xosé
Hermida e o autor o martes
24 ás 20 h. na galería Sar-
gadelos.

■ EXPOSICIÓNS 

EMPORIOS INVISÍBEIS
A Fundación Granell pre-
senta esta mostra até o 15
de febreiro.

ROMAN SIGNER
O CGAC acolle as súas es-
culturas e instalacións desde
este venres 20 até o 2 de
abril. Este suízo defínese co-
mo un homo faber, un escul-
tor que opera coas tres di-
mesnións e o tempo dando
orixe a fenómenos efémeros
rexistrados en formato Super
8 e, posteriormente, en vídeo
e en fotografía, no que a au-
ga, o ar e o lume xogan un
papel fundamental.

MENCHU LAMAS
Este xoves 19 inaugúrase
unha mostra súa na galería
SCQ, que poderemos visi-
tar até o 23 de febreiro de
luns a venres de 12 a 14 h.
e de 18 a 21 h.

SOMBRAS NA PEDRA
Fotografías de Jacobo Re-
muñán que se poden ollar
no Centro Sociocultural de
Fontiñas até o 29 de xaneiro.

RAMÓN CONDE
Os traballos deste escultor
exhíbense, xunto coas pin-
turas de Alfonso Costa, até
este venres 20 de xaneiro
na galería Epocarte da Fun-
dación Araguaney.

UN ANO DE VOZ
As fotografías de Paco Ro-
dríguez, Álvarez Balleste-
ros, Xoán Soler e Sandra
Alonso pódense ollar, até
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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

O Centro Andaluz de Teatro-Ma-
estranza Films-Pentacion repre-
senta esta adaptación do filme de
Benito Zambrano realizada por

Antonio Onetti, este xoves 19 no
Auditorio Municipal de OURENSE; o
sábado 21 e domingo 22 poderemos
ollala no C.C.Caixanova de VIGO.♦

SolasSolas

Este xoves 19 terá lugar no Con-
cello de Bueu unha xornada de
recoñecemento ao traballo do
ilustre etnógrafo sueco e veciño
da vila, promovido pola Aso-
ciación de Amigos das Embarca-
cións Tradicionais Os Galos, a
Consellaría de Pesca e Asuntos
Marítimos e o Museo Massó, co-
mo agradecemento á súa contri-
bución ao coñecemento e difu-
sión do patrimonio material e in-
material galego coa análise da
identidade económica e cultural
das comunidades mariñeiras. Os
actos comezarán ás 17,30 h. no

Salón de Plenos coa sinatura pú-
blica por parte do profesor de
exemplares da súa obra Dornas e
Gamelas; para despois proceder
ao outorgamento do título de Fi-
llo Adoptivo de Bueu, ás 18,30,
nunha sesión extraordinaria do
Pleno da Corporación Municipal;
ás 19,30 h. seguiralle no Centro
Social do Mar un acto académico
no que saudarán a Conselleira de
Pesca e Asuntos Marítimos Dona
Carmen Gallego Calvar e o
cónsul de Suecia en Vigo Alber-
to Durán Núñez, e se poderán
escoitar os discursos de Dionisio

Pereira da Federación Galega
pola Cultura Marítima e Flu-
vial; do catedrático de Enxeña-
ría Naval José Mª de Juan Gar-
cía Aguado; do arquitecto Cé-
sar Portela; e do comandante-
director da ENM Franciasco
Javier Franco Suances, aos que
seguirá a proxección dun docu-
mental con imaxes de Mikael
Mörling, e a intervención do ho-
menaxeado; ás 22 h. celebrarase,
no hotel Bueumar, unha cea para
a que se pode reservar cuberto
no teléfono 986 390 030, por un
custo de 45 euros.♦

Homenaxe a StafHomenaxe a Staffan Mörling Odénfan Mörling Odén

Exposición
fotográfica
sobre Frida

Khalo na
Fundación

Luís Seoane
da CORUÑA
a partir do
venres 20.

Pá en alabastro para cosméticos do Imperio Novo ou Baixa Época (1550-332 a.C.), de pro-
cedencia descoñecida en Exipto, que forma parte da mostra Vida e morte no antigo Exipto e
que podemos contemplar no C.S. Caixanova de OURENSE.

O Centro
de Arte
Contempo-
ránea de
SANTIAGO
acolle as
esculturas e
instalacións
de Roman
Signer a
partir deste
venres 20.
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despois de Reis, no Museo
do Pobo Galego.

IV PREMIO
NOVOS ARTISTAS
Podemos visitar esta mos-
tra até o 5 de febreiro na sa-
la Isaac Díaz Pardo do Au-
ditorio de Galiza.

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
este sábado 21 na galería
C5 Colección.

CLAUDIA TERSTAPPEN
Lugares de culto chámase a
súa exposición que pode-
mos contemplar na Igrexa
da Universidade até o do-
mingo 29.

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.

FRIDA KAHLO
Na Fundación Caixa Gali-
cia (Rúa do Vilar 19) pode-
mos admirar unha interesan-
te retrospectiva sobre a figu-
ra da fascinante pintora me-
xicana, até finais de xaneiro.

LEOPOLDO VARELA
Podemos visitar esta mag-
nífica mostra na Casa da
Parra até este venres 20.

■ MÚSICA

NOITES DO BRAZIL
Podemos escoitar os sons
de Diego Massimini e Elí-
as Cassamo este xoves 19
ás 22,30 h. na Casa das
Crechas.

AVALANCH + TALESIEN
Este venres 20 na sala Ca-
pitol ás 21,30 h. Avalanch

anda a presentar o disco
máis cañeiro da súa carrei-
ra, El hijo pródigo: 10 can-
cións de rock duro con riffs
contundentes e afiados, sós
vertixinosos... que che
atraparán. Neste mesmo lu-
gar pero o vindeiro xoves
26 ás 21 h. estarán os sue-
cos de The Soundtrack of
Our Lives e os canadianos
de Sloan.

■ TEATRO

ONDAS
Podemos ollar esta obra do
Teatro Nove Dous na sala
Yago desde este xoves 19
ao domingo 22. Máis infor-
mación e consulta de hora-
rios en www.salayago.com.

SOLO ANTE EL DELIRIO
A sala Nasa acolle desde es-
te xoves 19 ao sábado 21 ás
22 h. a representación desta
peza de Gerardo Steve.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL DURÁN
Colga as súas fotografías de
paisaxes e, sobre todo, per-

soas en branco e preto bai-
xo o título Raíces, na sala
municipal da Área Panorá-
mica. Neste mesmo lugar
poderemos contemplar a
maqueta da ponte interna-
cional realizada polo artista
Olimpio García Bastos,
caldereiro de Vulcano xubi-
lado, experto construtor de
pontes, torres e buques.
Ambas mostras até o 5 de
febreiro.

COLECTIVA DE NADAL
Un ano máis a galería Tris-
quel e Medulio amosa obras
dun centenar de autores,
que podemos ollar até o 28
de xaneiro.

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Nesta coñecida libraría ás
20 h este xoves 19, Félix
Vello Vázquez presentará o
seu libro Adolfo Bécquer,
precursor del simbolismo
en España, acompañado
por Rosa Elvira Caama-
ño, Francisco Pablos e
Fernando Franco.

EL BOSCO E
O FANTÁSTICO
Ciclo de conferencias da
Fundación Barrié (Policar-
po Sanz 31) sobre El Bosco
e a tradición pictórica do
fantástico no Museo do Pra-
do, durante xaneiro e febrei-
ro ás 20 h. Este xoves 19 po-
deremos escoitar ao, tamén,
Catedrático da Complutense
Valeriano Bozal, coa inter-
vención Riendo camino de
la muerte, na que abordará a
frecuencia coa que o artista
recorre ao tema da condición
humana no seu ideario pictó-
rico. Entrada libre até com-
pletar aforo. O vindeiro xo-
ves 26 poderemos escoitar
ao, tamén, Catedrático da
Universidade de Zaragoza
Gonzalo M. Borrás Gualis
na intervención Lo fantásti-
co en el mundo medieval.

■ EXPOSICIÓNS

ALEJANDRO
CURUJEIRA
Este fillo de emigrantes ga-
legos, considerado como un
dos grandes valores da arte
actual arxentina, expón na
sala I so C.S. Caixanova até
o 26 de febreiro.

1,2,3, QUE EMPECE
OUTRA VEZ
Até final de xaneiro temos na
Casa da Xuventude as foto-
grafías de Mauricio Rojas e
Geseica García Fernández.

ASIA
Podemos visitar esta retros-
pectiva de pezas perten-
centes ás coleccións do Mu-
seo Nacional de Artes De-
corativas até o 19 de febrei-
ro no C.C. Caixanova.

MOÏSE DIKOFF
O vindeiro mércores 25
inaugúrase esta mostra de
escultura e pintura, que po-
deremos ollar no C.S. Cai-
xanova até o 12 de febreiro.

MALDITA EUROPA
Obras de Xurxo Oro Claro
que se exhiben na galería
Ad Hoc até o sábado 21.

TERESA IRISARRI
Podemos admirar os seus
cadros na galería Buró-Loft
(Sanjujo Badía 27) até o
xoves 26.

CARLOS TRONCOSO
O pintor expón o seu traba-
llo na galería María Prego
até o sábado 21.

MANUEL TORRES
O centro de arte Alpide pre-
senta unha selección da
obra deste pintor até final
de xaneiro.

NAVEGANTES
Os gravados de Isabel So-
moza exhíbense na galería
Máis Obra Gráfica Galega
ate final de xaneiro.

DO SACRO
E DO PROFANO
As fotografías de Víctor
Manuel Gracia expóñense
na galería Termes até este
venres 20.

AUTISMO
A mostra fotográfica Aché-
gate ás persoas con autismo,
cedida pola Confederación
Autismo España á Funda-
ción Menela, encóntrase no
Edificio Cami da rúa da La-
xe 3, onde poderemos con-
templala até este venres 20.

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

ARREDOR DE VERNE
O Verbum exhibe durante

todo xaneiro 80 fotografías
sobre a súa figura.

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 desenvol-
vimento industrial no noso
país, desde os precursores
do s. XVIII até as novas
industrias do s. XXI. Os
centros de ensino e outros
colectivos poden solicitar
a participación nos obra-
doiros didácticos ou as vi-
sitas comentadas para gru-
pos no telf. 986 110 220.
Até o domingo 22.

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

I CERTAME DEREITOS CIVÍS EN
GALIZA
O Movemento polos Dereitos Civís
promove, en colaboración coa Direc-
ción Xeral de Xuventude, este concur-
so, dirixido ao estudantado universita-
rio galego, ao que poderán optar traba-
llos que traten sobre A situación dos
Dereitos Civís en Galiza: 2005, anali-
zando as posíbeis vulneracións dos
mesmos, facendo referencia a temas
que afecten ao dereito recollido no Tí-
tulo I da Constitución, na Carta de De-
reitos Fundamentais da UE, a Carta de
Dereitos do Consello de Europa ou
calquera outro documento aceptado
como garantizador dos dereitos funda-
mentais. Os traballos deberán ser ori-
xinais e inéditos, realizados indivi-
dualmente, redactados en galego e
cunha extensión que non poderá exce-
der de vinte folios, mecanografados a
duplo espazo e por unha soa cara. Os
participantes presentarán seis copias,
axuntando os seus dados persoais, que
deberán aparecer en cada un dos exem-
plares, no Departamento de Dereito
Administrativo da Profesora Alba No-
gueira López, na Facultade de Com-
postela; no de Dereito Penal do Profe-
sor José Ángel Brandariz García na
Coruña; no de Dereito Penal da Profe-
sora Inma Valeije Álvarez na Faculta-
de de Ciencias Xurídicas e do Traballo
de Vigo; ou na Sede Nacional do
MPDC (rúa Miguel Ferro Caaveiro 10,
2º-15707 SANTIAGO DE COMPOSTE-

LA), antes das 14 h. do 28 de febreiro.
Establécese un único premio con-
sistente nunha viaxe a un país de Lati-
noamerica. Máis información en
www.movemento.org.

GALIZA: ÉXODOS E RETORNOS
Con motivo de conmemorarse o cente-
nario do Banquete de Conxo tivo lugar
en Buenos Aires o I Congreso da Emi-
gración Galega, entre o 24 e o 31 de
xullo de 1956. Cincuenta anos, despois
o Arquivo da Emigración Galega e o
Consello da Cultura Galega fan unha
lembranza daquel encontro cun Con-
greso Internacional que se vai celebrar
en Santiago de Compostela do 11 ao
14 de xullo, co obxectivo de facer un-
ha homenaxe, pero tamén de abrir de
novo o debate sobre os fenómenos
emigratorios. Por isto a organización
convida os estudosos e especialistas
nos movementos migratorios, que po-
derán participar en conferencias, rela-
torios, intervencións en mesas redon-
das e comunicacións, que deberán fa-
cerse chegar á secretaría do Congreso
antes do 31 de marzo, cunha proposta
na que figuren os dados do autor, o tí-
tulo da comunicación e un resumo do
contido desta, cunha extensión de en-
tre 20 e 30 liñas. A finais do mes de
marzo, os comunicantes recibirán noti-
ficación da aceptación da súa proposta.
O texto completo das comunicacións
aceptadas deberá chegar á organiza-
ción antes do 15 de xuño, non debendo

exceder este das 20 páxinas en DIN A4
(1.800 caracteres por páxina, presen-
tando xunto á copia en papel outra en
disquete. O congreso desenvolverase
en torno a catro seccións: A partida e
as causas da emigración; Os procesos
de inserción e o asociacionismo; Os re-
tornos e a inmigración; e A memoria
da emigración e o exilio. Máis infor-
mación na Secretaría do Congreso (Pa-
zo de Raxoi, 2º Andar - Praza do Obra-
doiro 15705 SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA), nos teléfonos 981 957 202 e 981
557 351, ou en aemigracion@conse-
llodacultura.org e correo@conselloda-
cultura.org.

XPRÉSSATE EN TUI´06
Avid Technology, Play-Doc e o Festi-
val Internacional de Documentais de
TUI promoven este concurso/obradoi-
ro de curtas documentais para o apoio
ao talento entre os novos realizadores
que inician os seus pasos no mundo do
documental. O certame constará de
tres partes: o Seminario de Montaxe,
impartido por un montador profesio-
nal de recoñecido prestixio; o Obra-
doiro do Festival, supervisado por un
especialista de Avid; e o Concurso
Xpréssate, no que o público do Play-
Doc decidirá cal dos traballos resul-
tantes será o gañador. Despois do fes-
tival, Avid decidirá que proxectos per-
manecen dentro da iniciativa Avidhoc
e facilitaralle os autores os medios pa-
ra que a súa obra definitiva se reedite

na extensión acordada e se remate
(posprodución en formato vídeo) coa
máxima calidade técnica baixo a tute-
laxe de Avid. O prazo para presentar
os proxectos remata o vindeiro 3 de
febreiro. Aqueles que desexen partici-
par neste concurso poden atopar as ba-
ses, a ficha de inscrición e máis infor-
mación en www.avidarena.com e
www.play-doc.com.

IV PREMIO DE XORNALISMO
NANO CAMBEIRO
Convocado polo Instituto de Estudos
Miñoranos (IEM) en memoria do xor-
nalista fundador do instituto, outorga-
rase a aquela colaboración xornalísti-
ca referida ao Vla Miñor, realizada en
galego e publicada en calquera medio
ou método do comunicación: publica-
ción periódica escrita, radio, televi-
sión, internet... sendo a temática libre.
O traballo debe estar publicado no ano
2005 e poderá ser presentado polo seu
autor, por aquela persoa que así o con-
sidere ou por calquer persoa da xunta
de goberno do IEM. O prazo de pre-
sentación remata o 30 de maio deste
ano podéndoo facer no Apdo. 30,
36380 de Gondomar. O premio con-
siste nunha peza escultórica realizada
por Fernando Casás; darase a coñecer
aos medios de comunicación en agos-
to (coincidindo coa cabodano do pasa-
mento de Nano Cambeiro) e entrega-
rase nun acto público a celebrar en se-
tembro ou outubro.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA
DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

Estabelécense as bases reguladoras para a conce-
sión en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións aos proxectos colectivos de xestión
integral para o aproveitamento dos recursos mari-
ños de Galiza e se procede a súa convocatoria. O
prazo de presentación remata o día 3 de febreiro de
2006. A información completa referida a esta orde
está recollida no DOG de 2 de xaneiro de 2006.

Esta mesma consellaría vén de estabelecer as bases
reguladoras para a concesión de compensacións fi-

nanceiras os mexilloeiros e mariscadores derivados
da paralización temporal da actividade coma conse-
cuencia de biotoxinas mariñas. O importe máximo
de concesión destas subvencións é de 500.000 euros
e 300.000 euros, dos que 400.000 euros e 240.000
euros son cofinanciados pola Unión Europea a tra-
vés do Instrumento Financeiro de Orientación Pes-
queira (IFOP) na súa medida paralizacións tempo-
rais. Estes importes poderán ser ampliados en fun-
ción das dispoñibilidades orzamentarias sen que iso
dea lugar á apertura de novo prazo de presentación
de solicitudes, salvo indicación expresa en contrario
na orde que se publique para o efecto. A orde foi pu-
blicada no DOG o pasado 9 de xaneiro.♦

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

Avalanch
toca este

venres 20
na sala

Capitol de
SANTIAGO.

Novedous
Teatro

representa
Ondas na

sala Yago de
Compostela.

Alejandro
Curujeira
mostra a
súa pintura
no CS
Caixanova
vigués.
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que inclúe, ademais de obra
plástica, exemplos de foto-
grafía, cinema, vídeo, mul-
timedia, e arquitectura, nun
intento por establecer no-
vos nexos de unión entre
artistas de diferentes perío-
dos e xéneros.

A PATRIA ESTÁ AO
VIRAR NA ESQUINA
No MARCO encóntrase es-

ta mostra sobre a fotografía
contemporánea en Austria,
que a través de máis de 80
imaxes de 14 artistas (ade-
mais de vídeos, pinturas e
postais) indaga sobre as
máis diversas visións de
Austria, e mantén vivo o
debate sobre a relación en-
tre a realidade e a súa ima-
xe, sobre a cuestión da re-
presentabilidade do mundo.

■ MÚSICA

JOAQUÍN ACHÚCARRO
No C.C. Caixanova este xo-
ves 19, Joaquín Achúca-
rro dá un concerto en me-
moria do arquitecto Deside-
rio Pernas, no que nos aga-
sallará con obras de Bach,
Busoni, Bethoven e Chopin.

THE LORDS
OF ALTAMONT
A banda norteamericana
chega este venres 20 ás
00,30 h. á Iguana Club, pa-
ra presentarnos o seu novo
traballo Lords Have
Mercy!, impresionante
mostra do garaxe-punk
máis auténtico, nun concer-
to no que tamén poderemos
gozar co directo dos locais
Tumbitas. O vindeiro ven-
res 27 vai tocar nesta sala
Transilvanians, banda vi-
guesa que mestura os sons
xamaicanos do ska, o
rocksteady e o early reggae
cun particular toque terrorí-
fico moi persoal.

AUSTRIA
Pedro Berbel (voz e baixo)
e Óscar Terceiro (voz, gui-
tarras e programación) son
ben coñecidos do público
galego por ter pasado por
diversas formacións. O caso
é que o catalán e o vasco
formaron Austria en Ponte-
vedra, onde ambos están
afincados, e agora presen-
tan diante vosa o seu traba-
llo, encadrado dentro do

pop, este sábado 21 ás
22,30 na Fábrica de Choco-
late (Roxelio Abalde 22).
Entrada a 1 euro e actuación
do DJ Diego Steelwood.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

CENTRO PORTUGUÉS
DE FOTOGRAFIA
Até o 29 de xaneiro e con
entrada libre podemos con-
templar neste lugar as foto-
grafías de José Pedro Cor-
tes; as de Pedro Medeiros
sobre as prisões políticas
portuguesas baixo o título
Voz do silêncio; e as Novas
Adquisições do centro.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de
Arte Moderna José de Aze-
redo Perdigão vai poder
contemplar, desde o martes
24 e até o 30 de xuño, a
mostra de gravuras de Hein
Semke (1899-1995), o ar-
tista alemán residente en
Portugal desde 1932, co ga-
llo do décimo cabodano da
súa morte; e os deseños de
Fernando Lemos: formas
xeométricas realizadas con
caneta a tinta china en cha-
pa de offset. De mércores a
domingo das 10 ás 18 h.♦

FEDERACIÓN GALEGA DE SURF
www.fgsurf.com

Páxina oficial da Federación Galega de
Surf. Integramente en castelán, con in-
formacións sobre este deporte e sobre a
Federación. Actualízase pouco e conta
con publicidade institucional.♦

FÚTBOL GALEGO
www.futbolgalego.net

Outra cara do deporte: unha páxina non ofi-
cial dedicada ao fútbol galego, sen publici-
dade nin institucional nin de empresas e que
emprega en exclusiva o idioma galego. É,
ademais, máis completa: seccións para cada
tipo de balón pé, noticias, opinión, crónicas
de partidos, resultados, foros, enquisas...♦
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■ Ofrécese Licenciado en Filoloxía
Galega (Apto no C.A.P) para traballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector orto-
gráfico, etc... Contactar no 619 991
876 (polas tardes).

■ Busco profesor de electricidade
e electrónica na Coruña ou Santia-
go. Razón no teléfono 656 180 390
ou ben pferreirop@yahoo.es

■ Búscanse persoas para traballar 4
horas diarias, na zona da Barbanza,
Santiago e arredores. Chamar para
entrevista ao 981 822 786.

■ Véndese carriño para xemelgos Ja-
né Sukpertwin, con cambotas para 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.

■ Cromoterapia. Imán Kathya, tera-

peuta de Aura-Soma®. Rúa Ribeiriño
13, 6º D - Ourense. Telf. 639 816 727.

■ Véndese Lancia Delta do 1994 en
Santiago, con poucos quilómetros,
deportivo e de cor vermella. Chamar
ao 628 695 839.

■ Precísase perruqueira con expe-
riencia para A Coruña. Posto de tra-
ballo estábel. Soldo fixo máis comi-
sións. Telf. 638 717 084.

■ Urxe vender, por problemas, pre-
cioso e orixinal apartamento en Mon-
dariz Balneario, amoblado, 60 m2, 2
dormitorios, baño, salón-cociña, cale-
facción, chans e teitos forrados de ma-
deira, abufardado, duplas e grandes
xanelas, vistas ao ceo desde toda a
casa e desde as camas, decorado es-
tilo montaña, rústico e a estrear, con
garaxe e trasteiro. Merece ser visto.
Prezo 20.000.000 de pta. Información
nos telf. 679 697 055 / 986 226 826.

■ Búscase vivenda en aluguer
en Santiago, con calefacción e
cociña amoblada con 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. Organiza-
ción de grupos de axuda e obradoi-
ros en calquera localidade da Galiza.

■ Oferécense mozas para limpeza
de casas, apartamentos, garaxes e pi-

sos en Vigo. Telf. 686 811 460.

■ 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.

■ 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, alumna-
do... impartidos por experta en Se-
xoloxía e Educación Sexual, en toda
Galiza e norte de Portugal. Máis in-
formación nos telf. 654 489 082 /
629 867 824.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Son páxinas xemelgas e superpostas do mesmo xornal. Ocupan as mesmas columnas e xerarquía de
titulares. Mais unha está fabricada para a edición de Pontevedra e a outra para a que se difunde en Vi-
go. Falan da mesma cuestión con diferente linguaxe. Acomodadas as dúas ao máis acaído localismo.♦

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

The Lords of
Altamont
toca este

venres 20
na Iguana
de VIGO.

Podemos
contemplar

as gravuras
do desapa-
recido Hein

Semke no
CAMJAP de

LISBOA.

Austria
toca na
Fábrica de
Chocolate
de VIGO
este
sábado 21.
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Que o proxecto de no-
vo Estatuto de Auto-
nomía do BNG men-

cione, no preámbulo, os sue-
vos foi causa de rexouba en-
tre algúns comentaristas. Co-
mo a Castela que describiu

Machado: desprecian cuanto
ignoran. Non se molestan
tanto coas citas da historio-
grafía española a Atapuerca,
aos Tartessos ou á falseada
Reconquista. O Reino Suevo
existiu. Nin a escola fran-

quista se atrevera a negalo.
Igual que existe un dereito
xermánico, diferente do ro-
mano, do que tamén bebe o
dereito galego actual. Claro
que algúns ignoran que exis-
ta un dereito galego propio.♦
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Lingua e
política
FRAN ALONSO

Os oito anos de az-
narismo lograron
crear un estado de

opinión decididamente
desfavorable á realidade
plurinacional española. O
curioso é que ese estado de
opinión non só exacerbou
os ánimos e buscou a con-
frontación (véxase a inten-
tona verbal de Mena
Aguado, que escandalizou
a toda Europa) senón que
ademais conseguiu pene-
trar en moitos “sectores
progresistas”, de tal xeito
que hoxe por hoxe o na-
cionalismo non é unha op-
ción política ou ideolóxica
tan aceptable como cal-
quera outra senón que se
está a converter en sinóni-
mo dun posicionamento
“pechado”, “reacciona-
rio”, “anacrónico”, “ex-
cluínte” e “xenófobo”, e
definirse como nacionalis-
tas fóra de Galicia, Catalu-
ña ou Euskadi comeza a
ser moi problemático.
Ademais, algúns xornais
galegos secundan a atmos-
fera do aznarismo e fo-
mentan unha opinión sec-
taria destinada a combater
o nacionalismo sen ofrecer
puntos de vista alternati-
vos. Así que o nacionalis-
mo galego, que pode levar
canda si algúns lastres pe-
ro constitúe unha opción
historicamente ligada a
presupostos políticos de-
mocráticos, de xustiza, li-
berdade e igualdade, hoxe
ten que estar máis disposto
ca nunca a demostrar eses
principios. 

Lamentablemente, a
principal vítima de todo
este proceso é a lingua ga-
lega, que non é a bandeira
de ningún partido senón o
máis rico e xeneroso patri-
monio inmaterial dun po-
bo. E se ese discurso pro-
vinciano, empobrecedor e
uniformizador da dereita
española é maiormente
responsable da situación,
tamén inflúe considerable-
mente a relación automáti-
ca entre lingua e naciona-
lismo, aguizada ás veces
por unha vontade diferen-
cialista . Por iso, nese sen-
tido, resulta positivo que o
PSOE asumise a responsa-
bilidade da Política Lin-
güística do novo goberno.
Na actualidade a presenza
do galego esvaeuse de
moitos “sectores progre-
sistas” e deixoulle paso ao
castelán en lugares onde
hai anos era impensable.
Hoxe existe un cada vez
máis amplo movemento
cívico urbano que utiliza o
castelán de forma preme-
ditada e ostentosa como
xeito de diferenciación
ideolóxica. E iso non é
produto da desgaleguiza-
ción da sociedade senón,
sobre todo, do discurso de
confrontación política.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
A entidade Ave María de estu-
dos sobre a marihuana convo-
ca para o Día de San Canuto
(19 de xaneiro) unha fumada
popular e varios actos lúdicos e
culturais na praza da Consti-
tución de Vigo. Para saber algo
máis desta entidade falamos co
seu presidente, Nacho Rivero.

Con ese nome, será unha aso-
ciación cristiá, supoño.

Pois non. Somos unha aso-
ciación irreverente. Ave María
son unhas siglas que significan
Asociación de Estudos da María,
na súa acepción de marihuana.

Que estudan?
Os defectos, os sabores, o

aroma, as estratexias de cultivo,
a xenética e a cultura en torno
ao cáñamo.

Tamén celebran o día de
San Canuto. Van a misa?

Non. Facemos un arremedo
pseudo cristiá que consiste en
pasear polo Caco Vello de Vigo
unha talla policromada que re-
presenta un porro beatificado.

San Canuto tamén é unha
festividade cristiá. Non negue
que son amigos de Ratzinger.

No sentido de pastor?, ale-
mán, quero dicir? Preferimos os
cans mil leites, sete razas, pallei-
ros, antes que os de pedigree.

Son moitos na asociación?
Somos os necesarios para po-

der ir facendo algo, pero viría
ben que fósemos algúns máis.

Entón hai máis consumido-
res fóra que dentro.

Moitos máis. Se algúns máis
estivesen dentro, podíamos loitar
mellor polo noso obxectivo, que
é desprohibir todo tipo de subs-
tancias partindo da idea de que
da pel para dentro manda un. O
consumo non debe ser obxecto
de políticas, polo menos restriti-

vas, en todo caso educativas.
As drogas hoxe teñen pouco

glamour, prefiro o Colacao.
O colocao? É que lle nega o

carácter de droga ao cacao?, por-
que o ten.

Coa policía tamén terán
unha relación amigábel.

Temos moita relación, pero
non chega a ser amigábel.

Entón será sexual.
Estamos abertos a todo, pero

xeralmente é unha relación episto-
lar. Eles mandan unha multa e nós
contestamos cunhas alegacións.

E quen gaña?
O sistema: os avogados, xuí-

ces e fiscais.
Agora, coa nova lei, xa non

poden fumar porros no traballo.
Ao contrario. A Lei Corcue-

ra impide fumar cáñamo na rúa

e coa nova Lei prohíbese fumar
tabaco no choio. O fumeta vai
ter que fumar a nicotina na rúa e
o cáñamo no traballo. Agora
ben, tampouco é obrigatorio
consumir nada.

Seica tamén cultivan ma-
rihuana.

Actualmente a única forma
de proverse de marihuana é o au-
tocultivo. Segundo algunha sen-
tenza do Tribunal Supremo o cá-
ñamo pódese cultivar, o delito é
a transmisión a terceiros.

Seguro que non é ilegal?
A semente do cáñamo está

protexida pola Convención de
Viena pola súa biodiversidade
xenética. O cultivo privado para
o consumo está permitido. Can-
do a policía arrinca unhas matas,
esgrime o argumento da saúde

pública pero pola transmisión da
droga. O Ministerio do Interior é
especialista en xerar alarma so-
cial onde non a hai e os medios
de información do sistema
apoian iso.

Tamén nos colexios?
Nos colexios, educación. Un-

ha materia obrigatoria sobre es-
tados alterados de conciencia pa-
ra reducir a curiosidade que de-
semboca en risco de consumo
sen saber onde se mete un.

Ademais teñen xuntanzas
de degustación, nas que inter-
cambian as súas receitas.

Facemos intercambios entre
adictos.

Iso tamén é ilegal.
Non, se é entre adictos, ta-

mén está protexido por algunha
sentenza do Supremo.♦

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

Nacho Rivero
‘A marihuana está protexida pola Convención de Viena’

PACO VILABARROS


