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O pacto
CiU-PSOE
abre unha

nova dinámica
no Estado

1,75 euros

para Galiza porque facilitará a consecución dun novo Estatuto galego e abre unha nova dinámica esta-
tal con diferenciación política entre as nacións e as autonomías, sentando os alicerces para un Estado plu-
rinacional. Tamén blinda as competencias exclusivas e recoñece a débeda histórica en Catalunya. No as-
pecto negativo é preciso reseñar que o modelo de financiamento aprobado non lle posibilita a Galiza a
suficiencia financeira (a Catalunya, si), nin recolle a necesidade dunha Axencia Tributaria propia. Estas
paulas non deberían ser insuperábeis no novo Estatuto que necesita Galiza se os partidos políticos enfo-
can a discusión desde unha postura autónoma, tendo en conta a nosa realidade e as nosas necesidades.
Neste senso, son un bo agoiro as palabras de Alberto Núñez Feixoo na súa entrevista co vicepresidente
Anxo Quintana, reafirmando non só a necesidade dunha total autonomía galega no proceso de elabora-
ción, senón a aposta pola suficiencia financeira. Como o fixera xa antes afirmando que non ían permitir
menos competencias que Catalunya. Para comezar o proceso, xa que logo, ten que partirse da realidade
nacional de Galiza é das súas necesidades e non do modelo catalán. Neste senso é vital que o naciona-
lismo manteña as súas reivindicacións, pois aínda que Galiza non pode estar por debaixo do conseguido
por Catalunya, a nosa diferenza esixe actuar en función dos intereses específicos do pobo galego.♦

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.

Galeuscat preséntase como a
‘terceira forza’

Galeuscat preséntase como a
‘terceira forza’

O ACORDO ENTRE PSOE E CIU PARA APROBAR O ESTATUTO CATALÁN É UNHA BOA NOVA

ISMAEL REGO:
‘O PSdeG quere que o termo nación apareza
no novo Estatuto igual que aparece no catalán’

A información de sucesos
como propaganda política
conservadora

Desde a esquerda, Josep Mª
Pelegrí, Anxo Quintana, Artur Mas
e Josu Jon Imaz na xuntanza de
Madrid do pasado 25 de xaneiro.



Comeza unha nova dinámica para
Galiza na que a reforma estatuta-
ria vai estar no centro do debate
político. Dependerá dos partidos
que tamén estea no primeiro pla-
no da dinámica social, sobardan-
do non só os ámbitos parlamenta-
rios, senón tamén as discusións e
os acordos entre partidos.

A comezos de febreiro anun-
cian que estará constituído o rela-
torio que deberá redactar o pro-
xecto do novo Estatuto. Os tres
partidos parlamentarios están
dispostos a encarar xa este traba-
llos e comezar os debates, os en-
contros e discusións entre as súas
cúpulas organizativas. A decisión
da nova dirección do PPdeG de
participar activamente no proce-
so e as entrevistas do seu presi-
dente, Alberto Núñez Feixóo,
tanto co vicepresidente de Gali-
za, Anxo Quintana, como co pre-
sidente Emilio Pérez Touriño,
son un bo síntoma non só pola
súa decisión de participar activa-
mente no proceso, senón por de-
fender iguais competencias que
Catalunya, autonomía financeira
plena e, sobre todo, que o proce-
so galego será autónomo. 

O BNG xa deu a coñecer o
seu proxecto de texto articulado
e tamén o PSdeG-PSOE ten fixa-
das as súas liñas mestras para o
novo Estatuto.

Neste senso, o principio de
acordo para aprobar nas Cortes o
Estatuto de Autonomía de Cata-
lunya beneficia considerabel-
mente o proceso galego. De terse
escangallado polo camiño das
negociacións, a dinámica galega
estaría eivada e tupina por con-
xunción estatal negativa.

Aínda que ninguén nega a ne-
cesidade de que Galiza comece un
proceso de seu, con miras e pers-

pectivas propias e un Estatuto
adaptado ás súas necesidades e re-
alidade político-social, non é me-
nos certo que a reforma estatutaria
ten unha forte dinámica estatal.

Á par disto, está a propia
postura do PPdeG. Tanto Manuel
Fraga como Núñez Feixóo, teñen
reiterado unha e outra vez que
non van permitir que o Estatuto
galego teña menos competencias
que o catalán. Non lles vai ser fá-
cil manter esta postura enxergan-

do a dinámica contraria ao Esta-
tuto catalán na que teima a direc-
ción do PP en Madrid. Será, sen
dúbida, a primeira e gran proba
de Núñez Feixóo.

Tampouco lle vai ser fácil a
un dubitativo PSdeG-PSOE re-
baixar o teito competencial gale-
go a respecto do catalán. A presi-
dencia da Xunta obrigarao a
manter unha dinámica propia e,
mesmo, reivindicativa ante Ma-
drid, se, seguindo a dinámica

histórica, tenta situar a Galiza
nun segundo plano estatutario.

Os pros de acordo catalán

Seguindo este discurso, cales se-
rían os aspectos que axudarían na
dinámica de conseguir maior co-
ta de autogoberno para Galiza?

No acordo catalán, malia lec-
turas máis ou menos interesadas,
a realidade é que se recoñece a
Catalunya como nación. Certa-

mente, só é no preámbulo e non
no articulado, como demanda-
ban os nacionalistas cataláns. Pe-
ro existe un recoñecemento de
facto que vai ser votado polas
Cortes do Estado.

Estariamos volvendo ao espí-
rito constitucional que diferen-
ciaba claramente entre nacionali-
dades e rexións. José Luis Rodrí-
guez Zapatero non semella dis-
posto a volver a unha dinámica
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O relatorio parlamentario comezará os traballos en febreiro

O acordo catalán facilitará a aprobación
dun novo Estatuto galego

AFONSO EIRÉ

O acordo acadado entre CiU e o goberno central posibilita aprobar o Estatuto catalán nas Cortes españolas.
Ábrese así unha nova dinámica no Estado español, recoñecendo a súa plurinacionalidade ao incluír o termo na-
ción no seu preámbulo. Tamén se blindan competencias e se recoñece a débeda histórica. Aspectos todos que
beneficiarán a consecución dun novo Estatuto para Galiza. No apartado negativo está o modelo de financiamen-
to, filosoficamente semellante ao anterior, que prexudica unha Galiza que deberá aspirar á suficiencia financeira.

Alberte Núñez Feixóo, segundo pola dereita, no intre da súa proclamación como presidente do PPdeG.                                                                                                  AGN



de “café para todos” na que se
igualen as 17 comunidades autó-
nomas. Poderá ser a estratexia do
PP, que levaría a unha inestabili-
dade institucional e política.

No proxecto do Estatuto cata-
lán pactado entre PSOE e CiU,
contémplanse claramente que exis-
ten dúas realidades distintas. Por
unha banda a catalá, por outra a do
Estado. Este bilateralismo mos-
trouse mesmo nas negociacións
onde, a efectos prácticos, a nego-
ciación produciuse
entre dous países.
Estarán de acordo
PPdeG e PSdeG-
PSOE nesta diná-
mica? Serán cons-
cientes de que, de
non facelo así,
prexudicarán gra-
vemente a Galiza?

Por outra ban-
da, existe unha clara
ampliación do mar-
co competencial e
de blindaxe das
competencias pro-
pias de Catalunya.
Galiza debería aspi-
rar tamén a elas.

Outro dos as-
pectos que desta-
car do acordo cata-
lán é o recoñecemento explícito
que se realiza da denominada “dé-
beda histórica”. Un concepto acu-
ñado polos nacionalistas galegos
como demanda política nesta lexis-
latura que cobra así moita máis for-
za. Quen vai discutir a débeda de
Galiza sobre todo se se compara
con Catalunya?

Aspectos negativos

Pero Galiza tamén sairía prexu-
dicada se sae adiante o acordo
acadado entre Zapatero e Artur
Mas para aprobar a reforma do
Estatuto Catalán. Os motivos
que poderían prexudicar a Galiza
van ligados ao financiamento,
aínda que terían corrixenda cun
novo Estatuto galego.

Os aspectos que prexudicarí-
an a Galiza son tres. O primeiro,
o de vincular os investimentos ás
achegas do PIB. Se xeneraliza
este acordo para todas as comu-
nidades autónomas, Galiza vería
recortadas as súas partidas de in-
vestimentos, sobre todo en infra-
estruturas, que poñería en perigo

a súa converxencia co Estado.
En segundo lugar, que o au-

mento dos tributos cedidos ás
distintas comunidades autóno-
mas dependan da renda, o consu-
mo ou a actividade económica.
De ser así, as comunidades ricas
obterían moitos máis recursos
propios que as máis atrasadas.

Pero foi o PP cando gobernaba
quen aprobou esta “cesta” de tri-
butos cedidos, que agora o acordo
CiU-PSOE só reforma a porcenta-
xe, que aumenta. Aínda así, en

menor medida que
a aumentou o PP
para lograr o
apoio dos cataláns
no primeiro Go-
berno Aznar.

O terceiro as-
pecto, que xa está
tamén instaurado,
é a restrición de
que os investimen-
tos do fondo de su-
ficiencia vaian só
a sanidade, ensino
e servizos sociais,
e non poidan ir,
por exemplo a au-
mentar o tecido
produtivo.

Así as cousas,
o financiamento
de Galiza que apa-

reza no novo Estatuto cobra aínda
maior relevancia, con medidas
que poderían paliar o “efecto cata-
lán” como que todas as empresas
que operen na Galiza, aínda que
non teñan a súa sede na nosa na-
ción, tributen no nosa comunida-
de. Pero a aposta primordial  é a
de acadar a suficiencia financeira
de Galiza que non posibilita para
nós o modelo aprobado para Cata-
lunya e que o PSOE pretende es-
tender a todas as comunidades. A
Catalunya e ás comunidades máis
ricas si que lle posibilitan esa su-
ficiencia financeira.

Co actual sistema os recursos
tributarios cobren o 50,7 dos
gastos de Galiza. O 49,3% son
transferencias (fondo de su-
ficiencia). Co novo, aprobado
para Catalunya, filosoficamente
igual ao anterior, pois só mudan
as porcentaxes, os recursos tribu-
tarios cubrirán o 67,8% e as
transferencias o 32%. Para Gali-
za representa 976 millóns de eu-
ros máis pola vía de recursos tri-
butarios. Para Catalunya, 3.543
millóns de euros máis.♦
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A autonomía de Galiza vai de-
pender nunha importante por-
centaxe da autonomía da que
goce o PP galego a respecto do
súa dirección estatal. O papel
que asume o PPdeG, imprescin-
díbel no proceso de reforma
estatutaria, vai marcar non só o
proceso, senón o resultado final.

Gozará o PPdeG de máis ca-
pacidade de manobra que a di-
rección estatal do PP lle conce-
deu a Josep Piqué en Catalun-
ya? Esta é unha das principais
cuestións que pode marcar o de-
senvolvemento do novo Estatu-
to galego. E debe de ser a pre-
gunta que se están tamén facen-
do moitos militantes do PP, co-
mezando polo seu novo presi-
dente Alberte Núñez Feixóo.

Certamente que o peso políti-
co dos populares na sociedade
galega, a composición da súa mi-
litancia e, sobre todo, do seu elec-
torado así o demandan. Así o pide
tamén a súa historia e, mesmo a
composición da nova dirección.

Seguramente na análises do
PPdeG está presente que a pri-
macía política do PP na Galiza
durante todos estes anos veu
propiciada por que soubo xes-
tionar propagandisticamente o
acordo de UCD e PSOE de mi-
norizar o Estatuto galego. Dese-
ño político coñecido como “al-
draxe”, que contou cunha ampla
reacción popular e o esfarela-
mento da UCD galega logo de
perder as eleccións autonómi-
cas, “cambiando o curso do

amazonas”. Así de difícil ollaba
o secretario xeral centrista, Mi-
guel Sanmartín, a posibilidade
de que outra forza se fixese coa
presidencia da Xunta.

Unha supeditación total do
PPdeG ás directrices da rúa Gé-
nova madrileña onde campean,
Eduardo Zaplana, Ángel Acebes
e Mariano Raxoi, podería propi-
ciar unha crise no PPdeG, que
resolveu con suficiencia no seu
último congreso. A pantasma de
Coalición Galega, cimentada nos
pousos daquela “aldraxe”, aínda
percorre moitas agrupacións po-
pulares visitando os seus antigos
compañeiros de partido.

De momento, Núñez Feixóo
semella apostar claramente por
unha dinámica limitada exclusi-

vamente ao ámbito galego na
discusión do novo Estatuto. Así
llo comunicou a Anxo Quintana
na súa entrevista.

Tamén é claro Feixóo cando
afirma que Galiza “ten que ter
un teito competencial compará-
bel ás outras nacionalidades his-
tóricas do Estado”. O presiden-
te do PPdeG afirmou, ademais,
que a autonomía política ten
que ir acompañada de “autono-
mía financeira”. É esta unha de-
manda histórica dos nacionalis-
tas, tantas veces exposta por
Xosé Manuel Beiras no parla-
mento sen que contase co apoio
necesario por parte do PP e do
PSOE. Aínda que o mesmo PP,
con Xerardo Fernández Albor
de presidente, aprobase unha re-

forma estatutaria para que o fi-
nanciamento de Galiza fose o
mesmo que o denominado “cu-
po vasco”. Reforma que non se
chegou a tramitar ao rematar a
lexislatura.

Pero a dinámica de enfron-
tamento na rúa que propicia Ra-
xoi desde Madrid e as descuali-
ficacións a Piqué, tanto por par-
te de Acebes, como de Zaplana,
agoiran un camiño pedraguento
para Feixóo.

Que, finalmente, Raxoi
conseguise que Piqué retirase a
súa dimisión, non semella que
cambie a liña política do PP,
contraria a calquera reforma
estatutaria, á que fían toda a súa
estratexia política para volver á
Moncloa.♦

A autonomía de Núñez Feixóo

O financiamento
do novo Estatuto
cobra relevancia,
con medidas que
poderían paliar
o ‘efecto catalán’
como que
as empresas que
operen na Galiza,
tributen no nosa
comunidade.

Vén da páxina anterior

Alberte Núñez Feixóo, á dereita,
reuniuse co vicepresidente
Anxo Quintana para falar

do novo Estatuto.
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A.E.
O acordo entre José Luis Ro-
dríguez Zapatero e Artur Mas
para aprobar o Estatuto cata-
lán vai máis alá de desatrancar
o proceso estatutario. Ten un
carácter estratéxico a nivel
estatal. Os socialistas escollen
aliados  para cortarlle o paso
ao PP e vense na obriga de ad-
mitir un Estado plurinacional.

Instalouse unha nova cultura de-
mocrática que asuma, de veras, a
pluralidade do Estado? Esta é,
sen dúbida, a gran pregunta que
habería que facerse logo do pac-
to sobre o Estatuto catalán.

Se a política non estivese su-
xeita a tantos imponderábeis e
vaivéns, teriamos que contestar
afirmativamente. As Cortes es-
pañolas van votar unha resolu-
ción na que se afirma que “Cata-
lunya é unha nación”. Significa
un recoñecemento tanto xurídico
como fáctico da plurinacionali-
dade do Estado español.

Rodríguez Zapatero, máis alá
de posturas ideolóxicas persoais,
non contempla outro escenario
político que apoiarse nas forzas
nacionalistas. Non o fai por que
non pode. É unha aposta interna
fronte ao sector máis españolista,
comandado por José Bono, pero,
sobre todo, fronte ao PP.

Neste sentido, o acordo che-
gado con CiU entra dentro do de-
seño global posto en marcha polo
equipo de Rodríguez Zapatero.

A dirección socialista non
podía permitir que se esfarame-
llase nos cantís do unitarismo
unha reforma estatutaria á que se
comprometeu o presidente. So-
bre todo cando o PP cifrou nela
toda a súa artillaría opositora.

O fracaso do Estatuto catalán
significaría, igualmente, o fracaso
de Rodríguez Zapatero, a perda
das próximas eleccións contra
Mariano Raxoi e o seu desbanca-
mento partidario. Pero, primei-
ramente, veríase obrigado a aban-
donar o seu proxecto de goberno.

O acordo con CiU era a me-
llor alternativa, con moito, á que
podía aspirar o PSOE. As razóns
son múltiplas.

As razóns dun acordo

Dentro da actual correlación de
forzas, o PSOE sabe que para
gobernar necesita o apoio dos
nacionalistas. CiU, con acredita-
do pragmatismo e vocación de
pacto, é a principal opción e vai
ser o seu principal apoio.

O acordo sobre o Estatuto ca-
talán non hai que ollalo, xa que
logo, unicamente en clave catalá.
Nin co horizonte desta lexislatu-
ra. Ten moito máis alcance. Os
seus efectos principais poderán
contemplarse logo de celebrarse
eleccións estatais. Aínda que Ar-
tur Mas non quere revelar, nin se-
quera aos seus compañeiros de
Executiva, algúns dos acordos

acadados, semella que existe un-
ha estratexia que levaría a CiU a
participar no goberno do Estado,
con Josep Antoni Durán i Lleida
como un dos ministros principais.

O prezo posto por CiU é que
para participar no goberno de
Madrid, terá que participar ta-
mén no goberno catalán.

O PSOE poderíase atopar
máis cómodo gobernando en

Madrid con Mas de presidente
catalán que con Pasqual Mara-
gall. Os seus compañeiros de
pacto sería o PSC. Os socialistas
españois tentarían con este acor-
do desbaratar a entente de es-
querdas existente en Catalunya.
Impedirían tamén un acordo, po-
lo que clamaban as bases tanto
en CiU como en ERC, entre am-
bas as formacións nacionalistas. 

Pero, ao mesmo tempo, Za-
patero tamén  trata de impedirlle
ao PP calquera aproximación a
CiU que o puidese levase a recu-
perar o goberno central.

O seguinte paso que está a
preparar Zapatero é no País Vas-
co. No seu deseño está non só
unha tregua indefinida da ETA
para os próximos meses, senón
acordos co PNV polos que os so-
cialistas pactarían de novo cos
jelkides para compartir goberno
en Ajuria Enea.

Este acordo entre PNV e PSC
levaría a unha reforma de Estatu-
to pactada na que se recollesen
algunhas das reivindicacións dos
abertzales. A ETA integraríase
na dinámica política.

O problema máis grande para
esta estratexia non semella ato-
parse hoxe por hoxe nas conver-
sas que están a ter cunha HB que
aposta desesperadamente por
volver á normalidade política-
institucional, senón na división
existente no PNV entre os que
apostan por retomar os pactos co
PSOE e os que defenden unha li-
ña soberanista.

Galiza sería a terceira pata
desta estratexia estatal. A súa
participación no redeseño do Es-
tado vai estar influída de xeito
notorio pola fortaleza dos na-
cionalista, do BNG.

A súa presenza no Goberno
galego sitúao nun punto de par-
tida que antes nunca acadara,
tanto para relacionarse co gober-
no central coma cos seus socios
do Galeusca. Pero a súa verda-
deira capacidade de interlocu-
ción vai vir dada pola capacida-
de que teña de influír en Madrid.
Xa que logo, as próximas elec-
cións estatais son unha verda-
deira proba para o nacionalismo
galego e para o papel que xoga
Galiza no Estado.

O enfado de ERC

Tendo en conta esta estratexia
enténdese mellor o interese do
PSOE para pactar con CiU de-
sairando ao até agora “aliado
preferente”, ERC.

Os independentistas de Josep-
Lluís Carod-Rovira non eran uns
aliados cómodos para os socialis-
tas.O PP tiña un branco demasia-
do fácil. Non o son para unha es-
tratexia ampla do Estado e, tam-
pouco, para un pacto estatutario.

Con este pacto con CiU, Za-
patero sacou do punto de mira a
diana fácil de ERC. Este acordo
xa non é cos independentistas,
senón cun partido posibilista no
que se apoiou catro anos o PP
para gobernar, aínda que José Mª
Aznar tivese que falar catalán
“na intimidade”.

Desde CiU hai quen afirma
que ese mesmo acordo asinado
por eles con Zapatero, asinaríao
tamén ERC se non se lle adianta-
se Mas.

Consideran que, dada a corre-
lación de forzas, é un importante
paso adiante. E cando falan da co-
rrelación de forzas, non se refiren
unicamente ás forzas políticas. Si-
nalan como, nos últimos meses,
entraron en xogo tamén no deba-
te, ademais da facción máis espa-
ñolista do PSOE, o Exercito co
pronunciamento do xeneral Me-
na, pero tamén a Audiencia na-
cional e o Tribunal Supremo. A
correlación de forzas do Tribunal
Constitucional, tamén sería nega-
tiva, podendo encallar o Estatuto
neste órgano do Estado.

Pero un dos aspectos princi-
pais que terían en conta CiU,
nunha análise que comparten
tanto PNV como BNG, é a posi-
bilidade de que o PP puidese re-
cuperar o goberno do Estado.
Significaría unha volta atrás no
proceso de construción dun Esta-
do plurinacional.

Neste senso, desde CiU con-
sideran que non é o Estatuto que
eles agardaban, pero si “un im-
portante paso adiante”.

Mentres tanto, o PP continúa
na súa escalada de confronta-
ción. Os populares tratan de tras-
ladar á rúa a presión coa espe-
ranza de que esta sexa a que cas-
tigue a Zapatero.

Cada vez máis, Raxoi afástase
do debate político con propostas
imposíbeis como a convocatoria
dun referendo en todo o Estado
para ratificar o Estatuto catalán.
Unha proposta condenada ao fra-
caso por ilegal pois ao ser os Es-
tatutos leis orgánicas, non proce-
de unha iniciativa popular (méto-
do escollido) segundo consta no
apartado terceiro do artigo 87 da
Constitucións española.

Esta dinámica política pode
levar ao PP, que presume de “par-
tido nacional” a converterse en re-
sidual en Catalunya e máis Euska-
di, nun Estado que camiña inexo-
rábel cara á plurinacionalidade.♦
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Zapatero quere evitar que o PP se achegue aos nacionalistas

O pacto CiU-PSOE
abre unha nova dinámica autonómica

Gonzalo

José Luis Rodríguez Zapatero e Artur Mas.



Galeuscat decidiu fortalecer e
consolidar “definitivamente” a
acción política conxunta. Así o
decidiron os seus integrantes,
BNG, CiU e PNV na asemblea
celebrada o 25 de xaneiro en
Madrid, á que asistiron os máxi-
mos líderes de ambas as forma-
cións, as súas direccións políti-
cas e unha importante represen-
tacións dos seus cargos institu-
cionais, nun número que supera-
ba os 150 participantes.

Galeuscat presentouse como a
“única alternativa política á idea de
Estado nación”. E tamén como a
“terceira forza política do Estado”.
Neste senso comprometéronse a
actuar máis coordenadamente nas
políticas de cada nación, pero ta-
mén na política estatal e europea.

O seu principal obxetivo e o
reto marcado é o de construír  “un
auténtico Estado plurinacional”.
Consideran que é de máis actuali-
dade e ten máis sentido ca nunca e
“xustifica as respectivas reformas
estatutarias iniciadas”.

Preséntanse como a “terceira
vía entre o modelo centralista do
PP e o modelo neoautonomista
do PSOE”. Convencidos de que
agora van ser capaces de avanzar
nos obxectivos que se marcan,
propoñen tres ámbitos impres-
cindíbeis de actuación: a conso-
lidación da acción conxunta das

tres forzas políticas, o diálogo, o
debate e o acordo coas restantes
forzas políticas por riba dos lexí-
timos intereses partidistas e a
posta en marcha do programa de
actuación Galeuscat 2006.

Todo isto para lograr que es-
ta declaración non quede nunha
máis das que realizaron durante
os seus oito anos de existencia.

Consideran que a súa coordi-
nación é máis necesaria ca nun-
ca, hai que agardar que llo per-
mitan as estratexias lexítimas de
cada un dos partidos, porque a
forzas políticas maioritarias no
Estado teñen unha estratexia
“ben articulada para negar os no-
sos dereitos nacionais”.

Como exemplos poñen a
“aposta pola homoxeineización ar-
tificial do sistema autonómico que
trata de ocultar e diluír as nosas ins-
titucións e realidades nacionais”.

A “presentación das nosas
esixencias democráticas como
extravagancias ou privilexios,

creando a imaxe de insaciabili-
dade do nacionalismo”.

Un discurso de “deslexitima-
ción social do nacionalismo no
conxunto español”. Discurso que
tería tres argumentos específicos:
violencia en Euskadi, presión eco-
nómica catalá e proxección da fal-

sa visión de que o proceso de Ga-
liza é inviábel sen a presunta so-
lidariedade exercida polo Estado.

Outro dos exemplos desta polí-
tica do PP e PSOE sería a negación
da “participación directa das nosas
institucións nacionais na UE e nos
foros internacionais en xeral”.♦
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O que ía ser o “novo Estatut” ca-
talán quedou unicamente na re-
forma do Estatuto vixente. A in-
cógnita é se vai ou non acadar o
apoio do de 1979 e se vai ou non
dotar a Catalunya da estabilidade
dos últimos 25 anos.

Este é un “Estatut para ir tiran-
do”. Así o cualifica o sociólogo e
xornalista Salvador Cardús, unha
das persoas de máis reputación do
panorama catalán, integrante do
denominado “nacionalismo trans-
versal”. Miquel Sellarés, quen fo-
ra fundador de CDC con Jordi Pu-
jol e, agora, director de Debat Na-
cionalista e Tribuna Catalana,
considera que “non é un Estatuto
para os próximos 25 anos nin está
resolto o problema catalán”.

Desde o campo nacionalista,
incluída boa parte das bases de
CiU considérase que o Estatut
“quedou bastante lonxe das espe-
tativas reformistas”. Uns ollan
que o único que se conseguiu con
esta reforma é “atar a Catalunya
máis curta”. Vencería a estratexia

do PSOE de “encaixar mellor a
Catalunya en España”. Se encai-
xa mellor, moverase menos.

Iso é o que non queren a
maioría dos nacionalistas, incluí-
da boa parte de CiU. Non pensan
renunciar ás súas arelas naciona-
listas e a defender o seu ideario
político. Teñen medo a que lles
pasase o sol pola porta e a nación
pola que loitaron toda a súa vida
non teña outro recoñecemento
institucional que o estatutario.

Sería un “Estatuto para ir tiran-
do”, como afirma Salvador Car-
dús. Porque, a falta aínda de lograr
un acordo final, poucos dubidan
de que este Estatut non vaia mello-
rar o anterior. Todos defenden,
porque a todos lles convén, que es-
ta reforma non significa marcarse
un gol na propia porta.

Até os máis críticos co pacto
consideran que o acordo de CiU
e Goberno central resolve algúns
problemas competenciais e pro-
mete para o futuro algunhas me-
lloras no financiamento.

Carord-Rovira explica que o
que non se pode é enganar os ci-
dadáns sobre o alcance desta re-
forma, pero aínda non decidiron
cal será a súa postura final, logo
de terse entrevistado na Moncloa
con Zapatero. Pero os indepen-
dentistas collen azóns na súa re-
clamación: recoñecen, algo que
xa se sabía, que o Parlamento ca-
talán non é soberano, porque nin
unha maioría do 90% ten capaci-
dade para decidir algo que lle
afecta ao conxunto do Estado.

Tamén que quen crese que se
podía transformar o Estado da
periferia, estaba totalmente en-
ganado. “Con este Estatut, Cata-
lunya non reformou o Estado, se-
nón que o Estado domesticou a
Catalunya”, afirma un pesimista
Salvador Cardús.

Desde CiU contéstanlle que se
non se está disposto “a un xogo
limpo e claro no marco estatutario,
é preciso abominar de calquera
Estatut”. Tamén se preguntan se,
hoxe por hoxe é posíbel outra po-

lítica que a estabelecida, “incluín-
do nela a política reformista”.

Máis alá das razóns políticas,
están as percepcións cidadás e a
maioría das bases nacionalistas,
tanto de ERC, como de CiU, es-
tán en contra deste pacto. Así o
demostran as mensaxes que co-
mezaron a circular polos móbiles
e que fixeron reflexionar moi
moito aos dirixentes de ERC.

Pero, ao mesmo tempo, ERC
non quere abandonar o Goberno
tripartito. Nin que se adianten as
eleccións. Os seus intereses coin-
ciden, neste caso, con Pasqual
Maragall, que non quere que se
aborte o pacto con ERC e Inicia-
tiva. O único que lle posibilita a
presidencia da Generalitat, inclu-
so fronte aos intereses do PSOE.

O novo Estatut era a grande
aposta do tripartito. Lográrono,
aínda que a foto na Moncloa llla
roubase Artur Mas, que aparece
como o “preferido” do socialismo
español para un acordo estatal.

Maragall sabe que, finalmen-

te, será o president quen rendibi-
lice o proceso. Moito peor que
un acordo capitalizado polo seu
opositor CiU tería sido que se re-
tirase o Estatut. O enfrontamento
Catalunya-Estado sería máis en-
conado ca nunca. A rendibilidade
para ERC, pero o gran fracaso
tamén para o tripartito personifi-
cado en Maragall. A consecuen-
cia sería o adianto das eleccións
cun novo candidato para o PSC.

Así as cousas, ningún dos so-
cios do tripartito quere un adian-
to electoral. ERC terá que pon-
derar se lle é mellor asumir o fra-
caso do novo Estatut votando en
contra no referendo, ou mostrar-
se crítica e combativa unicamen-
te nalgúns aspectos.

As bases presionan para unha
negativa total, pero o pragmatis-
mo político levaríaos a dar un si
crítico contando con algunha ce-
sión de Rodríguez Zapatero. De
momento ao PSOE non lle inte-
resa aínda unha ruptura total con
Carod-Rovira.♦

Un Estatut para ‘ir tirando’

Consideran que constituír un verdadeiro Estado plurinacional
xustifica as respectivas reformas estatutarias

Galeuscat preséntase como a ‘única
alternativa política á idea de Estado nación’

A.E.
O recoñecemento pleno dos feitos nacionais de Euskadi, Catalunya
e Galiza é o principal reto de Galeuscat, a alianza das formacións
nacionalistas maioritarias (BNG, CiU e PNV) nas tres nacións peri-
féricas do Estado, que toma novo nome, deixando atrás Galeusca e
Declaración de Barcelona. Por vez primeira presentan un progra-
ma de actuación conxunto e unha estrutura minimamente estábel.

Ademais do compromiso de for-
talecer e consolidar o Galeuscat,
a reunión celebrada en Madrid
tivo como  acordos principais a
creación a asociación Tribuna
Galeuscat, a constitución dun se-
cretariado e dun intergrupo.

Os obxectivos principais desta
asociación será a “creación dun fo-
ro estábel entre os ámbitos de pen-
samento e de estratexia política
dos partidos que a integran”. Afon-
dar no coñecemento enas realida-
des nacionais “a través das perso-

nalidades do ámbito político, inte-
lectual, xornalístico e cultural”.

Tamén se propoñen con esta
asociación, unha especie de FA-
ES do Galeuscat, avanzar na de-
finición dunha estratexia que in-
cida nos medios intelectuais e
de comunciación de Madrid e
das principais capitais europeas.

Entra tamén dentro das fun-
cións desta asociación, que será
presidida por Juan Mari Atutxa,
ex presidente co parlamento vas-
co, definir un ámbito de colabo-

ración estábel con fundacións e
ámbitos de creación intelectual
do mundo, como apoio á estrate-
xia que Galeuscat desenvolva
tanto no Estado como en Europa.

Ademais do intercambio de
experiencias en distintos campos,
pretende “construír un imaxinario
político-intelectual alternativo
actual”, que propoña alternativas
ao sistema actual que impera tan-
to no Estado como en Europa.

Tamén se constitúe o Secre-
tariado de Galeuscat. Estará for-

mada polos catro coordinadores,
un por formación (BNG, PNV,
CDC e UDC) que serán os en-
cargados de impulsar a Tribuna
Galeuscat, ademais de coordinar
o traballo do intergrupo e as dis-
tintas actividades a levar a cabo.

O intergrupo constituirase for-
malmente en febreiro e estará for-
mado por catro deputados e outros
tantos senadores. A súa misión
fundamental é pór en marcha ini-
ciativas parlamentarias conxuntas
no congreso e no Senado.♦

Atutxa presidirá a Asociación Tribuna Galeuscat 

Desde a esquerda, Anxo Quintana, Josu Jon Imaz, Artur Mas e Josep Mª Pelegrí.



No século V ao bispo-cronista Idacio pú-
ñanlle medo os suevos. Tiña motivos,
pois defendía os privilexios da súa caste

terratenente e a perduración política do Imperio
Romano. A Orosio déronlle tamén un susto, po-
las mesmas datas, mais el, optimista, saudou o
nacemento dunha sociedade nova e non com-
partiu esa aversión. Ata Murguía e Vicetto esta-
ban convencidos
de que a ferocida-
de era o rasgo dis-
tintivo daqueles
bárbaros.

Agora a ou-
tros parece dar-
lles risa ou provo-
carlles burla que
se rememore aos
suevos. Preferirí-
an que pasasen
–que seguisen pa-
sando– desaperci-
bidos; que se di-
solvesen na His-
toria. ¿Por que?,
¿representan aín-
da algún perigo,
quince séculos
despois?, ¿crea-
ranlles problemas
a algún Imperio?.

Desde logo a
risa está mellor
có medo, mais
postos a rirse,
¿por que non se
rin dos visigodos, moito máis famosos?, ¿ou
de Isabel e Fernando, que o “espíritu impe-
ra”?, ¿ou do soleado imperio de Felipe II?.
Nestes exemplos e en moitos outros a ciencia
histórica foi ostensiblemente substituída pola
ideoloxía historiográfica.

Nada hai de estraño en que unha nación
na procura de identidade indague os seus
fundamentos históricos, e en Galicia a etapa
sueva desempeña un papel sobranceiro. Nin
máis nin menos que iso; sen necesidade de
inventarse mitos (aos que por outra parte to-
da sociedade ten idéntico dereito), nin con
intención de dotarse de armas contra nin-

guén. É un esforzo honesto e lexítimo por
descubrir as nosas raiceiras colectivas, que se
funden no tempo, como en todas partes. E é
normal que tal reflexión se faga constar nun
documento (o proxecto de novo Estatuto)
que quere ser expresión do noso ser nacional.

A nación é resultado dunha longa convi-
vencia, en moita maior medi-
da que de oposición aos veci-
ños; isto acáille aos Estados.
Por iso os fundamentos da na-
ción vanse rastrexando ata
época inmemorial, sen que po-
damos identificar un momento
fundacional. É lexítimo retro-
ceder ata a romanidade (ata
Prisciliano ou Exeria), ou ata
os castros, ou ata ben máis
atrás. Por alí andaba xa Gali-
cia na Historia; outra Galicia,
da que algo chegou a nós e nos
moldeou. Mais tamén é verda-
de que a fasquía actual dos po-
bos europeos emerxe aos no-
sos ollos desde os primeiros
momentos medievais, cando
se conforman ou consolidan
estruturas económicas, so-
ciais, políticas e ideolóxicas
nas que en boa medida nos re-
coñecemos.

Velaquí onde o período
suevo (s. V-VI) ten o seu lu-
gar relevante na nosa Histo-
ria. Nas antípodas de calque-
ra absurda pretensión de rein-
ventar unha Monarquía ou de
adornarse con devanceiros
supostamente esgrevios (nin
xermánicos nin celtas). Quen
se alarme por iso que mire
para si mesmo; será que aínda alberga esque-
mas obsoletos na súa propia cabeza.

A construción política dun territorio (Ga-
llaecia) denominado Reino de Galicia, a pre-
coz adopción do catolicismo integrando a
suevos e galaicos, a organización da rede
“parroquial” e diocesana (case como hoxe
existe), a institucionalización de formas polí-
ticas como o Concilio ou a propia Monar-

quía, a presencia dunha figura de fondo arrai-
go popular (san Martiño), o florecemento
dun potente monacato, a vitalidade dos nú-
cleos urbanos e posiblemente a maior parte
dos rurais, os lazos marítimos con Francia;
en fin, a eclosión dunha cultura literaria con
fecunda proxección posterior... son todos

eles elementos, abundantes e condensados
como antes non se coñecen, cuxa importan-
cia na conformación da realidade nacional de
Galicia sería absurdo minimizar.

O desprezo só se explica por ignorancia
ou por malicia.♦

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA é historiador, autor
de O reino medieval de Galicia.
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‘Nada hai de
estraño en que
unha nación na

procura de
identidade

indague os seus
fundamentos

históricos, e en
Galicia a etapa

sueva
desempeña un

papel
sobranceiro”

Cartas

Nova TVG?
Paréceme ben que a TVG tente
renovarse paseniñamente. Non
está ben facer un cambio radical
que espante a audiencia. É máis,
considero un erro non renovar o
‘Supermartes’ porque xa era un
clásico que agradaba unha parte
importante dos televidentes que
agora abandonan a galega os
martes á noite. Ningún programa
é malo de todo e todos teñen re-
medio. Talvez o Superpiñeiro es-
tivese connotado de máis co go-
berno de Fraga pero esa é unha
suposición que está máis presen-
te naqueles que nunca viron este
programa que na súa audiencia
cotiá. Na televisión, cando hai
programas de éxito, é mellor re-
formar ca eliminar.

O que me preocupa máis é que
haxa cousas que parece que mu-
daron e que, en realidade, perma-

necen igual ou empeoraron. Penso
que un destes aspectos máis horri-
pilante é a información deportiva
da canle autonómica. Quíxose
restarlle protagonismo colocando
os deportes dentro do informativo
e tirándolle gran parte dos seus
contidos. Mais estas restricións só
se aplican para o deporte galego,
non para o Real Madrid. Nunca
nos últimos dez anos a TVG em-
pezara a sección deportiva falan-
do dun equipo non galego. Agora
é habitual: sempre que o Madrid
xoga, as declaracións de López
Caro e os seus xogadores son
máis importantes que a actualida-
de do Deportivo e o Celta. Este
madridismo, á parte de inexplicá-
bel, é miserento porque conduce á
TVG a unha posición idiota: nin-
guén vai ver a galegapara que lle
conten as novidades merengues.
Para iso xa están TVE (a canle
máis madridista con diferenza),

Antena 3 e incluso Cuatro. Os
afeccionados ao deporte que po-
ñemos a Irene Lourido, Afonso
Hermida e demais xornalistas
queremos saber que ocorre no de-
porte de Galiza, dun xeito profuso
e co enfoque necesario para evitar
a polarización localista. Por iso
penso que como medio público ao
servizo dos galegos cómpre que
se abandone ese sucursalismo tan
estúpido que organiza viaxes a
Alemaña do correspondente en
Madrid para ver as instalacións de
adestramento da selección espa-
ñola de cara ao mundial. Se a
TVG non dá algo diferente, aca-
baremos por cambiar de canle, ou
poñer a Radio Galega, que ten
profesionais (Xaime Escudeiro,
Xoán Galán…) de moito maior
altura.♦

RAMÓN GARCÍA
(SANTIAGO)

Unha España
que non muda

Trocan as ideas, as fronteiras,
a moeda, pasan e medran no-
vos imperios, homes e gober-
nos, mudan os tempos, por for-
tuna ou desventura, depende
de cadaquén.

Somos membros da Comu-
nidade Europea, presuntamente
unida e democrática, máis Es-
paña teimando, xerando unha
escolma de demos e fantasmas
antergas e negras, segue sendo
berce de fillos, de xentes anco-
radas no pasado, sexa ou non
franquista, cultivando mentira
tras mentira, insulto tras insul-
to, espallando a catalanofobia
máis abafante, perde os papeis
polos papeis, etc., para así, que
dúbida cabe, poder anovar o
seu espírito colonial e separa-

¡Que veñen os suevos!
ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

A cita sobre o o reino suevo na proposta de novo estatuto do
BNG deu pé a múltiples comentarios. O autor puntualiza a nece-
sidade de facer ciencia histórica e desbotar a ideoloxía historiográfica.

Veñen de moda os
televisores de deseño.
Se non che gusta o
que botan, miras para
o aparato.

Era pouco co Estatuto
de Cataluña, para
que chegue Evo
Morales e tome
posesión en castelán
e... en aimara.

Algúns militares
sentiron humillado o
seu amor a España
por mor do Estatut,
pero calan cando os
Estados Unidos
prohiben a venda de
avións a Venezuela.
Para eses militares o
problema está en
Espanya, pero non en
Spain.

O alcalde de
Salamanca dixo que
levaron os papeis de
Cataluña a “sangue e
lume”. A esaxeración
é de campionato.
Máis impropia aínda
cando os mouros de
Franco e os
falanxistas
asasinaron, logo de
entrar en Barcelona,
10 mil persoas
(Beevor, 2005). O
señor alcalde dálle a
volta á realidade
coma se fose un
calcetín.

Falando de mouros.
Se a Zaplana lle
poñen unha mochila e

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Hermerico foi o primeiro rei suevo.   



Hai umha fotografia, tomada o dia em
que Pérez Touriño e Quintana fige-
rom a passarela naquele Obradoiro

decorado com alardes de novo-riquismo
que ofuscavam a visom da beleza pétrea da
praça, en que intuímos a cifra –e a metáfo-
ra gráfica– de atitudes que mais adiante ha-
viam tornar-se feito habitual na vida políti-
ca galega.

Na fotografia vemos o presidente e o vi-
ce-presidente do governo galego fundidos
num abraço que temos que imaginar preten-
de mostrar-se efusivo. Nas costas de Pérez
Touriño juntam-se as maos de Quintana e so-
bre o seu ombro aparece o rosto sorridente
do portavoz do BNG. Do presidente vemos o
perfil e umha mao que avança, sem chegar
apertá-la, até à cintura de Quintana, enquan-
to os ante-braços permanecem em posiçom
vertical e a boca inicia um sorriso forçado.
Parece o gesto de um homem a quem as efu-
sons emotivas desagradan, a quen o abraço
cordial, sem reservas, nom resulta grato.

CAUTELA OU DESCONFIANÇA?

Bem está que um político de tam grandes
responsabilida-
des como as que
agora leva Pérez
Touriño sobre os
seus ombros
nom se deixe
arrebatar por im-
pulsos emotivos.
Cautela e pru-
déncia som vir-
tudes estimáveis
em governantes
de altas miras.
Mas esta falta de
elasticidade no
gesto, esta rigi-
dez articulatória
que acompanha
umha expressom
verbal sincopada
e fatalmente si-
nonímica, trai-
nos à memória
aqueloutro ho-
mem de meias
apertas de que
falava Castelao.

Hai quem
acha graça e alcunha Pérez Touriño de Te-
lenheco, mas a pouco que se pense, esta
ausência de fluidez gestual mais que diver-
tir, assusta. Basta repararmos na medonha
divergência da forma e o fondo da sua ex-
pressom, nesse tenso e cenhudo afirmar-se
umha e outra vez homem tranquilo e dialo-
gante, nesse obstinado dizer agora umha
cousa e despois a contrária exigindo sem-
pre que acreditemos na sua conjuntural ver-

dade, nesse recitar de memória frases
aprendidas para a ocasiom, basta reparar-
mos nesse meio sorriso que emerge entre

duas bochechas de química tersura, para
percebermos que algo nom vai bem. E que
esse nom ir bem nada tem de banal.

O gesto mecánico e abrupto, a estrutura
paralelística do discurso, a brusca brevida-
de da frase, a reiterada afirmaçom do eu,
nom conseguem disfarçar o verbo desorien-
tado. Entre o que di e o que transmite o Sr.
Pérez Touriño, entre o que significam as
palavras e o que delata a expressom, existe
unha estranha discrepáncia. Unha discre-
páncia que nom sabemos se atribuir a mali-
ciosa duplicidade ou a dissonáncias íntimas
aninhadas no cerne de quem hoje preside o
governo galego.

Ninguém se engane, non é falta de siso
ou prudência entregar-se de ánimo franco à
actividade política. Cálculo e reserva, quan-
do excessivos –dizia dom Jenaro Marinhas–
levam irremediavelmente a fazer do co-
raçom tripas. 

E quando manda o bandulho nom resulta
fácil compartir o abraço cordial. ♦
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Xosé Lois

Meias apertas
ELVIRA SOUTO

É o presidente da Xunta un home que ocul-
ta os seus sentimentos? Que perfil político
podemos extraer da análise dos seus acenos?

‘Entre o que
di e o que

transmite o Sr.
Pérez Touriño,

entre o que
significam as

palavras e o que
delata a

expressom,
existe unha

estranha
discrepáncia”

o meten nun
cercanías, foxe todo o
mundo a correr.

Evo Morales nomeou
primeira dama a súa
irmá. Non se lle
coñece muller. Será
gai? Era o que faltaba
para completar o pack
reivindicativo.

Sobre o boicot aos
produtos cataláns.
Aviso enviado desde
Barcelona: “Todas as
bandeiras españolas
están confeccionadas
con fío procedente de
Sabadell. A ver,
machotes, se hai
collóns e as queimades
todas”.

Sobe a cintura dos
pantalóns. Acabouse
o de ensinar o
embigo. John Berger,
escritor e crítico de
arte, di, na súa
novela, Un pintor de
hoxe, que a moda
existe polo medo das
persoas ao ridículo.

A política sempre é
sorprendente e para
ser político cómpre
moita correa.
Schroeder logrou, co
seu pulo persoal, que o
SPD non quedase
laminado e o premio
que recibiu foi ter que
deixar a política. Artur
Mas estaba a ser o
grande ausente, pero a
foto do Estatut non foi
nin de Maragall, nin
de Carod, senón del.
Conclusión: se es
político non desesperes
nos momentos maos,
nin ten confíes nos
bos.♦

Emilio P. Touriño.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

tista de séculos sobre as na-
cións de Galeusca, invocando
en falso un baleiro patriotismo
mesturando día e día relixión,
cultura, lingoa, economía, mili-
tares e  territorio (véxase uni-
dade).

Os medios non contan, a fin
xustifícao, se España continúa
sendo España.

Pois ben, co ánimo comesto
e triste de abondo de tanto PP e
dos seus sinistros persoeiros da

santa compaña membros, de
tanta España irreverente e ca-
ciquil, de tanto ter que pedir
desculpas ou xustificacions
polo feito, polo grave delito
(segundo eles) de ser catalán,
de ser criminalizado, escarne-
cido, roubado impunemente
por un estado depredador e
controlado por Castela, que
agacha balanzas fiscais, no no-
me santo dunha solidariedade
que é un abuso, para subven-

cionar autonomias que malvi-
ven grazas ás peonadas ou os
fondos de cohesión europea,
xa non falemos dos privilexios
que goza Madrid, capital da
metrópole.

Por todo o dito e mais polo
que deixo sen dicir, coa voz fir-
me e sosegada, pola forza da ra-
zón e non das armas de golpistas
militares, manifesto coa axuda
do que escribiu o bardo Joan
Maragall (1860-1911 ) na súa so-

nada e sempre actual Oda: Adéu
Espanya! Adeus para sempre
Sepharad!♦

PERE-ALBERT BARRUFET-
COUÑAGO

SAN MARTIÑO DE VENTOSELA

(REDONDELA)

100% galego

Son alumna do Colexio Fogar
Santa Margarida. Como lectora
do seu xornal, comprobo que a
presenza do galego nel é moi
abundante. Concretamente, o
100 por cento.

Tendo en conta que o gale-
go é unha lingua moi importan-
te, diríxome a vostedes para pe-
dirlles que sigan utilizando o
galego.♦

JUDITH YUSTE
(A CORUÑA)

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

A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre orixinais non solicitados.
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Esperanza
Aguirre
non sabía
que tiña
un Consello
do Audiovisual
como o
de Cataluña
Esperanza Aguirre, presiden-
ta da Comunidade de Madrid,
defende a liberdade de expre-
sión, nunha entrevista a El
País (23 de xaneiro). “Penso
que hai unha tendencia moi
acusada agora en España a
atentar contra a liberdade de
expresión. O que se consti-
tuise un consello en Cataluña
que vai poder pechar medios
audiovisuais sen intervención
da xurisdición paréceme gra-
vísimo”. Tras esa afirmación
o xornalista comenta: “Voste-
de ten un consello parecido”.
“Si, vouno quitar”. “Pero es-
tivo un ano con el”. “Porque
non sabía que o tiña”.♦

A manipulación
da caída
da estatua
de Sadam
A Fundación Príncipe de As-
turias convidou os escritores
Claudio Magris e Günter
Grass, así como a varios xor-
nalistas a falar da liberdade
de expresión. Magris afirmou
que hoxe “sabemos menos de
Afganistán que cando nolo
contaba Rudyard Kipling. O
xornalista de Il Corriere De-
lla Sera, Maximo Nava, co-
mentou o episodio da desapa-
rición da estatua de Sadam
Hussein situada ante o Hotel
Palestina de Bagdad: “Non

había máis de mil persoas no
lugar, pero había numerosos
fotógrafos e cámaras, un sol-
dado estadounidense subiuse
á figura, colocou sobre ela a
súa bandeira, e a imaxe deu a
volta ao mundo como se
aquilo tivese sido unha festa
que marcase o fin de Sadam e
do conflito”. Nava di que
conserva a crónica que en-
viou sobre o verdadeiro sig-
nificado daquel xesto mediá-
tico; “o meu periódico cam-
bioulle o título, e deulle outro
sentido ao que eu quería co-
municar” (El País, 23 de xa-
neiro).♦

Manipulación
das palabras
en Palestina
Gema Martínez Muñoz co-
menta en El País (25 de xa-

neiro) a situación de Palesti-
na. “Non existe na historia un
conflito máis manipulado e
terxiversado que o de Palesti-
na. De nada serve que todo o
corpus xurídico internacional
expoña cunha claridade meri-
diana todas as violacións que
Israel cometeu sobre uns te-
rritorios palestinos que non
lle pertencen e un pobo ao
que inflixe unha cantidade
infinita de castigos, abusos e
humillacións. A alquimia das
palabras acaba por modificar
os conceptos. A ocupación
foise convertendo en territo-
rios en desputa, o cumpri-
mento da lei, por parte de Is-
rael en concesións ou xestos,

as colonias en asentamentos
(mesmo en barrios xudeos),
o muro en valo de segurida-
de. E, por suposto, o terroris-
mo é un termo do que os pa-
lestinos teñen a exclusiva”.♦

‘El Mundo’
pídelle ao PP
que se centre
“Raxoi salva a crise, agora
debe clarificar a súa estrate-
xia” é o titular do editorial de
El Mundo (25 de xaneiro). O
mencionado periódico afir-

ma: “A ninguén se lle escapa
que a dimisión de Piqué tería
un efecto profundamente ne-
gativo para o partido, posto
que sería interpretada como a
marcha dun dirixente con
perfil centrista e moderado.
Ademais, as discrepancias
que poidan existir na cúpula
do PP non son nen a metade
das que hai entre os dirixen-
tes socialistas. Se Rodríguez
Ibarra e Maragall poden
convivir no mesmo partido,
sería un disparate que Piqué e
Acebes non poidesen facelo,
cando en realidade non de-
fenden posicións distintas no
fondo, aínda que si teñan di-
ferentes formas de trasladar
as mensaxes políticas. Agora
ben, crises como as de onte
son moi perxudiciais. Se o PP
rousa cara posicións dereitis-
tas, ou a opinión pública per-
cibe que o fai, estaría a hipo-
tecar o seu futuro como alter-
nativa de Goberno e volven-
do ao que era antes AP (...). O
PP debe combinar a firme de-
fensa dos principios —un dos
seus principais activos políti-
cos— coa flexibilidade e a
serenidade para discriminar o
que é aceptábel do Estatuto,
o que é inaceptábel ou o que
é discutíbel. Cando Piqué di-
cía que en materia de finan-
ciación o acordo entre Zapa-
tero e Mas se achegaba ás
posicións do PP catalán tiña
razón. Por iso, a iniciativa de
Raxoi de promover un re-
ferendo en toda España sobre
a reforma do Estatuto catalán
é unha proposta prematura,
posto que aínda non se sabe
como quedará redactado fi-
nalmente o texto”. Na mesma
páxina na que se publica este
editorial, El Mundo inclúe un
chiste no que lle pide ao PP
que se centre.♦

RICARDO / El Mundo, mércores 25 de xaneiro do 2006

Esperanza Aguirre.

Claudio Magris e Günter Grass en Oviedo.



Poderían parecer inocuas, pero
detrás da cobertura das noticias
de sucesos que proliferan nos úl-
timos anos agóchase unha ideo-
loxía conservadora que é apro-
veitada politicamente por deter-
minados partidos. Así o asegu-
ran diversos estudos de comuni-
cación. Segundo o profesor da
Universidade de Santiago, Luís
Álvarez Pousa, “coberturas in-
formativas como a do suceso de
Baiona, feitas con tan pouco ri-
gor e ética xornalística, son
aproveitadas en campaña electo-
ral para falar da inseguridade ci-
dadá e lexitimar determinados
tipos de políticas. Non é estraño
que con asasinatos se relacionen
temas como o da emigración e o
das drogas, que logo tamén son
usados politicamente”.

Aseguran os psicólogos so-
ciais que o medo é a mellor for-
ma de controlar a xente. Nos ré-
ximes non ditatoriais o medo
non se pode practicar por medio
da simple coerción do Estado.
Os mecanismos son distintos e
entre outras técnicas adoitan uti-
lizarse os medios de comunica-
ción para defender determinado
tipo de políticas que xustifiquen
a vixilancia continua, o recorte
de liberdades públicas e eviten a
disidencia. 

Historicamente os estudos
de comunicación ocupáronse
dos temas serios –informacións
políticas, económicas, cultu-
rais...- para analizar o entrama-
do ideolóxico dos medios ao
servizo do poder. Non obstante,
a corrente dos estudos culturais,
iniciada no Reino Unido, fixá-
ronse nas chamadas “outras no-
ticias” (crimes, accidentes, in-
cendios, etc.), aquelas que pare-
cerían carentes de carga ideoló-
xica, para analizar como deter-
minados partidos políticos con-
seguen acadar o chamado “con-
trol social” mediante informa-
cións que teñen por diante o
cualificativo de “obxectivas” e
polo tanto “son as máis políti-
cas de todas”. 

O caso da cobertura infor-
mativa do asasinato de Águeda
González ilustra á perfección
como os medios de comunica-
ción recorren ao dramatismo e
á espectacularización co fin de
enganchar o seu público, nunha
espiral que acaba desembocan-
do na petición de endurece-
mento do código penal e que
remata cuestionando o sistema
legal vixente. “Nesta cobertura
informativa moitos medios ca-
eron no sensacionalismo e na
falta de profesionalidade xa
que tenderon a recrearse en as-
pectos carentes de noticiabili-
dade, aproveitándose do sufri-

mento dos familiares e da dor.
Os xornalistas están obrigados
a evitar detalles tendenciosos
cara ao delincuente. Especial-
mente porque pode influír na
súa posterior reinserción so-
cial, que é o fin último do cár-
cere en España”, explica Luís
Ávarez Pousa.

Algúns parágrafos dos que se
puideron ler estes días non enga-
den información e escribíronse
antes incluso da realización da
autopsia ou exploración do cor-
po. O día posterior a aparecer
morta, La Voz de Galicia comeza
a descrición da noticia do se-
guinte xeito: “Águeda recibiu
unha malleira durante a súa últi-
ma hora de vida”. 

En El Correo Gallego, o pri-
meiro parágrafo do xoves 19 de
xaneiro empeza: “Consumouse
o drama”. Máis adiante, no cor-
po da noticia o relato continúa
sacando á luz feitos escabrosos
que nada teñen que ver coa in-
formación e que a día de hoxe,
por certo, están practicamente
descartados pola policía: “Os in-
vestigadores sospeitan que entre
Águeda e Francisco Javier exis-
tía algo máis que unha relación
de amizade”. O relato, propio
dunha película de ficción, rema-
ta sinalando: “Logo Francisco
Javier Reyes volveu á súa vida
tratando de aparentar unha certa
normalidade, xunto á súa muller
e os seus fillos. Pero non conta-
ba co rastro que deixara o seu te-
léfono. As novas tecnoloxías fo-
ron a súa perdición”.

Dereito á intimidade

En opinión do profesor Luís
Álvarez Pousa “non se pode vul-
nerar o dereito á intimidade, que
é constitucional, e non se extin-
gue coa comisión dun delito”.
Na gran maioría de diarios e nas
cadeas de radio e televisión pu-
blicáronse biografías do detido
con titulares como: “A ovella ne-
gra da familia” (La Voz de Gali-
cia) e subtitulado: “Francisco Ja-
vier Reyes dedicou a tarde do
domingo a pasear mentres centos
de persoas se afanaban na busca
de Águeda”. Outros titularon:
“Un rapaz «pouco socíabel»”
(Faro de Vigo) e subtitula: “Ve-
ciños cualifican o detido de in-
trovertido e recordan que dende
neno «se metía en problemas»”.

Segundo Pousa, a maior
mostra de que as informacións
de sucesos son pouco contextua-
lizadoras para o cidadán é que
“nos medios adoitan aparecer en
varias seccións, de xeito que o
público non sabe realmente a im-
portancia que teñen”. De feito,
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Latexos

Escribir
ao ditado
X.L. FRANCO GRANDE

Josep Piqué era (¿aínda o
é?) o último representan-
te da dereita civilizada.

Dentro das estreitas marxes
que lle deixaba a sociedade
catalá, hai que recoñecer que
logrou, ata onde era posible,
lavar a cara do seu partido en
Cataluña, e, polo menos, que
non aparecese como o espan-
tallo aquel do ínclito Alejo Vi-
dal-Quadras, sempre botado
ao monte –o mesmiño que no
resto do Estado. Os resultados
dun e doutro están á vista.

Piqué, e penso que non
me trabuco, pouco ou nada
ten que ver con José Mª
Aznar nin con Mariano
Raxoi. O mesmo que Miguel
Herrero de Miñón, Calvo So-
telo, Manuel Pimentel e
algún outro que xa non
lembra ninguén. E xa se ve
como lles foi a todos e cada
un deles. A cousa é clara:
xente como Piqué non ten si-
tio no PP, como antes del non
a tiveron os nomeados, e cal-
quera que sexa a decisión
que sobre o seu futuro agora
mesmo se estea cocendo.

O PP, de calquera xeito, e
por moito que lle doa e proa,
sabe que Cataluña non é Espa-
ña. Aquela é outra sociedade,
unha sociedade na que pouco
porvir pode haber para un PP
brutal, ultramontano e facha,
cada vez máis emparentado co
franquismo. Por iso Piqué lles
viña ben para dar outra imaxe
do partido en Cataluña: un ho-
me civilizado para unha socie-
dade civilizada. Pero agora,
polo que se ve, esa política
merece a máis forte
contestación.

Por iso, ben faría Alberto
Núñez Feixóo en ir botando
as barbas de remollo. Dixo
que non sería nunca un títere
de Xénova en Galicia. Xa hai
que ser optimista. Ou vivir
na lúa. A crise actual no PP,
por mor da actitude
“comprensiva” de Piqué co
Estatut, que a rexeita con lós-
tregos, tronos e trebóns do
cumio do partido, non é máis
que manter a liña natural des-
te, monolítica, sen fendas e
de asoballamento e negación
do contrario. ¿Haberá quen
poida crer a Feixóo? Eu non,
dende logo. E penso que el
tampouco se cre a si mesmo.

E Touriño, no outro parti-
do, préstase a escribir ao
ditado, a facer os recados que
os amos lle encomenden e a
ser bo rapaz. Como ben
demostra o caso Piqué, os
partidos non consenten que
se saia da súa estreita tutela.
Xusto Touriño dixo que el
era o director da orquestra en
Galicia. ¿Poderá crer tal cou-
sa? Ninguén é tan iluso.
Todos saben ben que sen non
es un ben mandado non es
ninguén. Porque só así
contan contigo. E quen non o
vexa así que se mire no espe-
llo do caso Piqué.♦

A cobertura informativa dos crimes
tende a favorecer políticas conservadoras

Como crear alarma
cunha información de sucesos

RUBÉN VALVERDE
“A ovella negra da familia”, “Águeda González morreu de varias
puñaladas no corazón tras defenderse coas mans”, “A rapaza de
Baiona morreu desangrada tras recibir golpes e catro puñala-
das”... Son algúns dos titulares que se puideron ler os últimos días
co gallo do asasinato de Águeda González perto de Baiona. A co-
bertura mediática, tanto nos medios impresos como audiovisuais
volve reflectir que o sensacionalismo está por riba da noticia. As in-
formacións de sucesos cada vez máis espectaculares teñen unha co-
nexión directa coas políticas conservadoras, segundo os expertos.

Continúa na páxina seguinte

O CRIME DE BAIONA



en varios medios adoitou ocupar
as páxinas de entrada (La Voz de
Galicia) ou as noticias de inicio

(Televisión de Galicia). Por ou-
tro lado, segundo Pousa, “tam-
pouco se intenta analizar os su-
cesos dende un punto de vista

profesional, recorrendo a exper-
tos que poidan dar unha análise
da complexidade do caso. Pola
contra, recórrese ao fácil, que é

explotar características dramáti-
cas recorrendo a familiares e
dando unha gran carga emotiva a
todo o relato”.♦
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XOSÉ MANUEL SARILLE

Hai xa dez anos que Jo-
sé María Aznar lle ce-
deu a Cataluña o 30

por cento do IRPF e aínda
está por ver que rompa Espa-
ña. Que vergoña esta dereita,
herdeira da negrura eterna e
sen remedio.

Para min é unha sorte
que non rache o Estado
español. Como son simpati-
zante do PSC, non teño nin-
gún interese ideolóxico en
que Cataluña se separe. Pero
hai outras causas máis
profundas que tampouco me
animan a desexar esa
separación. Son as que a
continuación se disparan.

Sería un verdadeiro pesa-
delo que os cataláns se inde-
pendizasen e que os demais
ficásemos aquí con esta
tropa, apenas sen contrapesos
serios. Imaxinen un Estado
español sen o motor catalán.
Non sen o motor económico,
que non se trata
particularmente diso, senón
de ficar sen o impulso civili-
zador, democrático, humanis-
ta, equilibrado e pacífico de
Cataluña. Ter que esquecerse
das constantes iniciativas de-
se país, dos camiños
económicos, sociais e
políticos que sempre vai
abrindo e que os demais
copiamos despois con maior
ou menor entusiasmo. Acaba-
riamos a monte, con
monocultivo de líderes da de-
vesa  e un senador de Melilla
con amplitude de miras. 

Íanos doer España por to-
das as partes se en troca das
propostas de Pasqual
Maragall ou de José Montilla
funcionasen as do Bellotari
extremeño, ou as do valle-in-
clanesco José Bono, licencia-
do de Tierra Caliente. Imaxi-
nen isto sen Josep Piqué, sen
voces disonantes nesta derei-
ta que percorre a toda veloci-
dade o treito que lle queda
para chegar ao extremo. 

É un luxo que estea Cata-
luña nesta España de
espadóns e tipos con sotana
que braman igual que no
século XIX, que brille entre
os golpistas, os columnistas e
a cabra da Lexión. Esta
España troglodita, medio fú-
nebre, que nunca se vacía de
chulos e señoritos, cos
mesmos atavismos en todas
as eras da historia, negra e
chea de demos, como dicía
Gil de Biedma.

Mais non son os únicos.
Tamén cumpren o seu papel
os mesquiños. Saben que a
conta da iniciativa dos
outros, co tempo poderán re-
coller parte da pesca sen mo-
llarse. Miran, recontan o car-
tiño, critican, opinan e
trituran gratis. Despois,
cando os cataláns fagan o es-
forzo, copiarán e
aproveitarán e seguirán
mirando os touros desde a
barreira, como fixeron
sempre. Débese subliñar a
importante tarefa dos
perseguidores de calquera na-
cemento, dixo outro poeta.♦

A espectacularización dos su-
cesos na televisión é unha ve-
lla práctica nas noticias norte-
americanas dende os anos se-
senta, ao estaren inscritas nun
circuíto comercial que fai
competir a unhas cadeas con
outras e que acaban xustifican-
do un sistema policial, no que
a seguridade prima por riba da
liberdade. Unha anécdota que
ilustra á perfección como fun-
cionan as noticias en televi-
sión recóllea o profesor austra-
liano John Langer no libro A
Televisión Sensacionalista:
“Unha noite, os executivos
dunha cadea en Nova York es-
taban vendo tres noticiarios ao
mesmo tempo. Producírase un
incendio nun orfanato católico
en Staten Island. Un dos exe-
cutivos lamentábase de que a
cadea rival tivese unha mellor
cobertura en imaxes. «As súa
chamas son máis altas que as
nosas», dixo. Pero o outro exe-
cutivo replicoulle: «Si, pero a
nosa monxa chora máis for-
te»”.

Tal e como indica Ignacio
Ramonet, os medios impresos
están a seguir o camiño da es-
pectacularización iniciado pola

televisión e “como ás veces ca-
recen de imaxes fortes, dramati-
zan o relato”. Tal e como indica
o profesor Langer, “Demasiado
a cotío os medios de comunica-
ción amósanse satisfeitos co ca-
miño máis sinxelo da cobertura
informativa: os crimes, os acci-
dentes de tráfico, as catástrofes
e os incendios. Demasiado a co-
tío informar redúcese a chamas
máis altas e monxas que choran
máis forte”.

No Estado español o sensa-
cionalismo mediático tomou
corpo a partir do crime das ne-
nas de Alcàsser (Comunidade
Valenciana). Nese asasinato,
cuxo principal imputado aínda
está en paradoiro descoñecido,
os pais das vítimas (lembradas
para a posteridade como Toñi,
Miriam, e Desirée) comezaron
a saír en diversos programas de
televisión a cambio de abun-
dantes percepcións económicas.
Coincidía co momento no que
arrancaban as televisións priva-
das en España e a guerra polas
audiencias. O crime e as vísce-
ras comezaron a ser negocio pa-
ra os donos dos medios de co-
municación. 

Hoxe, todas as cadeas emi-

ten programas especializados
en información de sucesos. No-
ticias que se colan tamén na
prensa diaria. En moitos destes
medios hai incluso tertulias na
que se fan xuízos paralelos.
Cómpre lembrar o asasinato de
Rocío Wanninkhoff, no que nun
principio se inculpou a Dolores
Vázquez, da que se dixo que era
compañeira sentimental da nai
da rapaza morta. A presión po-
pular foi enorme e Dolores
Vázquez foi metida en prisión.
Máis adiante, por medio doutro
asasinato cometido nas inme-
diacións, sóubose que o culpá-
bel era Tony King. Hoxe Dolo-
res Vázquez está en tratamento
psicolóxico e pide unha indem-
nización polo tempo que pasou
en prisión.

Na recente información so-
bre a morte de Águeda Gonzá-
lez, numerosos medios publica-
ron e emitiron reportaxes sobre
asasinatos anteriores na comar-
ca. Titulares como “Sara e Dé-
borah, dous dramáticos prece-
dentes dos últimos anos” (El
Correo Gallego), ilustran o sen-
tido morboso que a prensa lle
deu a este suceso. O subtítulo
non é menos espectacular: “Da

primeira descoñécese como
morreu, a segunda faleceu asfi-
xiada cunha almofada”, dous
datos que nada achegan infor-
mativamente.

Galicia Noticias

A Televisión de Galicia, na súa
nova programación decidiu du-
plicar a emisión do informati-
vo de sucesos Galicia
Noticias, no canto de eliminalo
da grella (13,45 horas e 19,55).
Ao longo dunha hora diaria, a
TVG transmite noticias de cri-
mes, accidentes, roubos, desa-
paricións... nun dos informati-
vos “máis políticos” da televi-
sión no que se refire á transmi-
sión de ideoloxía conservado-
ra. A estrutura que segue o in-
formativo é a típica hollywoo-
diense: bad new (noticia mala)
e happy end (final feliz). Isto é,
comeza cunha serie de noticias
desagradábeis, escabrosas e
morbosas e remata cunha in-
formación positiva para que o
espectador quede cun bo sabor
de boca, como a un home que
lle toca a lotaría ou unha fami-
lia á que despois de moitos
anos lle arranxan o camiño.♦

Unha práctica que comezou
co crime das ‘nenas de Alcàsser’

Vén da páxina anterior

Un dos aspectos que chaman aten-
ción cando se produce un crime
ou un suceso é a utilización por
parte dos medios de comunica-
ción de fontes espontáneas e po-
pulares (espectadores e curiosos).
“A necesidade, sobre todo dos
medios audiovisuais de acadar
fontes en directo, leva a que moi-
tas fontes espontáneas teñen voz,
nunha práctica que é imitada po-
los medios impresos. Raramente,
estas fontes teñen valor noticiábel
porque non son testemuñas direc-
tas dos acontecementos e porque
introducen datos non probados so-
bre as vítimas e os familiares. Da-
tos aos que por certo é moi difícil
darlle logo marcha atrás porque
xa pasan a formar parte do imaxi-
nario colectivo”.

A falta de credibilidade desas
voces espontáneas queda de ma-
nifesto no relato que fai un veci-
ño de Baiona, Xosé Lois Vilar,
sobre o que dicían os numerosos
veciños e curiosos subiron ao lu-
gar dos feitos. “Comezaron a dar
todo tipo de nomes da xente
máis sórdida de Baiona e Bare-
do, sobre posíbeis autores do cri-
me. Algúns deles tiveron que su-

bir até alí ou chamar por teléfono
para dicir que eles non foran e
que por iso non estaban detidos.
Logo correuse o rumor de que o
detido tiña un Seat León. Entón
algúns aseguraron que o coche
tiña que estar tamén incautado
para rexistralo e entón baixaron
a comprobar en varios garaxes

da vila de propietarios de Seat se
tiñan o coche no garaxe”, expli-
ca Vilar.

Moitos destes relatos foron re-
collidos polos medios audiovi-
suais, igual que as declaracións
dalgúns veciños, que como conta
Xosé Lois Vilar, “estaban pedindo
facer xustiza pola súa man. Un ho-

me que estaba rodeado de xente
dicía que ogallá a Garda Civil sol-
tara alí o detido porque el sería o
primeiro can en ir trabarlle. Tamén
dicían que a rapaza estaba sen pan-
talóns, que lle deron cinco coitela-
das, etc.”, uns datos, estes últimos,
iguais que os que foron publicados
ao día seguinte polos medios.♦

‘As fontes espontáneas
adoitan introducir datos non probados’

O CRIME DE BAIONA

Enterro de Águeda González en Baiona.



Seis meses despois do cambio
político en Galiza, estamos en
pleno proceso de reforma esta-
tutaria. Cara a onde imos?

As cousas van máis ou me-
nos como estaba previsto des-
pois das eleccións. Coa sinatura
do acordo de goberno marcouse
un horizonte temporal para ini-
ciar os traballos desa reforma.
Púxose a andar o cambio, apro-
báronse os primeiros orzamentos
derivados dese cambio e, inme-
diatamente, ponse a andar a re-
forma autonómica coa idea de
que non interfira na acción de
goberno.

Apareceu algunha clase de
tensión no que vai deste pro-
ceso?

Polo de agora, non. Si é ver-
dade que nos meses posteriores á
celebración das eleccións o aín-
da hoxe portavoz do grupo parla-
mentario do PP, Manuel Fraga,
puxo cada día unha condición
distinta para formar parte do re-
latorio. Parece que iso mudou co
cambio que se produciu tamén
no PPdeG, e parece que se esta-
beleceu un clima distinto ao que
existe en Madrid. Haberá que ver
se se consolida en accións con-
cretas. Hai que esperar a ver se
Aberto Núñez Feixóo inicia o
camiño da oposición cinguíndo-
se a Galiza, aos galegos e aos
seus problemas ou se vai seguir a

estratexia de confrontación de
Mariano Raxoi, de oposición pu-
ra e dura a calquera tipo de cam-
bio ou transformación. Feixóo
tería que resolver a contradición
que representa que el ande dicin-
do que vai traballar para que Ga-
liza non quede atrás de Cataluña
e que Ángel Acebes e Raxoi non
paren de botar pestes en contra
do Estatut. Nesta mesma contra-
dición tamén caeu o propio Fei-
xóo, que tivo días nos que dicía
pola mañá que Galiza non podía
ficar atrás de Cataluña e, pola
tarde, opinaba que o de Cataluña
é nefasto para nós.

Como diría vostede que de-
be ser a vía da reforma estatu-
taria?

Ten que ser moi galega, sen
esquecerse de que existen os de-
mais. De que existe o Estatut de
Cataluña, o Estatuto de Andalu-
cía, o Estatut de Valencia e de to-
das as demais comunidades, pero
pensando que o que ten que exis-
tir é unha reforma do Estatuto de
Galiza acorde co que os galegos
necesitamos para resolver mellor
os nosos problemas e marcar co-
mo queremos que sexa a nosa re-
lación con España e con Europa.

Que papel debería corres-
ponderlle ao Estado?

Debería ser un Estado distri-
buidor, equilibrador e, dende lo-
go, garante de solidariedade e

cohesión social e territorial. E
iso sendo absolutamente compa-
tíbel coa defensa das identidades
nacionais e das singularidades
culturais e lingüísticas.

Que lle parece o acordo
acadado sobre o Estatut de Ca-
taluña?

Coido que limpa a atmosfera
de todos eses anuncios de catás-
trofes constitucionais e disgrega-
doras que algúns dicían que ían
existir. Despéxanos de manipu-
lacións informativas e crea un
clima moi positivo para que as
cousas se poidan facer en Galiza
con certa racionalidade e coa
templanza necesaria.

Dende que é presidente da
Xunta, Emilio Pérez Touriño
mantivo posicións diferentes a
respecto do Estatuto. Partindo
das bases elaboradas por Ini-
ciativas 21, defendeu a idea de
nación, pero logo manifestouse
algunha vez en contra. Cal vai
ser a postura definitiva dos so-
cialistas galegos?

Touriño dixo que as bases
que vai utilizar o PSdeG-PSOE
son as elaboradas pola Funda-
ción Inictiavas 21, que foron
asumidas polo partido. Si é ver-
dade que dixo que esas bases de-
ben ser ampliadas e melloradas e
neste momento xa hai unha co-
misión traballando. Paréceme ra-
zoábel e lóxico que se faga así.

Esas bases foron presentadas hai
algo máis de un ano e, se se ven
con atención, aperece nelas o ter-
mo nación dunha maneira bas-
tante parecida a como se recolle
a idea nacional no Estatut cata-
lán. Dá sensación de que tanto o
presidente actual da Xunta como
as persoas que redactaron esas
bases tiveron na cabeza por onde
podían ir as cousas en Cataluña.
Touriño sempre dixo que a refor-
ma do Estatuto ten que darse
dentro do marco constitucional,
pero xa daquela se estabeleceu a
idea de nación como un concep-
to de Galiza na exposición de
motivos, no preámbulo. Logo a
identidade galega está ao longo
de todo o texto, pero o termo de
nación aparece no mesmo sitio
no que agora recolle o Estatut de
Cataluña. Eu penso que con isto
temos dado un paso importante
que nos vai permitir manternos
nesas bases sen ningún tipo de
problemas. Iso si, ímolo discutir
e falalo co resto dos grupos. Nós
defenderemos a nosa posición de
forma argumentada.

Están dispostos os socialis-
tas a chegar ao mesmo teito
que Cataluña?

Nós non concibimos a refor-
ma do Estatuto de forma miméti-
ca a outras comunidades. Segu-
ramente hai algunhas cousas que
son moi útiles en Cataluña e en

Galiza non o son tanto. Si é cer-
to que que queremos acadar o
máximo teito competencial posí-
bel dentro da Constitución e no
que coincidamos co catalán, ben,
e no que non, tamén. Nós quere-
mos que a reforma do Estatuto
de Galiza sexa útil a Galiza e aos
galegos.

Son partidarios de que Gali-
za acade suficiencia financeira?

Claro que si. Sempre dixe-
mos que o financiamento das co-
munidades autónomas debe
manterse dentro dun acordo mul-
tilateral. Outra cousa distinta é
que canta máis solvencia econó-
mica logremos, mellor. Paréce-
nos ben que se amplíe a capaci-
dade das autonomías, e chegar
ao 50 por cento sería un feito re-
levante. Isto, sen dúbida, ha pro-
ducir consecuencias que non han
ter os mesmos efectos en todos
os territorios, pero para iso están
os fondos de liberación, os están-
dares de cohesión e todo o que
ten que ver coa garantía de so-
lidariedade entre os distintos te-
rritorios. Logo hai outra cuestión
que tamén é relevante e que se
acaba de recoller no Estatut de
Cataluña, e que o PSdeG-PSOE
e o BNG xa recolleron no seu
acordo de goberno. A corrreción,
vía orzamentos do Estado, do
que nós lle chamamos déficit de
infraestruturas de equipamentos
e que o BNG lle chama débeda
histórica. É algo que hai que co-
rrixir e que o Estatut catalán re-
colle nunha disposición adicio-
nal. A reforma estatutaria ten que
servir tamén para ir deixando de
ser receptores de solidariedade e
pasar a ser exportadores de so-
lidariedade.

Partindo de todo isto, como
ve vostede as relacións do PS-
deG-PSOE co BNG, e como
poden ser no futuro?

Non teñen por que ser difíci-
les. Partimos de fórmulas distin-
tas, como forzas políticas dife-
rentes que somos, pero temos un
obxectivo nacional que está moi
ligado á aspiración dos galegos.
Afortunadamente, fomos capa-
ces de confluír nun acordo de
goberno que fixo posíbel que as
dúas forzas nos sintamos cómo-
das no obxectivo de modernizar
a Galiza.

Vostede é un dos máis expe-
rimentados parlamentarios ga-
legos.

Levo dende 1986. En 1993
estiven fóra do Parlamento nove
meses, e despois volvín.

Dende esa experiencia, co-
mo está a saúde parlamentaria
de Galiza?

O Parlamento viviu unha
etapa de altísima subordinación
ao executivo nos pasados anos.
Iso deixounos nun mal lugar de
valoración respecto á sociedade.
Chegamos a ter un presidente da
Xunta, Fraga, que dicía que ir
ao Parlamento era perder o tem-
po. Eu penso que actual presi-
denta do Parlamento tomou isto
en serio e está facendo todo can-
to pode por mellorar a situación,
e o propio presidente actual da
Xunta manifestou a súa vontade
de darlle ao Parlamento todo o
protagonismo que merece. Nos
últimos seis meses do novo go-
berno téñense xa producido
máis comparecencias do presi-
dente de Galiza que nos pasados
16 anos. As cousas mudaron, e é
bo que mudasen.♦
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Ismael Rego
‘Proporemos que no Estatuto galego figure o termo nación

do mesmo xeito que no catalán’
PERFECTO CONDE

Entre os deputados do parlamento galego, Ismael Rego é o máis veterano.
Ocupa escano dende 1986. Agora, ademais, é voceiro do grupo socialista.

P. CONDE
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Traballar e
decidir
CARLOS AYMERICH

O acordo sobre o Estatut é unha boa noticia para todos. Ex-
celente para Cataluña. Moi boa tamén para Galiza por que
é un paso no bon camiño: o que conduce cara a un Estado
máis respectuoso da súa pluralidade –nacional, cultural,
lingüística– interna e, como tal, máis democrático. Mais o
acordo en Cataluña non releva as forzas políticas nin as ins-
titucións galegas de cumprirmos co noso deber. Porque a
realidade galega e a catalá son diferentes e requiren, xa que
logo, respostas tamén diferentes. E porque Galiza non po-
de ficar atrás e debe ver recoñecido o seu carácter nacional
ao mesmo nivel, polo menos, que Euskadi e Cataluña.

As solucións que se recollen no proxecto de Estatut,
no seu estado actual, son as que lle conveñen a Catalu-
ña e as que, con plena lexitimidade, acordaron as súas
forzas políticas. Lóxico. En materia de financiamento,
por exemplo, os partidos cataláns fixaron un obxectivo
–a suficiencia financeira– e, en función del estabelece-

ron o procedemento para o lograr –a recadación directa
do 50% de determinados impostos. En Galiza tamén de-
bemos aspirar á suficiencia financeira, mais debemos
fixar cal é o método máis acaído para acadala, que non
é, non ten por que ser, o acordado para Cataluña. Nin
polo que se refire aos impostos metidos na cesta nin
tampouco polo que se refire á porcentaxe de recadación
que debe ir á facenda galega. A resposta non é rexeitar
o acordo logrado en Catalu-
ña, como fai o PP nin tam-
pouco, por certo, avogar pola
súa extensión a Galiza, como
semella defender o PSOE. A
resposta é decidir e defender,
co mesmo rigor e coa mesma
firmeza que os cataláns, o
sistema que máis lle conveña
a Galiza. 

Velaí pois unha primeira
conclusión. Non hai que criti-
car nin que lle ter medo ao
que outros pobos decidan.
Hai que reclamar e exercer en
beneficio de Galiza o dereito de decisión que os galegos
lles confiamos ás forzas representadas no noso Parla-
mento. No ámbito financeiro, no competencial e máis ta-
mén no que ten a ver coas relacións entre Galiza e o Es-
tado. Porque avanzamos cara a un Estado e unha Europa
asimétricos nos que cada pobo vai ter que se valer por si,
tirando proveito das súas capacidades e das súas vantaxes
comparativas. E por iso é urxente que incluamos no no-

vo Estatuto os instrumentos políticos e económicos in-
dispensábeis para situármonos neste novo contorno.

Ninguén vai, pois, traballar por nós. Ninguén debería
tampouco decidir por nós. E se algunha lección podemos
tirar do proceso catalán é a necesidade de que cada ins-
titución cumpra coa súa obriga: e a do Parlamento gale-
go é elaborar un proxecto exhaustivo e ambicioso. Só
deste xeito poderemos negociar con proveito en Madrid

e podermos aspirar a que o
texto que saia do Congreso
satisfaga as nosas arelas. E
tamén aquí, esta sería a se-
gunda conclusión, temos
exemplos dos que botar man.
Os cataláns veñen de cuanti-
ficar no seu Estatuto a débe-
da histórica que o Estado terá
que saldar cunha determina-
da porcentaxe dos seus inves-
timentos. O mesmo que fixo
o BNG, teimando para que
no acordo de goberno subs-
crito en xullo de 2005 se in-

cluíse e se cuantificase a débeda histórica contraída po-
lo Estado con Galiza e abrindo, deste xeito, a porta para
a súa inclusión no novo Estatuto que o Parlamento gale-
go ten que elaborar.

Xa que logo, a traballar. Ninguén debe decidir por nós.
Ninguén, no BNG témolo claro, vai tampouco traballar
por nós. Para elaborarmos un novo Estatuto e para cons-
truírmos, entre todos, unha nación xusta e próspera.♦

Houbo un tempo, finais do sécu-
lo XIX e comezos do XX, en que
a burguesía coruñesa, ilustrada,
liberal no senso propio da pala-
bra, e verdadeiramente progresis-
ta, concibe un barrio moderno, de
harmoniosa estética que atende
os principios cultos da conviven-
cia e que habería de servir para
ubicar as súas residencias habi-
tuais, nun marco agradábel e de
sabor humanístico: era o que da-
ría en chamarse, mais tarde, O
Ensanche. É a zona urbana que se
estende entre as prazas de Ponte-
vedra e Ourense e que, a pesar da
liviandade oficial e os sofregos
especulativos aínda conserva ese
ambiente de equilibrio e sensibi-
lidade que foron capaces de en-
cenearlle aqueles comerciantes e
menestrais que a levantaron fu-
xindo do feísmo e do “aproveita-
mento” económico que hoxendía
parece presidir calquera actua-
ción urbanística.

Porque cando nos anos oiten-
ta do século XX se proclamaba
aquilo de que o principal obxeti-
vo do Paseo Marítimo era o de
abrir a cidade ao mar, non se esta-
ba a pensar, nin por asomos, de
que pasado o tempo o devandito
paseo, amais de revalorizar os te-
rreos colindantes mercados polos
promotores de sempre, non servi-
ría para eliminar a estampa laída
da fachada marítima herculina
que arrastra os estigmas urbanís-
ticos dun negro pasado e que se
ve nutrida por outras construcións
que non merecen máis que críti-
cas populares logo de contar coa
permisividade da política oficial e
do millonario gremio do cimento:
os mamotretos de Palexco e do
Centro de Ocio fan xogo, negati-
vo por suposto, coa monstruosi-
dade do Hotel Atlántico que, dito
sexa de paso, ningún partido de-
mocrático aínda tivo a idea de tra-
ballar para derrubalo. E hai ra-
zóns máis que evidentes para tal
acción. Abonda con contemplar
unha postal antiga do Paseo das
Palmeiras: os tres edificios da Te-
rraza, O Kiosko e o fermoso Ho-
tel derrubado na década dos se-

senta con alevoisía cívica, para
poñer no seu lugar a barbaridade
presente. Mais non paran aí as
críticas. O feísmo urbano coruñés
avanza sen descanso: o remodela-
do Teatro Colón, planta na entra-
da unha estrutura metálica, a xei-
to de gaiola e de confusa utiliza-
ción, para rachar violentamente a
cadencia proporcionada dos seus
elementos arquitectónicos. E, non
lonxe de alí, no Cantón Grande
está xa rematando a construción
do edificio da Fundación Caixa

Galicia, obra do arquitecto “estre-
la” Nicolás Greensow. Por certo
que non debe haber moitos profe-
sionais galegos que é preciso ir
fóra, decote, na procura do que a
bon seguro teriamos “na casa”.
Pero volvamos ao tema: este edi-
ficio parece ser que será unha das
marabillas do noso tempo: salas
de exposicións, conferencias, es-
tudos, etc. E todo coas máis avan-
zadas tecnoloxías. Na fachada un
panel de proxección cara á rua e
dentro todo tipo de sofisticacións

itneractivas. Pero non lle gusta ao
común da xente. Unha especie de
nora agatuñando na fachada que
racha a liña estética do espazo cir-
cundante, mesmo semella ferir a
visión que se acada dende o exte-
rior, pero que coidamos a vista
acostume o seu impacto co paso
do tempo.

Como diciamos, está a pi-
ques de concluírse a obra que se
ten previsto sexa inaugurada no
mes de febreiro cunha exposi-
ción do mexicano Diego Rivera

e á continuación, xa no mes de
maio coa antolóxica do centena-
rio da Academia da Lingua e a
do Día das Letras Galegas. Es-
peremos que o paso do tempo
concite unha meirande integra-
ción coa paisaxe urbana desta
emblemática estampa da Coru-
ña, a do Obelisco mil veces re-
producida en fotografías e pos-
tais, para que conserve a idiosin-
crasia que os coruñeses desexa-
mos contemplar. Aínda que isto
non parece importarlle moito as
forzas vivas das cidade, priori-
zadoras do beneficio material
perante doutros valores estéti-
cos. Así tamén encetaron a súa
decadencia moitas civilizacións:
cando prima o interese material
sobre a canon da beleza todo o
edificio ético do home tamén fi-
ca reducido ao simple efecto da
supervivencia. Sen máis.♦

O feísmo non se detén
MANUEL LUGRÍS

A cidade precisa un plano para recuperar o espírito humanista que alumou a
expansión da cidade a finais do século XIX con coherencia e gusto estético.

A Coruña

Marcha atrás
LOIS DIÉGUEZ

Non nos gostou, no seu momento, que o Psoe se fixese cargo da
Dirección Xeral de política lingüística da Xunta. Para mudar as
cousas hai que crer nelas, e a ese partido fáltalle sensibilidade ao
respecto. O cambio significaría, hoxe, ter datos positivos no que
respecta á vigorización do noso debilitado idioma. E miren por
onde, nestes días, un xornal provincial, acaba de darlle un xiro
radicalísimo á súa política lingüística. Agora traduce todo ao es-
pañol. Políticos, artistas, xente do común que normalmente se
expresan en galego, cando aparecen a falar nese xornal, fano en
español. O retroceso ponnos intensamente avermellados. Diran-
nos despois os seus directores que non  reproducen  en galego os
textos porque a xente non le nese idioma. Vaites, vaites, co xo-
go serpeado. Mais este tipo de xornais non teñen problema nen-
gún en apañar subvencións públicas que están orzamentadas,
curiosamente, para a potenciación do galego. Non pode ir para
adiante un país cuxos medios de comunicación  renegan da súa
expresión natural. Que non respectan as entrevistas, notas, arti-
gos... que están realizados en galego e son capaces de dobrega-
lo até ese extremo. É urxente que se aclare para onde se mandan,
e a quen se lle dan, os cartos que están para vigorizar o noso
idioma. E pedimos, co orgullo que como galegos de práctica
sentimos, que nunca un euro do noso orzamento nacional se em-
pregue nun medio que desnaturaliza de tal xeito a nosa expre-
sión xenuína. Ou é que acaso volvemos ao franquismo?♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘A resposta é decidir e defender,
co mesmo rigor e coa mesma

firmeza que os cataláns,
o sistema que máis lle conveña

a Galiza”
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“A gran cantidade de topóni-
mos que temos no noso país
débese a gran presión econó-
mica que se leva facendo his-
toricamente sobre o medio. Pa-
ra moitos, o mar foi un medio
de vida ou un complemento in-
dispensábel. Ademais da pesca
tradicional en embarcacións, a
pesca con cana e á seca, hai
que ter en conta que do mar se
collía argazo, area, cunchas,
etc.”, explica Xosé Lois Vilar.
Na zona analizada por estes
dous historiadores que perten-
cen ao Seminario de Estudos
Miñoranos existe unha media
de 23 topónimos por quilóme-
tro de costa, ou o que é o mes-
mo, hai un nome cada 43 me-
tros.

Darlle nome case a cada
pedra que sobresae ou cada
punto de pesca era necesario
por varias razóns. En primeiro
lugar, segundo indican Rober-
to Rodríguez e Xosé Lois Vi-
lar, porque para un mariñeiro é
indispensábel coñecer onde hai
pesca. “Antes non había un
GPS (sistema de localización
por satélite) que indicase onde
se atopaba o barco. Por ese
motivo, os pescadores que ían
nas gamelas tiñan que estabe-
lecer marcas en terra. Dese
xeito, xuntaban dúas marcas e
no punto imaxinario onde se
cruzaban sabían que había pes-
ca. Tamén serven para saber
onde hai dificultades de nave-
gación”, sinala Roberto Rodrí-
guez.

O maior problema co que se
atoparon os investigadores pa-
ra acceder á nomenclatura foi o
de ter que atopar as persoas que
aínda recordan os nomes da
costa. Ademais, moitos dos
mariñeiros aínda seguen indo a
pescar e non queren desvelar os

lugares para que outros non
vaian pescar neles. Aos investi-
gadores chamoulles especial-
mente a atención un mariñeiro
de Baiona, Pepe Selegante, que
tiña debuxado nun caderno un
“derroteiro” con máis de 165
nomes da baía con lugares on-
de tiña que ir pescar. O cader-
no, escrito en galego, contén
descricións precisas como a se-
guinte: “O centolo abicado po-
la Estela de Fóra e Cabo de Bi-
cos a unha pedra que está sola
por terra de Pedras de Laxes e
senón as catro Pedras de Laxes
a Monte Pereiro”.

Noutras ocasións foron os
argaceiros (apañaban o argazo
para estercar ou darlles de co-
mer aos porcos) os que lle puxe-
ron nome á costa. Hai aldeas,
como Portocelo (na zona de mar

do Rosal), que naceron a partir
das Casetas dos argaceiros que
ían apañar as algas dende aldeas
situadas detrás dos montes que
quedaban a varios quilómetros.
Para non ter que volver no día

ficaban nas casetas a durmir du-
rante unha semana ou máis. Po-
ñían o argazo a secar nos ten-
dais e logo levábano para as sú-
as casas. Co tempo a xente foi
asentándose definitivamente no

lugar e así xurdiu o núcleo de
poboación actual. Eses argacei-
ros puxéronlle nome a numero-
sas rochas, de aí que sexa unha
das zonas con maior número de
toponimia.♦

Un traballo revela 1.400 topónimos en 60 Km entre o Miño e Nigrán

Poñerlle nome á costa

A.N.T.
O abandono da UPG de 18 mili-
tantes da UMG, as súas xuventu-
des, podería ser unhas de tantas
baixas e altas que se producen
nas organizacións nacionalistas
xuvenís cada pouco tempo, pero
hai dous aspectos que as fai dife-
rentes. En primeiro lugar que un
dos que abandonan a organiza-
ción sexa Xosé Emilio Vicente,
secretario xeral de Galiza Nova e
que tiña o mesmo cargo na
UMG, pertencente tanto ao Co-
mité Central da UPG como ao
Consello Nacional do BNG. En
segundo lugar que, neste aban-

dono, exista unha clara intencio-
nalidade política: fan público
non só a súa marcha, senón que a
xustifican cun documento. Aínda
así, a repercusión pode conside-
rarse menor ao continuar estes
militantes dentro do BNG.

Desde a UPG afírmase que,
até de agora, só recibiron a co-
municación do abandono da or-
ganización de seis persoas. “Sor-
préndenos informármonos pola
prensa da existencia de supostos
problemas e discrepancias que
nunca foron expostos nas reu-
nións orgánicas da UMG, da
UPG ou do mesmo BNG, sobre

todo cando algunhas das persoas
que abandonan a UMG forman
parte dos máximos órganos de
decisión das organizacións cita-
das”, afirma Roberto Vilameá,
secretario nacional de Organiza-
ción da UPG.

Vilameá tamén salienta que
“estas persoas sigan militando
no BNG, unha organización on-
de convivimos todos os militan-
tes nacionalistas e onde debemos
de preservar a unidade como ele-
mento de máxima importancia”.
Vilameá lamenta que cando o
nacionalismo debe de centrar as
súas forzas no debate social da

reforma estatutaria existan mili-
tantes que dispersen esta aten-
ción.

O 60% dos que abandonan a
militancia son de Compostela,
catro de Vigo e tres da Coruña.

Unha lectura do seu docu-
mento leva á conclusión de que
non lles gusta o BNG actual e
que marchan da UPG porque
consideran que a súa militancia
nesta organización xa non lles é
útil para mudar o BNG.

Así, critícanlle á UPG que
permita o escoramento cara á de-
reita do BNG e que estea a aban-
donar principios fundamentais,

converténdose nunha organiza-
ción “centrista, moderada e con
sentidiño”.

Aínda así, no documento non
se critica ningunha medida do
actual Goberno, nin sequera non
plano da política xuvenil.

O que si se realiza é unha crí-
tica do funcionamento interno da
UPG, afirmando que non se va-
lora “o traballo dos distintos ca-
maradas” e que se prima e apoia
aquelas persoas que non pensan
por si mesmos ou que manteñen
unha postura submisa coa liña
oficial, afirma entre outros, o se-
cretario xeral de Galiza Nova.♦

O secretario xeral de Galiza Nova abandona a UPG

RUBÉN VALVERDE
O Lanto do Pozo, A Oliveira de Fóra, A Lamiña, O Crungui-
do... Son algúns dos 1.400 topónimos mariños que levan re-
xistrados Roberto Rodríguez Álvarez e Xosé Lois Vilar ao
longo dos 60 quilómetros de costa que abranguen dende a de-
sembocadura do Miño até o Concello de Nigrán. O programa
está enmarcado dentro do Proxecto de Toponimia de Galicia
que está levando a cabo a Sociedade de Desenvolvemento
Comarcal da Xunta. A necesidade de vivir do mar levou a que o
noso país sexa “o lugar de Europa con máis toponimia mariña”.

Antes de facer a consulta, Xosé
Lois Vilar e Roberto Rodríguez
investigaron varias cartas de
navegación, libros de faros e
outros documentos. Nas cartas
atoparon dislocacións, nomes
incompletos e castelanismos. A
maioría estaban feitas por ma-
riños cataláns, italianos e algún
castelán. “Moitos destes cartó-
grafos optaron por transcribir o
que lles soaba e polo tanto hai
palabras que non teñen nada
que ver co nome que teñen en
realidade. Noutros casos opta-
ron por castelanizar a forma”,
asegura Roberto Rodríguez.

A procedencia dos nomes é
do máis variada e nalgúns ca-
sos serve para incorporar pala-
bras que non están localizadas
nos dicionarios, como os no-
mes que lles asignan os mari-

ñeiros ás distintas formas que
adquire o fondo mariño tras
sondalos cunha pedra con sebo.
Dese xeito, palabras como seco
(parte emerxente nun fondo
uniforme), limpo (fondo de
area), allada (só unha mancha
de area), rego (mancha alonga-
da de area) ou beirada (zona de
contacto entre a area e a rocha),
son de constante uso por parte
dos pescadores. 

Entre a procedencia dos no-
mes que se lle dan ás rochas hai
algúns que se poñen polo xeito
de romper o mar, como A Bom-
bardeira, Os Petóns de Fornos,
A pedra que bole, etc. Noutros
casos débense á coloración que
na rocha deixan as plantas e
animais que alí habitan: A Ne-
gra, O Serrón, Seixos Negros,
etc. Pola forma chaman a aten-

ción nomes como a Devana-
doura, A Meda de Laxes, O
Gaiado, Os Picachos, etc.

Hai moitas outras razóns
polas que se lle chama dun xei-
to determinado a un accidente
xeográfico, como o uso, o an-
tropónimo (lugar onde morreu
alguén afogado ou que era uti-
lizado por un mariñeiro) ou o
tipo de animais que alí se pes-
caban, vararon ou se parecían
na forma. Non obstante, os no-
mes máis salientábeis quizais
son os que se deben a naufra-
xios, polo curioso das adapta-
cións. Un exemplo sería caso
do afundimento do barco in-
glés Collingham en 1906 tras
enxurrar contra unhas rochas.
No naufraxio morreron 24 per-
soas. Hoxe a pedra na que va-
rou chámase O Cunichán, pola

adaptación fonética do inglés
ao galego.

Entre as palabras que pode-
rían ser de estudo para os filó-
logos están Oliveira, que se-
gundo Vilar e Rodríguez non
proceden da árbore senón que
se trata da palabra prerromana
ulva, que é sinónimo de argazo.
A mesma procedencia tería Or-
ga, que tamén significa alga.
Outras palabras como Os nais
(masculino) tamén serían ante-
riores ao latín. A pervivencia e
abundancia destes nomes débe-
se “a que en Galicia a poboa-
ción ocupou de xeito continua-
do e disperso o territorio co cal
non houbo nunca necesidade
de rebautizar certos nomes, se-
nón que unicamente se foron
incorporando máis”, conclúen
os investigadores.♦

Unha axuda para os filólogos

Xosé Lois Vilar e Roberto Rodríguez Álvarez.                                                                                                PACO VILABARROS



H.V.
A iniciativa naceu hai tres anos
e, tras uns primeiros paus de
cego, un contacto casual co
concello de Pontevedra abriu-
lle camiño. O obxectivo é cons-
truír 57 apartamentos de entre
15 e 50 metros cadrados a un
prezo medio de 70.000 euros.

Dentro de dez días terá lugar o
concurso para o concello vender
un solar de 3.000 metros cadrados
no Gorgullón e inicialmente os co-
operativistas que participan nesta
iniciativa non pensaban facer pú-
blico o seu proxecto até ese día. O
prego de condicións do concurso
prima as iniciativas sociais como
esta e, aínda que non se presentou
ningunha alternativa de momento,
podería haber algunha outra coo-
perativa que optase á compra. Esta
foi a razón para os socios desta em-
presa non difundiren o proxecto.

O prezo da parcela, situada
no centro de Pontevedra, é de
1.550.000 euros, o 70% do valor
de mercado no momento en que
se fixo a súa valoración hai dous
anos. “Penso que é o equilibro
xusto entre a función social da
iniciativa e o que pode deixar de
gañar o concello”, indicou o con-
celleiro de Urbanismo, César
Mosquera (BNG). Cómpre ter en
conta que se os propietarios ven-
den o baixo poden embolsarse
1.200.000 euros, o que implicaría
que a parcela sairía moi barata.

Nos 3.000 metros de terreo,
os 57 socios desta cooperativa
van construír vivendas con servi-
zos comúns. Debido a que os in-
tegrantes da cooperativa teñen
intereses diversos, os pisos serán
distintos uns dos outros. Hai
quen desexa un apartamento con-
vencional cun cuarto para dur-
mir, un salón, un baño, unha co-

ciña e un tendedeiro, pero tamén
hai outras fórmulas como facer
unha soa estancia ou suprimir a
cociña mais conservar o baño e o
salón. A versatilidade vai en con-
sonancia co uso que os seus pro-
pietarios pensan darlle no futuro.

“En xeral os integrantes da co-
operativa son funcionarios que
ven que a súa pensión vai ser o su-
ficientemente elevada como para
non poder ingresar nunha residen-
cia pública pero non tan alta como
para pagarse unha residencia pri-
vada”, explicou o concelleiro Cé-
sar Mosquera. A alternativa sería
entón a construción dun edificio
de vivendas con servizos comúns
como lavandería, cociña, come-
dor ou un lugar para prestar unha
primeira asistencia sanitaria. Os
propietarios farían uso das instala-
cións segundo os seus desexos,
uns empregarían todos os servizos
pero se cadra outros preferirían fa-

cer eles a súa comida, por exem-
plo. Todo isto implica que o prezo
dos 70.000 euros de media sexa
baixo, pois á superficie dos pisos
hai que sumarlle o espazo común,
que é moito maior que o dunha vi-
venda convencional.

Fórmula europea

Esta é unha fórmula de constru-
ción fronte a vellez que está relati-
vamente estendida no norte de Eu-
ropa pero que resulta unha novida-
de nestas latitudes. Por outra ban-
da, os promotores da iniciativa
preferiron non divulgar os seus
nomes ante a avalancha de chama-
das recibidas para coñecer máis
datos do proxecto. Desde que se
difundiu a existencia da cooperati-
va hai unha semana, o concello re-
cibiu numerosas consultas, pero se
trata dun proxecto pechado no que
xa non collen máis persoas.

Aínda que esta cooperativa xa
non admitirá máis socios, o con-
celleiro César Mosquera indicou
que “hai demanda e xente dispos-
ta a formar outra cooperativa”,
polo que sinalou que o concello
tomará medidas na mesma liña
con calquera outro proxecto que
vaia adiante. Neste sentido, Mos-
quera lembrou que hai máis terre-
os municipais que se poden sacar
a concurso para cubrir as necesi-
dades de cooperativas como estas.
“O problema dunha cooperativa
–matizou o concelleiro–, é que ne-
cesita de alguén que se poña á
fronte, unha vez conseguido, pode
saír adiante sen dificultade”. Ne-
cesita, claro está, o apoio munici-
pal, como sucede en Pontevedra.

Ao que renuncia o concello
de Pontevedra é a montar unha
oficina municipal para o fomento

do cooperativismo, tanto no rela-
tivo ás vivendas para xubilados
como os pisos destinados a resi-
dencia habitual. “Montar unha
oficina destas pode implicar gas-
tar 300.000 euros e o concello
non ten capacidade para iso –si-
nalou Mosquera–; ademais, pen-
so que non é necesario, abonda
co noso apoio, quizais nunha ci-
dade como Madrid si que era un-
ha posibilidade a ter en conta”.

Política autonómica

Esta iniciativa de Pontevedra aínda
que ten unha concepción coopera-
tivista, non escolleu a cooperativa
como fórmula societaria porque a
recomendación dos técnicos neste
caso foi crear unha sociedade por
accións que non é exactamente un-
ha Sociedade Anónima.

En calquera caso, o concello in-
sistiu en que está aberto á colabora-
ción con calquera outra iniciativa
semellante que xurda na cidade. De
feito, as consultas ante as autorida-
des municipais realizadas polas per-
soas interesada tiveron como res-
posta canalizar a información cara
entidades que teñen capacidade pa-
ra promover outras cooperativas.

De saír adiante novas coope-
rativas, sería unha iniciativa que
iría en consonancia coa nova po-
lítica de vivenda anunciada pola
conselleira do ramo Teresa Tabo-
as (BNG), que vai na liña de pro-
mover a construción de vivenda
protexida con tamaños de entre
40 e 45 metros cadrados para fa-
cilitar aos mozos independizá-
rense e aos xubilados teren a po-
sibilidade de acceder a unha vi-
venda sen obstáculos e con servi-
zos para viviren sós ou en parella
nos últimos anos da súa vida.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

Situados no centro de Pontevedra, terán servizos comúns

Unha cooperativa construirá pisos
para xubilados por 70.000 euros

O solar no que previsibelmente van edificarse as vivendas desta cooperativa está no
Gorgullón. C. GARCÍA / AGN



H. VIXANDE
As principais tendas de téxtil
quedaron sen roupa para as
rebaixas. As novas colec-
cións ocupan parte impor-
tante da superficie comercial
e mesmo dos trinques. Xa
non quedan rebaixas porque a
xente non compra e porque se
xestionan mellor a existencias.

“New collection” é o cartel que
preside os estantes de gran par-
te das tendas de Zara. Os pro-
dutos das rebaixas quedan rele-
gados nunha esquina. Son pou-
cos, os primeiros días dos sal-
dos remataron cunhas existen-
cias que xa eran escasas.

Noutras cadeas de roupa que
non pertencen a Inditex –propie-
taria de Zara–, reprodúcese a
mesma situación, aínda que non
de forma tan acusada. Zara e o
seu grupo ten afinado tanto o seu
sistema de produción e venda
que cando termina a tempada e
comezan as rebaixas, nas tendas
apenas quedan prendas. A resaca
do Nadal encárgase despois de
rematar co resto do excedente. 

É unha forma de aforrar,
porque este tipo de establece-
mentos funciona con prezos
moi axustados, nos que non ca-
ben rebaixas a grande escala.
Ademais, hoxe Zara e outras
cadeas producen baixo deman-
da, é dicir, axustan a produción
para ter abastecidas as tendas,
pero sen gardar nada no alma-
cén. O obxectivo é producir o
que o consumidor quere e só re-
poñer o que se vende. Deste xei-
to, ter prendas durante as rebai-
xas obrigaría a producilas, pero
implicaría vendelas a un prezo
inferior, co que baixaría a xa es-
treira marxe de rendibilidade.

Tradicionalmente, as rebai-
xas cumprían unha dobre fun-
ción: permitir que as tendas se
desfixesen das existencias da
tempada e darlles aos clientes
posibilidade de aproveitar eses
saldos para completar a roupa
da tempada.

Este esquema só se dá hoxe
no caso das pequenas tendas que
non pertencen a cadeas impor-
tantes. Estes establecementos
carecen de capacidade para xes-
tionar as súas existencias dunha
forma tan eficiente como marcas
como Zara ou Mango. Tratan de
facelo, iso si, pero ás veces im-
plica perder unha cota de merca-
do a cada máis diminuída.

Para competir coas grandes
cadeas, as pequenas boutiques
multimarca están a reducir o
abano de prendas á venda até o
extremo de quedar case desa-
bastecidas. É habitual que de
cada modelo teñan só unha
prenda de cada talla, agás no ca-
so da máis pequena, á que ás ve-
ces renuncian. As marcas de
moda sen tenda propia non
aceptan devolucións para evitar
riscos. En consecuencia, as ten-
das tampouco adquiren toda a
colección, senón que optan por

prendas determinadas que po-
den ter saída. Aínda así, non
sempre son quen de atinar cos
gustos do público e a final de
tempada aínda quedan moitas
prendas nos estantes. 

Esta situación das boutiques
multimarca tamén a viven gran-
des superficies como El Corte In-
glés porque ao ser establecemen-
tos cunha gama de produtos moi
ampla non teñen capacidade para
xestionar as súas existencias.

Promocións especiais

As promocións especiais son un
sistema que empregan as bouti-
ques multimarca e El Corte In-
glés para desfacerse das exis-
tencias cando a tempada non es-
tá a rexistrar moitas vendas. A
lei de comercio permite que se

fagan promocións á marxe das
rebaixas. Trátase duns saldos
disfrazados, nos que se empre-
gan lemas como “Venda espe-
cial” ou consignas semellantes.

Con todo, as tendas multimar-
ca ou El Corte Inglés non conse-
guen sempre desfacerse de todas
as súas existencias entre os perío-
dos de promoción e os de rebai-
xas. O Corte Inglés ten canles de
distribución para saldar as pren-
das de fora de tempada porque
conta con tendas de oportunida-
des, hoxe chamadas “outlet”.
Mais as pequenas boutiques non,
por iso é frecuente que na tempa-
da seguinte coloquen nos estantes
algunhas prendas de anos anterio-
res que quedan nos almacéns.

A xestión das existencias que
teñen cadeas como Zara ou Man-
go –máis acusado no caso da

compañía galega–, tamén com-
portou un cambio de hábitos nos
consumidores. Tradicionalmente,
o inicio do período de rebaixas
implicaba unha enxurrada de
clientes á procura das gangas,
mais durante dous meses conti-
nuaba a actividade, con sucesivos
aumentos nas porcentaxes de des-
conto: as chamadas segundas re-
baixas. Isto está a mudar agora.
Como a final da tempada as exis-
tencias son moi escasas, as gran-
des cadeas liquidan as súas exis-
tencias en apenas unha semana.
Os consumidores son conscientes
desta nova situación e en conse-
cuencia gastan todo o diñeiro das
rebaixas nos primeiros días –apro-
veitando os sistemas de financia-
mento das tarxetas de crédito, que
fan que a compra sexa máis rendí-
bel nos primeiros días do mes.

Unha vez pasados os primeiros
momentos das rebaixas, os co-
mercios quedan sen clientela.

A dura competencia das
grandes cadeas está a facer de-
saparecer as boutiques. É un
proceso máis acusado nos cen-
tros urbanos, pero que se come-
za a detectar nas vilas polo cos-
tume de ir ás cidades a mercar a
roupa. As boutiques teñen o in-
conveniente de que venden
marcas de deseño, o que impli-
ca ter uns prezos máis elevados.
Isto, por enriba, convértese nou-
tra desvantaxe no período das
rebaixas porque tampouco tra-
ballan con marxes de beneficio
tan amplas como para poder
aplicar grandes descontos. Ade-
mais, aínda que queiran saldar a
prezo de fábrica, para os clien-
tes sempre é moi elevado.♦
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A xestión de existencias e novos hábitos cambian a tempada de saldos

Rebaixas de quince días

Os desaxustes nas rebaixas ta-
mén teñen que ver coa chama-
da “unidade do mercado” que
os políticos de Madrid e os em-
presarios esgrimen contra o po-
der regulatorio das Comunida-
des autónomas. No Estado es-
pañol, o período das rebaixas é
practicamente uniforme aínda
que as Comunidades autóno-
mas teñen capacidade normati-
va para determinar as épocas
de rebaixas. Mais a tradición
manda e leva a que as rebaixas
comecen ao mesmo tempo en
Galiza que en Andalucía, can-
do a tempada non comeza nin
remata ao mesmo tempo.

As rebaixas están pensadas
para a España mediterránea e
para Madrid. Na capital do Es-
tado a primavera chega en mar-
zo e faino acompañada de días

tépedos e soleados, mentres que
o outono comeza a mediados de
outubro. No Mediterráneo, a
chegada dos equinocios –pri-
mavera e outono– prodúcese ao
tempo que en Madrid, pero con
mellores temperaturas aínda.

Isto fai que para estas zonas
as rebaixas de xaneiro e de xu-
llo sexan no momento indica-
do. Cando a tempada chega ao
seu fin e no momento no que só
faltan dous meses para o cam-
bio de estación e, en conse-
cuencia, da nova tempada. É o
momento colgar as novas co-
leccións nos estantes para que a
clientela vaia afacéndose a elas.

Primavera e outono atrasados

No noso país e en xeral todo o
norte atlántico do Estado até o

golfo de Biscaia, tanto a pri-
mavera como o outono che-
gan algo atrasados, de forma
que as rebaixas prodúcense a
metade de tempada. Neses
momentos as grandes cadeas
–habitalmente a única opción
real para moitos consumido-
res– quedan desabastecidas e
as novas coleccións pasan a
ocupar o lugar preferente nos
estantes, agardando varios
meses a que a clientela come-
ce a adquirilas.

Aínda que as organizacións
empresariais sacralizaron a
unidade do mercado, os comer-
ciantes galegos teñen solicita-
do varias veces o atraso das re-
baixas para que coincidan co
noso sistema estacional. O ob-
xectivo é prolongar o tempo de
vendas, facilitar que a clientela

conte con prendas nos estantes
das tendas e permitir que as
boutiques podan colocar os
seus produtos. Para esta de-
manda saír adiante é preciso o
concurso da Xunta, que tería
que promulgar unha nova lei
de comercio.

Mais esta posibilidade
non significaría o fin de to-
dos os problemas porque non
frearía a desaparición das
boutiques nin detería a im-
plantación de grandes super-
ficies da moda no noso país.
Por moito que se prolongue a
tempada, as boutiques van a
continuar a ter o problema da
xestión das existencias e ade-
mais contarán con menos
tempo para liquidar as pren-
das que non venderon duran-
te a tempada.♦

Liquidacións iguais, estacións do ano diferentes

Nova colección de verán no trinque dunha tenda do grupo Inditex.                                                                                                                            PACO VILABARROS
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Sen entrar nas ocultas preten-
sións do goberno do Estado coa
campaña coa que pretende
afrontar o problema do consumo
de drogas nas zonas escolares
mediante a actuación policial, e
coa experiencia que me dá me-
dia vida traballando neste eido,
resúltame inconcibíbel que den-
de unha posición que se di pro-
gresista e preocupada polos pro-
blemas sociais, utilice unha vez
máis este tema para a propagan-
da, en lugar en encaralo coa se-
riedade e o rigor que precisa.  

Sabemos todos que hoxe, ao
igual que hai 20 anos, os pro-
blemas da adolescencia, da mo-
cidade en xeral coas drogas, a
delincuencia, o “vandalismo”...
seguen estando asentados nun-
has profundas raíces sociais,
que precisan intervencións so-
cio-educativas xeneralizadas, e
desbótanse actuacións represi-
vas illadas, inda que fosen en
serio, dado que se teñen demos-
trado historicamente ineficaces,
cando non contraproducentes
socialmente.

A conto desta campaña, si-
tuados en Galiza e pensando
dende aquí, compróbase que sa-
bemos como facelo, e sabemos
non só en teoría, como se ven
dando mostra nas ocasións que
se pode, senón que tamén se sa-
be dende a práctica contrastada,
mesmo dende a Administración
autonómica. Cómpre lembrar
que vai para 20 anos, a finais da
época do goberno tripartito, o
Plano de Galicia sobre Drogas
da Consellaría de Sanidade in-
corpora ao ámbito da interven-
ción na problemática das drogas
a concepción comunitaria do
traballo social, recollendo a

idea que agroma no país e que
se mantén viva polo esforzo de
diversos movementos sociais de
base, os cales, ao tempo “bebe-
ran” da tradición da Galiza rural
onde ao longo da historia se veu
actuando decotío con esta vi-
sión comunitaria que logo se
aplicará ao traballo social.

Esta aposta fai posíbel que
existan varios Planos Co-
munitarios en Galiza e
que algúns inda sexan un-
ha realidade actualmente.
Son proxectos localizados
en espazos urbanos con-
cretos, non como unha in-
tervención xeneralizada,
como sería de desexar, pe-
ro que si permitiron che-
gar ao día de hoxe con ex-
periencias contrastadas ao
longo dos anos, que como
tales se deberan aprovei-
tar. 

Estes planos, coas sú-
as diferenzas, conflúen en
entender a problemática
social en xeral e a deriva-
da das drogas en particu-
lar, con esta perspectiva
comunitaria, é dicir, cun-
ha visión global de actua-
ción nun espazo territorial defi-
nido: xuntando esforzos e apro-
veitando mellor os recursos pro-
movendo a súa coordinación.
Dinamizando a cidadanía facen-
do que deixe de ser suxeito pa-
sivo e se implique na mellora da
calidade de vida, promovendo a
consolidación dun tecido social
participativo e implicado coa
problemática social. Deman-
dando, impulsando e promo-
vendo proxectos tendentes á po-
tenciación da saúde, a educa-
ción, a cultura, un urbanismo

que cree infraestruturas e dota-
cións socialmente integradoras,
o benestar en definitiva, para to-
da a cidadanía. Propiciando
canles de superación dos hábi-
tos de dependencia, xeneraliza-
dos na poboación, mediante
programas de información e
formación activa e de educación
social; de dinamización social e

cultural, de animación do tempo
libre. Actuando contra os facto-
res psico-socio-familiares-edu-
cativos que inciden no baixo
rendemento escolar, no absen-
tismo escolar, promovendo un-
ha labor de orientación, con
programas de educación para a
saúde, etc.. Promovendo a in-
corporación laboral da mocida-
de en paralelo ao proceso de in-
corporación social. 

Os planos comunitarios, xa
que logo, deben entenderse co-
mo unha ferramenta na interven-

ción contra os factores que ten-
den a desestruturar a comunida-
de, a consagrar un reparto desi-
gual da participación e do benes-
tar, a segregar os sectores menos
aptos para adaptarse ao ritmo so-
cial; facilitando o desenvolve-
mento dun proceso de estrutura-
ción social de xeito que permita
avanzar nunha mellor calidade

de vida para o conxunto
da cidadanía, e, paralela-
mente, ir mellorando,
cuantitativa e cualitativa-
mente, as situacións de
exclusión e marxinación
social.  

Reflexionando, coa
perspectiva que dan estes
anos de existencia dos
plans comunitarios, pó-
dense destacar certas
cuestións relevantes:

–A acción social co-
munitaria non ofrece, lo-
xicamente, uns resultados
tanxíbeis de inmediato,
dado que é un proceso so-
cioeducativo, agravado
polo feito de que, deica
hoxe dende as instancias
políticas, como moito
conséntese cando social-

mente se conquista, pero non se
potencia decididamente ou se
mostra desinterese, cando non
se combate, o que tamén se deu.
A pesar de todo, cunha perspec-
tiva de medio prazo, pódense
cuantificar resultados e ver que
é, non só individualmente, se-
nón tamén socialmente eficaz e,
ao tempo, tamén rendíbel. E éo a
todos os niveis, tanto na preven-
ción como na incorporación so-
cial. 

–O avance na mellora da ca-
lidade de vida, nos lugares onde

actúan os planos comunitarios,
supón un factor primordial fronte
aos problemas sociais en xeral.

–O proceso, en si mesmo, na
intervención comunitaria, ten un
valor social incalculábel: como
proceso educativo, como proce-
so de concientización, como
proceso xenerador de solidarie-
dade, de igualdade, de democra-
cia... é dicir dos valores huma-
nos e sociais fundamentais.

–A intervención comunitaria
non so é rendíbel pola súa efica-
cia social contrastada. Tamén o é
economicamente, xa que precisa
dun investimento menor en com-
paración cos gastos asistenciais.
Isto explícase se temos en conta
que a acción dos planos comuni-
tarios leva consigo a optimiza-
ción dos recursos xa existentes
na propia comunidade, catali-
zándoos, xuntando esforzos.Ta-
mén se pode engadir que investir
en prevención debe levar consi-
go unha redución das necesida-
des de investimento posterior en
accións asistenciais e policiais. 

Partindo da experiencia do
traballo contrastado dende os
planos comunitarios, cabe pre-
guntarse pola conveniencia de
implementar e xeneralizar estas
accións, en lugar de seguir con
campañas de propaganda como
a da policía nas zonas escolares. 

Por que non se fixo? Evi-
dentemente por falla da vontade
política precisa. 

Teño esperanza e agardo que
paulatinamente se perciba o
cambio político en Galiza ta-
mén neste eido.♦

XOSÉ LÓPEZ GORI é educador social.
Participa no Plano Comunitario de

Vite (Compostela)

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa XOSÉ LÓPEZ GORI

A conto da campaña
da policia nas zonas escolares

‘Sabemos que os problemas
da mocidade en xeral

coas drogas seguen estando
asentados nunhas profundas

raíces sociais,
que precisan intervencións

socio-educativas xeneralizadas,
e desbótanse actuacións

represivas illadas”

H.V.
De momento son unhas poucas
máquinas, pero co tempo a empre-
sa Marrón Glacé de José Posada
aspira a contar con trinta ou coren-
ta máquinas de asar castañas en
Moscova. Non se trata dos mes-
mos aparellos que hai na Galiza
por razóns de mercado, senón que
funcionan con corrente eléctrica.
“Os rusos non gustan do lume e
empregamos unhas resistencias
fortes”, indicou o propio Posada.

A iniciativa leva uns meses en
marcha e aproveita as instalacións
coas que conta Marrón Glacé en
Moscova, onde ten unha sucursal
e onde vende castañas glaseadas e
castañas con chocolate. “Sen esa
infraestrutura da sucursal sería
imposíbel montar este negocio”,
dixo Posada. O empresario tamén
explicou que “os rusos aceptan os
nosos produtos, aínda que de mo-

mento non se pode dicir que sexa
un negocio espectacular”.

En Moscova hai moita tradi-
ción na venda de produtos seme-
llantes a estes aínda que os mos-
covitas non sempre aceptan todo
o que se lles ofrece. “Teñen esa
tradición das patacas asadas par-
tidas pola metade con manteiga,
por iso intentamos meter os chu-
rros, pero non funcionou”, con-
tou o empresario José Posada.

Respecto á localización das
máquinas de facer castañas asa-
das de Marrón Glacé, están si-
tuadas nos lugares máis céntri-
cos da cidade de Moscova, al-
gunhas delas nas inmediacións
do Kremlin. “Tratamos de facer-
lle unha foto a unha máquina coa
catedral de San Basilio ao fondo
pero de momento por cuestións
burocráticas non o consegui-
mos”, concluíu o empresario.♦

Marrón Glacé aspira a situar trinta ou corenta máquinas na rúa

José Posada vende castañas asadas en Moscova

Marrón Glacé xa vendía castañas glaseadas en Moscova, onde conta cunha sucursal.                                         PACO VILABARROS



Acordo PSOE-CiU
sobre o Estatut

MANUEL CAO

A pasada fin de semana produciuse unha operación política
importante en España que terá consecuencias significativas no
medio prazo en Galicia. O pacto entre os líderes do PSOE e
CiU sobre os fundamentos do novo Estatut para Catalunya
modifica o marco de alianzas e só queda por ver cal será a ren-
dibilidade electoral de cada un dos axentes despois de chegar
a un acordo definitivo sobre o enrevesado problema catalán. 

No referente ao substantivo do acordo, os cambios princi-
pais sobre o Estatut presentado nas Cortes atinxen principal-
mente ao ámbito económico ao postularse un novo modelo de
financiamento a medio camiño entre o que xa existe e o promo-
vido polo Parlament. O avance na cesión tributos é importante
pois, á parte da impensábel cesión do imposto de sociedades, en
todos os demais impostos a cesión chega ao 50% en IRPF e IVE
e ao 58% nos impostos especiais. Pode haber aínda algúns cam-
bios nestas porcentaxes en negociacións posteriores polo que
será necesario esperar á redacción completa do epígrafe do fi-
nanciamento para unha valoración conxunta. En calquera caso,
a incorporación ao texto estatutario desta cesión modifica o va-
lor xurídico do modelo de cesións seguido mediante a reforma
da LOFCA. Tamén se marca un horizonte de cinco anos para re-
visar a contía das cesións e, sobre todo, avánzase na creación
dunha Axencia Tributaria consorciada coa Axencia Central pa-
ra dentro de dous anos. Á parte disto, estabelécese que nos sete
vindeiros anos os investimento do Estado en Catalunya serán
equivalentes ao peso do seu PIB na economía española.

Os cambios políticos en relación ao texto inicial semellan
de menor importancia mais iso dependerá da valoración parti-
cular que os axentes individuais e colectivos concedan a este
tipo de aspectos. En todo o caso, o avance na delimitación das
competencias de cada Administración era moi necesario para
clarificar as funcións e responsabilidades de cada nivel de go-
berno e dotar de estabilidade ao sistema de atribución compe-
tencial, sendo elementos de máis importancia mediático-elec-
toral que de acción de goberno efectivo os referidos a un con-
cepto de nación deturpado pola manipulación prepolítica e
sentimentaloide realizada polo PP. A aprobación do novo Es-
tatut supón a mellora evidente do sistema de autogoberno de
Catalunya e o seu éxito dependerá dos resultados electorais
dos grupos que apoian a redefinición institucional do Estado.

Dende o punto de vista económico, o acordo suporá un
cambio importante nas relacións entre o Estado e as comuni-
dades autónomas tanto no suposto de que se xeneralice o siste-
ma de financiamento como se non. A partir de agora, a socie-
dade que sostén e soporta os gobernos autonómicos coñecerá
mellor as fontes de financiamento pois parte importante proce-
derá dos recursos achegados directamente polos cidadáns do
territorio da autonomía. A renda fiscal do Estado diminuirá e
terá que ser máis coidadoso co uso dos recursos á hora de dis-
tribuílos en funcións de gasto e destino territorial diminuíndo o
grao de discrecionalidade na asignación de fondos. A aproxi-
mación cuantitativa entre os fluxos de gasto para exercer as
competencias e os fondos fiscais propios obrigará os xestores
públicos a ser máis eficientes nas políticas de gasto e ingreso
pois a sociedade estará en condicións de esixir directamente
responsabilidades no mercado electoral autonómico.

De todas formas, os efectos máis rechamantes do Estatut
han de atinxir ao ámbito político debido á contradición entre os
discursos políticos preautonómicos do actual PP e o modelo ins-
titucional e a situación económica e social da España real. O
illamento programático deste partido en España e Europa prefi-
gura unha reformulación do mapa político que pode manifestar-
se nunha reprodución aproximada do da década dos oitenta.♦

‘O acordo suporá un cambio
importante nas relacións entre o Estado
e as comunidades autónomas tanto no
suposto de que se xeneralice o sistema

de financiamento como se non”
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Mas, Zapatero e Durán

A.N.T.
Unha reunión celebrada entre o
conselleiro de Innovación, Fer-
nando Blanco (BNG), e o presi-
dente da SEPI, Enrique Martínez
Robles, provocou unha confusión
en torno a posibilidade de privati-
zar antigo estaleiro de Izar en Fe-
ne e a CIG manifestou a súa pre-
ocupación porque o BNG poda
mudar de postura.

O conselleiro de Innovación e
Industria aseguroulle á CIG que a
proposta que difundiu a prensa
relativa á privatización parcial do
antigo estaleiro de Izar en Fene,
que hoxe pertence a Navantia,
non se corresponde coa que ma-
nexa o conselleiro, senón que é a
que fai a Sociedade Estatal de
Participacións Industriais, SEPI,
propietaria de Navantia.

As propostas relativas a inte-
grar aos empresarios na solución
ao problema da construción na-
val na Ría de Ferrol e unha pri-
vatización parcial do estaleiro
preocupan á CIG, xa que, segun-
do manifestou Xurxo Cordero,
responsábel do sector naval da

federación do metal da CIG, “hai
uns acordos subscritos conxunta-
mente pola CIG e o BNG que de-
fenden un complexo público”.
Cordero tamén engadiu que “cal-
quera parcelamento ou privatiza-
ción parcial non cabe neses acor-
dos. Non temos problemas en
confrontarnos a ninguén, pero
nos sabe mal ter que facelo co
BNG porque temos documentos
conxuntos”.

A alarma provocada na CIG
tamén recibiu unha resposta por
parte do BNG no Parlamento. O
seu portavoz de política indus-
trial, Fernando Blanco (sen pa-
rentesco co conselleiro do ramo),
indicou que o seu grupo está a
prol dun “Astano con maioría de
capital público e baixo unha xe-
rencia galega”.

O pasado 16 de decembro
asináronse uns acordos entre a
SEPI e os sindicatos que a CIG
aceptou porque non aspiran a
conformar un complexo integral
na Ría de Ferrol coa recupera-
ción da actividade perdida e por-
que implicaban un número ele-

vado de prexubilacións. Con to-
do, a CIG recoñece aspectos po-
sitivos nos acordos, como a ga-
rantía da titularidade pública dos
dous estaleiros da ría, o de Fene
e o de Ferrol, unha titularidade
que quere manter como está

Xurxo Cordero, que ademais
de ser responsábel do sector na-
val na CIG-Metal e secretario de
política industrial desta Federa-
ción, hoxe é portavoz da CIG
neste estaleiro e admite que as
reducións de cadro de persoal le-
váronse adiante a través de pre-
xubilacións nas que o único que
contaba era a idade dos traballa-
dores. “Isto desestruturou o esta-
leiro porque marcharon traballa-
dores esenciais”, admitiu Corde-
ro. Isto a priori representaba un
problema para a produción, pero
o sindicalista lembra que “en As-
tano historicamente houbo moi-
tos desequilibrios e puidéronse
corrixir mediante a subcontrata-
ción, recorrendo á industria auxi-
liar; agora tamén, iso non é obs-
táculo para que medre o naval
dentro e Navantia”.♦

A.N.T.
O anuncio da presentación dun
plan de viabilidade para o naval
da Ría de Ferrol formulado po-
la Consellaría de Innovación á
SEPI provocou unha polémica.

O que pretendemos é verte-
brar é unha proposta fronte á si-
tuación do naval. No 84 había
5.600 traballadores e hoxe 360.
Na antiga Astano quedan 170 es-
casos, pero hai condicións para
rexurdir o naval coa planta de Re-
ganosa e coa evolución deste sec-
tor, por iso hai que formular alter-
nativas. Á SEPI levámoslle un
diagnóstico da situación e pensa-
mos que no futuro tamén poden
participar a Xunta, os empresa-
rios e as entidades financeiras.

Como é ese diagnóstico?
Partimos da limitación da

construción civil sobre o 20% do
total, o que impide crecer. Pero
hai alternativas como as repara-
cións ou outro tipo de constru-
ción naval; hai un marco xeral
positivo cara o futuro e compre
estarmos posicionados. Iso non
implica que a SEPI non deba
cumprir os acordos do 16 de de-
cembro, continuar coa carga de
traballo e os compromisos adqui-
ridos; isto vai para medio prazo.

Que hai da titularidade pú-
blica dos estaleiros?

Non estamos nese momento,
é un proxecto de saída e antes hai
que esperar ao día 18 de febreiro
para que se pronuncie a SEPI.
Despois veremos que proxecto
podemos sacar adiante. Entón fa-

laremos cos sindicatos. É o mo-
mento máis acaído para planifi-
car porque hai carga de traballo.

Insinúa que falar de titulari-
dade pública e non de proxectos
é dar as costas ao futuro?

Falo de que desde o 84 perdé-
ronse máis do 90% dos postos de
traballo. Ou empezamos a traballar
no futuro ou somos espectadores.
Ademais, a Consellaría ten a obri-
ga de ver por onde camiñamos.

A CIG alude aos acordos
conxuntos co BNG que garan-
ten a continuidade de Astano
no sector público.

Coñézoos e así será pero repi-
to que ou falamos do futuro ou
somos espectadores. Se falamos
coa SEPI é porque o lóxico é fa-
lar cos propietarios do estaleiro.
De todos xeitos, tampouco pode-
mos comprar Astano porque sería
preciso un proceso concursal.♦

Fernando Blanco
‘Ou falamos do futuro dos estaleiros
ou somos espectadores da súa desaparición’

A CIG preocupada
coa posibilidade da ‘privatización’
parcial de Izar-Fene

Fernando Blanco, conselleiro de Innovación, Industria e Comercio.           OTTO / Arquivo



CÉSAR LORENZO GIL
O líder da ilegalizada Batasu-
na, Arnaldo Otegi, proclamou
que a esquerda abertzale se-
gue disposta a abrir un proce-
so de diálogo “que acabe co
conflito vasco”. A pesar de que
o seu partido non puido cele-
brar a súa asemblea, Barakal-
do acolleu unha concentración
na que se viviu un clima de cal-
ma e optimismo descoñecido
na historia recente de Euskadi.

“Achegámonos ao proceso de
solucións ao conflito”, procla-
mou Arnaldo Otegi en Barakaldo
diante de miles de persoas.
“Imos gañando, por iso cada vez
temos máis atrancos para a paz,
por iso os que se opoñen a que se
resolva o conflito nos atacan
constantemente”.

Con esta arenga, Otegi quixo
definir o momento actual do mo-
vemento abertzale como de “op-
timista e sereno”, algo que se
considera en círculos próximos a
Batasuna como un compromiso
inequívoco por superar a etapa
militar e sentar a negociar unha
saída para Euskadi. Ese senti-
mento trasladouse aos asistentes
ao acto de Barakaldo, que se
mostraron convencidos de que
“a paz está perto”.

O optimismo e a tranquilida-
de son sentimentos que se consi-
deran como moi novidosos en
Euskadi, despois de moitas déca-
das de ira e violencia. Despois
dunha semana moi dura para a
esquerda abertzale, coa ratifica-
ción das prohibicións a Batasuna,

a suspensión da súa asemblea e a
percepción de que a Audiencia
Nacional non dubidará en limitar
os dereitos individuais de todos
os “sospeitosos” de estaren rela-
cionados coa ETA, a resposta foi
novidosa. Non houbo ningún ac-
to violento, nin sequera a habi-
tual queima de bandeiras de Es-
paña e Francia doutros actos des-
te tipo ou proclamas a favor dos
presos etarras. O máis exacerba-
do que se escoitou foi o lema de

“PP, fascista” e “PNV, español”,
entre un público que se abriu ta-
mén a membros doutras siglas,
caso de Eusko Alkartasuna (EA).

Xustamente, o secreatario
xeral de EA, Unai Ziarreta, ta-
mén participou no acto de Bara-
kaldo e interviu na tribuna de
oradores. Ziarreta mostrouse a
favor de que Batasuna poida
reincorporarse á vida política ac-
tiva e defendeu que “coa palabra
e a honradez todas as ideas po-

den ser defendidas. E se estas
ideas conseguen o apoio maiori-
tario da poboación deben levarse
a cabo”, defendeu.

Para moitos analistas, este
discurso recorda moito ao que os
partidos nacionalistas vascos fi-
xeron durante o Pacto de Lizarra,
que os uniu durante a última tre-
gua da ETA, a finais da década
do 1990. Mais outras voces
apuntan a que é falso de que un-
ha nova Lizarra estea a preparar-

se, á espera de que o grupo ar-
mado anuncie que abandona as
armas. A situación actual, tras a
posíbel aprobación do novo Es-
tatut catalán e o rexeitamento no
Congreso dos Deputados da re-
forma impulsada polo lehenda-
kari Juan José Ibarretxe, parece
convidar máis á vinculación do
Partido Socialista de Euskadi
(PSE) no deseño dun novo esce-
nario político para Euskadi.

Otegi, de quen se dixo que
mantivo contactos con destaca-
dos dirixentes socialistas vascos,
dixo con rotundidade que ese
proceso está en marcha. “Vai ha-
ber mesas de diálogo e nunha de-
las estará Batasuna”. Sen os so-
cialistas, pensan moitos líderes
nacionalistas, incluídos os da es-
querda abertzale, sería imposíbel
lograr a paz. “É máis doado ago-
ra mesmo un gabinete con con-
selleiros do PSE que crear un go-
berno de “concentración abertza-
le” nestes momentos”.

O PP, airado

O presidente do PP, Mariano Ra-
xoi, solicitou da fiscalía do Esta-
do unha “rápida actuación” para
sancionar os participantes no ac-
to de Barakaldo. “É inconcibíbel
que persoas involucradas en tra-
mas terroristas poidan convocar
mitins. A xustiza debe salvagar-
dar que se cumpra a lei”.

Para os populares, é falso
que se estea a mover “nada” en
Euskadi e recordou que “centos
de miles de vascos e españois se-
guen a estaren na diana terroris-
ta”, dixo a presidenta do PP vas-
co, María San Gil. “Cando me
din que no País Vasco xa se aca-
bou a ETA, sempre lles pregunto
qué paz é esa na que miles de
persoas teñen que ir escoltadas,
na que todos os días somos ame-
azados os que non pensamos de
determinado xeito”.

Raxoi considera que se botou
a perder gran parte do “avanza-
do” após a aprobación da Lei de
Partidos, que ilegalizou a Bata-
suna. “Tiñamos a ETA acurrala-
da. A súa capitulación estaba
máis próxima”, dixo. “Pero José
Luis Rodríguez Zapatero prefe-
riu darlles un balón de osíxeno
para contentar os seus socios
independentistas e apartarse do
seu papel de partido nacional”.

A estratexia do PP coincide
coa de parte do sector xudicial.
Hai que aprofundar no acoso poli-
cial sobre a esquerda abertzale e
impedir que florezan movementos
novos. Así, o fiscal xeral do Esta-
do, Cándido Conde-Pumpido,
evitou por pouco que a Audiencia
Nacional ilegalizase o Partido Co-
munista das Terras Vascas nas úl-
timas autonómicas pero non lo-
grou parar o proceso contra “o
contorno da ETA” que se segue na
Casa de Campo madrileña nin de-
ter a prohibición do maxistrado
desa audiencia, Fernando Grande-
Marlaska, da celebración da
asemblea de Batasuna.♦
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A prohibida asemblea de Batasuna
convértese nunha concentración a prol dun proceso de paz

Otegi renuncia á confrontación co Estado

Arnaldo Otegi mostrouse confiado nun rápido inicio do proceso de paz en Euskadi.



CÉSAR LORENZO GIL
Sesenta mil votos decantaron
a balanza do lado de Aníbal
Cavaco Silva na primeira
volta das presidenciais por-
tuguesas. O ex primeiro mi-
nistro será o primeiro presi-
dente conservador da III Re-
pública. O seu mandato de cin-
co anos debería supoñer, para
os electores que logrou, a saí-
da da fonda crise económica.

A fortaleza electoral de Aníbal
Cavaco Silva sufriu un forte des-
gaste na última semana da cam-
paña electoral pero o seu col-
chón de apoios resistiu finalmen-
te a pesar dos seus catro compe-
tidores de esquerda por forzar a
segunda volta. A incógnita é sa-
ber como se relacionará o novo
presidente co primeiro ministro,
o socialista José Sócrates. Para
algúns, Cavaco será ambicioso e
inspirará un amplo programa re-
formista que, segundo os máis
pesimistas –incluído Mário Soa-
res, un dos seus rivais derrota-
dos–, acabará coa mudanza da
actual constitución. Segundo ou-
tros, Cavaco xa é maior (ten 66
anos) e non quere asumir tales
retos, senón máis ben apoiar des-
de a presidencia as reformas so-
ciais de Sócrates, que queren li-
mitar o déficit público.

O papel de Sócrates

A segunda opción, que parece
máis razoábel, é a que desexa
Sócrates, quen non encontrou
comprensión no actual presiden-
te en funcións, o tamén socialis-
ta Jorge Sampaio, para acometer
o final de institucións tan imbri-
cadas na sociedade portuguesa
como o réxime especial da segu-
ridade social para os funciona-
rios. O primeiro ministro podería
fincarse nos coñecementos eco-
nómicos de Cavaco e aproveitar
a súa lexitimación persoal nas
urnas para completar o proceso
privatizador que iniciara o go-
berno de José Manuel Durão Ba-
rroso para, xa daquela, tentar sa-
ír dunha crise que non mellorou.

Sócrates pretende que Cavaco
ratifique un ambicioso programa
que amais de reducir o déficit pú-
blico, acabe cos “privilexios”
económicos dos militares e entre
a saco nos programas de pensións
e subsidios por desemprego. Du-
rante o seu primeiro ano de man-
dato aumentou o IVE até o 21 por
cento, entre outras medidas impo-
pulares. O primeiro ministro con-
sidera que a redución dos fondos
de cohesión procedentes da UE
caerá coma unha treboada sobre a
economía e cómpre adaptarse á
nova situación de súper periferia.
“Portugal, pese a levar case vinte
anos de vantaxe a Polonia como
membro da Unión, segue a ser es-
trema de Europa. O seu nivel sa-
larial, a protección social e o mo-
delo de xestión industrial respon-
de máis aos estándares da antiga
esfera soviética ca aos dos países

occidentais”, explicaba hai pou-
cos meses o economista Francis-
co Pinto.

Para o imaxinario colectivo,
a figura de Cavaco Silva é cru-
cial para saír desta crise. A época
na que estivo no goberno, pri-
meiro como ministro de Econo-
mía e despois como xefe do ga-
binete, foi a máis gloriosa da
economía portuguesa. Daquela,
os cartos europeos axudaron a
dar un paso de xigante no desen-
volvemento de todo o país –es-
pecialmente no norte e no Algar-
ve– e crearon unha sensación de
bonanza que callou entre moitos
electores que admiran máis o
presidente electo por aquel doce
recordo que polos argumentos
que usou na actual campaña
(máis ben escasos).

Pero outros dubidan desa
“lúa de mel” entre o presidente e
o primeiro ministro. A pesar de
que Cavaco non está ligado cos
actuais líderes do Partido Social-
democrata (PSD), é obvio que o
liderado de Marques Mendes no
centro-dereita sae moi fortaleci-
do de cara ás próximas lexislati-
vas e non van permitir que Só-
crates saia da actual situación de
apuro obtendo refrendo ás súas

máis importantes políticas. Mais
os que coñecen a Cavaco insis-
ten en que dificilmente se prega-
rá a intereses partidarios propios
ou alleos e que só seguirá o seu
propio criterio de aquí ao 2011,
amparado na magnífica vitoria
do 22 de xaneiro.

Fin de período?

A escolla de Cavaco percíbese
noutros ambientes como unha
coitelada mortal ao espírito do
25 de abril que impulsou, aínda
que parcialmente, a actual cons-
titución. O presidente racha a nó-
mina de presidentes de esquerda
e supón, segundo parte da es-
querda, como unha ameaza á
propia estabilidade republicana.
Unha das voces máis alarmantes
nesta dirección foi a de Mário
Soares. O ex presidente denun-
ciou que existe “unha conspira-
ción da oligarquía para subverter
a orde constitucional e facer un
país onde as leis se poden in-
cumprir impunemente”. Soares
considera que parte do poder po-
lítico pactou con parte da clase
empresarial lanzar un poder pa-
ralelo amparado polos medios de
comunicación, “a berlusconiza-

ción de Portugal”, chamoulle So-
ares, que acabará cun “novo con-
senso” que consagrará a repúbli-
ca como un país onde os dereitos
sociais poidan ser restrinxidos.

Outros analistas políticos
coinciden con Soares pero culpan
do deterioro da calidade de vida
dos portugueses tamén a esquer-
da. A reforma social de Sócrates
é, segundo estas fontes, máis am-
biciosa que a que quixeron Pedro
Santana Lopes e o seu antecesor
Barroso, que fixeron perder os ré-
ditos electorais do PSD tan rapi-
damente como mecha de dinami-
ta, entre escándalos sociais, irre-
gularidades financeiras e acusa-
cións de favores gobernamentais
a empresas estranxeiras.

Socialistas divididos

Segundo na carreira electoral
foi o socialista Manuel Alegre.
O seu 20 por cento parece esca-
so pero supón un contratempo
contra Sócrates porque o poeta
alentejano foi o seu maior com-
petidor na loita pola secretaría
xeral do Partido Socialista (PS)
e deixou de ser un cadáver po-
lítico para reclamar, coa lexiti-
midade dos seus votos, un es-

pazo preferente no seu partido.
Alegre considérase como un-

ha voz máis esquerdista que a li-
ña oficial, crítica co programa
reformista do goberno e sempre
alternativa dentro do PS. De cara
ao futuro, falta por saber se o
candidato “sorpresa” gardará o
seu apoio popular na cámara
acoirazada até que as circunstan-
cias obriguen a cambios radicais
no partido ou se continuará a súa
“guerra por libre” para non se
“contaminar” do desgaste gober-
namental.

O gran derrotado das elec-
cións foi o candidato “oficial” do
PS, Mário Soares. O octoxenario
ex presidente quedou afastado xa
para sempre do primeiro plano
político portugués e despídese
dun xeito un tanto “mediocre”,
xa que só conseguiu ser o candi-
dato máis votado nunha única
comarca da Estremadura.

Para explicar o pau a Soares
cómpre analizar a súa idade, cer-
tos erros de campaña que deron
unha imaxe do político talvez un
tanto crispada e o desamparo que
sufriu por parte dos seus compa-
ñeiros socialistas, especialmente
de Sócrates, grande ausente du-
rante a campaña.♦
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O presidente electo da República portuguesa,
obrigado a apoiar as reformas sociais do goberno

O ábaco de Cavaco Silva

Jerónimo de Sousa logrou perto
do 9 por cento dos votos o 22 de
xaneiro. O candidato comunista
foi o máis votado en quince co-
marcas –principalmente no feu-
do do Alentejo– e consegue
afianzarse como líder do PCP
de cara ás lexislativas.

De Sousa logrou aprovei-
tarse da división socialista pa-
ra rachar o modelo bifronte de
anteriores campañas electo-
rais. Consciente das súas esca-
sas posibilidades de pasar á se-

gunda volta, utilizou os comi-
cios para darse a coñecer entre
a sociedade portuguesa e mos-
trarlle á cidadanía que a súa
chegada ao liderado comunista
supuxo cambio de formas pero
non eliminou o discurso rei-
vindicativo e actual do seu par-
tido, que, vistos os resultados,
superou os problemas do seu
pasado recente e se consolida
como terceira forza do país,
unha posición que o converte
en partido chave para deseñar

o futuro político e económico
do país.

O candidato comunista con-
ta as súas eleccións por éxitos.
A súa primeira proba electoral,
nas lexislativas de febreiro do
ano pasado, pasouna con éxito,
ao superar os receos que o seu
antecesor, Carlos Carvalhas, es-
pertaba entre parte dos votantes;
despois logrou aumentar o nú-
mero de alcaldías nas munici-
pais de outubro, e agora usará
estes resultados para esixir, na

rúa, a paralización da reforma
social de José Sócrates.

O candidato do Bloco de Es-
querdas, Francisco Louçã, con-
firma que o seu partido viviu
demasiado tempo de comunis-
tas descontentes e deberá seguir
tentando captar socialistas de-
sencantados para dotar de corpo
o seu proxecto. Contodo,
Louçã, grazas á súa hiperactivi-
dade, é un dos políticos máis
coñecidos de Portugal e tamén
dos mellor valorados.♦

De Sousa consolídase no liderado comunista

Anibal Cavaco Silva coa súa dona á saída do colexio electoral en Lisboa.



Que o trouxo esta vez por Ga-
liza, senador?

Compromisos amigábeis, en-
tre outras cousas. No Uruguai
hai moitos galegos que nos axu-
daron a gañar as eleccións e aquí
galegos que tamén foron botar-
nos unha man.

É de supoñer que eses gale-
gos seguirán desexando que se
reforme a lexislación española
para que poida votar debida-
mente. Quere expoñer algunha
idea ao respecto?

Non, porque non son un ex-
perto. E, ademais, nós estamos pe-
lexando no Uruguai para que poi-
dan votar os emigrados uruguaios
nas eleccións uruguaias. Temos
que facer unha lei que precisa un-
ha maioría especial do Parlamen-
to, e a dereita non nos está dando
eses votos para sacala adiante. 

O novo goberno do Uru-
guai leva oito meses de expe-
riencia, como lles vai?

O balanzo destes escasos me-
ses é positivo. Tomamos o gober-
no despois de 200 anos de suce-
sivos gobernos de dereita. Xa ti-
ñamos que ter gañado en 1994,
pero en Uruguai para gañar hai
que gañar por k.o., por puntos
non che dan a pelexa, porque non
hai fraudes electorais cuantiosas,
tipo Centroamérica, pero fraudes
pequenas hainas. Cun simple em-

pate podemos dalo por perdido.
Finalmente, a nosa vitoria produ-
cíuse no 2004, e aí estamos.

Que está a pasar que agora
mesmo a esquerda está gañan-
do amplamente en case toda
América Latina?

A esquerda non só está ga-
ñando senón que gaña por tunda.
Hai que pensar que, para chegar
a esas cifras, estanos votando até
a burguesía porque, se non, non
se darían estes resultados.

No curto espazo de tempo
que levan gobernando vostedes
en Uruguai, que pasos deron xa?

Fixemos un plano de emer-
xencia, que nos dá vergoña dicir
que foi unha das bandeiras electo-
rais, e que consiste en darlle 60
euros por mes á xente máis pobre.
Repartimos case medio millón de
pratos de comida. Arrimamos al-
gunhas chapas para que fagan un
teito. Cousas que había que facer
debido ao retroceso horroroso no
que estaba o país, co 50 por cento
da poboación por debaixo do ni-
vel da pobreza, un terzo dela na
indixencia e na gran marxinación
social. En América Latina, o Uru-
guai incluído, podes pasar en pou-
cos metros que andes pola rúa
dende Alemaña a Ruanda. Isto
foise transformando en endémico
e permanente, e agora hai que to-
mar severas medidas antes de que

se consolide. Hai segmentos im-
portantes da poboación do Brasil,
o Uruguai, Chile, Bolivia, Arxen-
tina que xa van pola terceira xera-
ción vivindo no neolítico do lixo.

Que fixeron coas forzas ar-
madas, que antes si que eran
un problema?

Encarrilámonas, é dicir, civili-
zámolas. Eu agora leo aquí que o
xeneral Mena fai unhas declara-
cións e que non sei quen do Terzo
da Lexión tamén fala. Aló, iso era
o normal. O goberno actual do
Uruguai logrou civilizar as forzas
armadas, ou sexa, que a poboación
civil agora é consciente de que
esas forzas obedecen ao presiden-
te da República, á ministra de De-
fensa e acatan a Constitución e as
leis. Non sen grandes crises, polas
que atravesamos no terreo do de-
sacato militar e a insubordinación,
pero coa decisión enérxica do pre-
sidente. Fomos aos cuarteis máis
relevantes buscar cadáveres de de-
saparecidos, as forzas armadas co-
laboraron e non houbo o golpe de
Estado que a dereita preconizaba
nin se veu o mundo abaixo. Eu até
coido que os militares agora están
a respirar aliviados.

Como vai evolucionar a in-
clinación latinoamericana á es-
querda? 

Diríalle que Chile vai conti-
nuar facendo o que viña facendo,

poñendo agora énfase no social
mediante o trunfo de Michelle Ba-
chelet, Axentina e o neoperonismo
encarnado en Kirchner van seguir
polo camiño da reconstrución que
estamos presenciando, no Brasil, a
dereita tivo que disfrazarse para
poder competir e, se mañá perde
Lula, perderá nas mans dun socia-
lista ou dun socialdemócrata. No
Uruguai, igual. Pero Bolivia ten
unha desgraza, que é o gas. É a se-
gunda reserva de gas de América
Latina. Ten a desgraza de Venezue-
la, que non é Chaves. É Maracaibo.
Fose quen for o presidente de Ve-
nezuela, se quería realmente mane-
xar o petróleo, ía ter problemas cos
gringos. Porque os gringos non son
anticomunistas imparciais. Lévan-
se moi ben co comunismo chinés e
co vietnamita. Olle que paradoxo!
Pero lévanse mal co cubano e lé-
vanse mal con Chaves. En realida-
de, con Chaves lévanse mal polo
petróleo. E coa convulsionada Bo-
livia o problema é o gas. O caso de
Evo Morales está tan no medio de
todo. No seu país hai cheiro a pe-
tróleo e, polo tanto, manexamos
claves diferentes. Claves tipo Af-
ganistán, Irak, Mar Caspio. Están
alí todos os voitres, incluído Rep-
sol, e iso é o que explica o que veu
pasando en Bolivia. Hai move-
mentos secesionistas como o de
Santa Cruz, os ianquis están prepo-

sicionados na base paraguaia do
Chaco, a 200 quilómetros dos po-
zos de gas máis importantes de Bo-
livia... Todo isto pode convulsionar
a zona. Á súa vez, Bolivia precisa
saír ao mar e sacar o gas. E o gas
boliviano é apetecido pola Costa
Oeste dos Estados Unidos. Aí te-
mos claves. Se non houbese gas,
Bolivia sería capaz de ser parecido
a Chile, Arxentina, Brasil, Uuru-
guai..., pero está o gas.

E logo tamén está aí Perú,
coa alternativa indixenista de
Ollanta Humala.

É algo que tamén se pode
producir. Estes arrasadores triun-
fos prodúcense, máis que polos
nosos propios méritos e a calida-
de dos nosos programas, ideolo-
xías, etc., polo desastre dos go-
bernos anteriores. A aplicación
fundamentalista da escola neoli-
beral produciu o desmantela-
mento espantoso destes paíeses
que foron de desastre en desastre
até que a xente dixo basta. É
máis ben o fracaso etrepitoso
dun modelo que a aceptación dos
méritos doutro. A xente dixo vou
probar, préstoche o meu voto e,
se non me vai ben, retirócho.
Non había outra alternativa.

Como vai o proxecto da
empresa Ence de facer novas
papeleiras no Uruguai?

É un tema que convulsiona a
situación pola tirantez entre a pro-
vincia arxentina de Entre Ríos e o
Uruguai. Agora Greenpeace man-
dou operativos alí e os sindicatos
uruguaios da construción dixéron-
lle a Greenpeace que a próxima
vez rómpenlle a cabeza. Tanto En-
ce como outra papeleira, neste ca-
so finlandesa, están implantando
alí as súas fábricas dende hai anos,
e o primeiro que fixeron foi facer
lobbing. Trouxeron a Europa dele-
gacións parlamentarias, mesmo de
esquerdas, para mostrar as plantas
de Huelva e Pontevedra e para fa-
lar cos sindicatos españois. Presen-
taron os seus estudos de impacto
ambiental. Foron hábiles e non só
llos presentaron ao goberno de de-
reitas senón tamén á Universidade
da República, que está controlada
pola esquerda, e todos eses estudos
deron ben. Arxentina non quere
que se implanten aí dúas plantas
papeleiras, pero ela ten sete con
tecnoloxía peor ao longo do río Pa-
raná. Hai programas europeos de
custodia do ambiente que se que-
ren transpoñer automaticamente a
países que teñen boas partes da súa
poboación por debaixo da liña da
pobreza e tes que darlles algo para
que coman unha vez ou dúas cada
día. Ti dislle a esa xente, a ese sin-
dicato único da construción, ague-
rrido sindicato comunista do meu
país, dos que máis loitaron contra a
ditadura e a tiranía, que esa canti-
dade de postos de traballo non hai
que telos porque hai que protexer
os paxariños, e ti sabes que ese sin-
dicato non se vai comportar como
un sindicato de España. Ao sindi-
cato metalúrxico pásalle o mesmo,
outro sindicato de prosapia comba-
tiva no Uruguai, con moitos mor-
tos e desaparecidos. A papeleira
finlandesa deulles a estes dous sin-
dicatos a xerencia de recurso hu-
manos. Serán listos estes nórdicos?
Debe ser a patronal que mellor os
tratou dende que o mundo é mun-
do no Uruguai. E que veñan agora
tres visionarios de Greenpeace con
helicópteros, moi ben remunera-
dos, ben vestidos, con alpinistas,
etc., é ilóxico.♦
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Eleuterio Huidobro
‘O goberno uruguaio reparte diariamente medio millón de

racións de comida’
PERFECTO CONDE

Estivo brevemente de paso polo noso país, onde mantivo conversas cos represenates da
Fundación Galiza Sempre, algúns empresarios e diversos sectores sociais. Eleuterio Fer-
nández Huidrobro, antigo tupamaro, agora é senador da República Oriental do Uruguai.

P. CONDE
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CÉSAR LORENZO GIL
O Foro Económico Mundial que
se reúne na pequena localidade
suíza de Davos até o 29 de xanei-
ro quere manter o equilibrio en-
tre as necesidades de negocio
dos altos executivos e a obriga
de “estar ao tanto” dos grandes
temas mundiais. Á xuntanza
acudirán grandes empresarios
e nomes propios da solidarieda-
de VIP, caso de Angelina Jolie.

O Foro de Davos quere adaptarse
aos novos tempos e non acabar en-
gulido por outras citas menos tradi-
cionais pero mellor conectadas co-
as necesidades dos grandes empre-
sarios do mundo. Se no pasado, es-
ta reunión tiña o seu sinal de identi-
dade na calma da vila onde trans-
corre a novela A montaña máxica,
de Thomas Mann, e os convidados
buscaban anonimato, unha boa co-
pa de coñá á beira da cheminea e
pistas de esquí privadas, o efecto do
Foro Social Mundial, o movemen-
to da antimundialización e os conti-
nuos fracasos das conclusións, aca-
baron por converter a Davos nun
lugar barullento, con moita policía
protexendo os convidados e ben
pouco negocio por facer.

O fundador e director do foro,
Klaus Schwabb, reaccionou rápido
e decatouse de que non hai nada
como a boa música para atraer a
xente a un club. Davos 2006 é so-
bre todo un grande espectáculo,

unha “pasarela” de famosos que
serve de adubo e engado para os
obradoiros para executivos que
significan o principal gaño do foro.

Para contrarrestar o efecto Por-
to Alegre, en Davos volverá estar a
actriz Angelina Jolie, famosa polo
seu traballo humanitario e as súas
denuncias contra a fame. A prota-
gonista de Tomb Raider terá os
seus minutos de tribuna libre para
reclamar compromiso dos máis
poderosos cos países pobres. Mais
as estrelas deste ano serán os fut-
bolistas. Até Suíza viaxan Pelé ou

Franz Beckenbauer, que promove-
rán o mundial de Alemaña deste
próximo verán. O país xermano é
o protagonista desta edición, na
que a convidada especial é a chan-
celer Angela Merkel.

E fóra do espectáculo, o ne-
gocio. Bill Gates, Michael Dell,
Richard Branson (presidente de
Virgin) e Craig Barrett (xefe de
Intel) volverán insistir na necesi-
dade de que a industria do hard-
ware e do software traballen
xuntos nesa batalla perdida por
converter a internet en couto co-

mercial privado para as majors.
Este tema é un vello clásico de
Davos, unha promesa que cada
ano adquire novos matices pero
que nunca acaba de concretarse.

Din os analistas que si habe-
rá intercambio comercial fluído
noutros sectores menos “mediá-
ticos”. Após o fracaso da última
rolda da Organización Mundial
do Comercio, en Hong Kong,
responsábeis comerciais de va-
rios países buscarán en Suíza a
maneira de desatrancar o fluxo
de produtos no nivel global.♦

Os resultados das eleccións presidenciais de
Portugal do pasado domingo, 22 de xaneiro,
van ter importantes consecuencias na vida
política dese país. En primeiro lugar, a
maioría absoluta de Aníbal Cavaco Silva na
primeira volta outórgalle ao novo presidente
unha lexitimidade equiparábel en boa medi-
da á usufructuada por José Sócrates, o pri-
meiro ministro, o que pode agoirar impor-
tantes tensións futuras. En segundo lugar, a
experiencia da cohabitación é algo inédito
en Portugal, e ambos os liderados deberán
acomodar as súas expectativas a unhas re-
gras de xogo que, tres décadas despois do 25
de abril, van desenvolverse nun formato de
difícil encaixe e nun contexto de crise so-
cioeconómica. En terceiro lugar, e para re-
baixar temores, cómpre dicir, que peor sería
para Sócrates se o principal gañador da noi-
te fose Manuel Alegre, quedando de primei-
ro na esquerda e impedindo a vitoria na pri-
meira, quizais tamén na segunda, de Cava-
co. Probabelmente, a sintonía política entre
Cavaco e Sócrates á hora de imprimir un de-
terminado selo ás reformas que se aveciñan
en Portugal, sexa maior que a existente co
seu compañeiro-rival de partido. 

Esta vitoria de Cavaco, por outra banda,
vai ter un efecto revulsivo nas filas da opo-
sición parlamentaria. Moi decaído polos
seus pésimos resultados de febreiro, o PSD,
reforzado polos datos das autárquicas e es-
te triunfo contundente de Cavaco –foi un
contra cinco!– sentirase animada de abondo
para recuperar protagonismo público. Ta-

mén pola esquerda, onde a CDU de Jeróni-
mo de Sousa e o Bloco de Francisco Louçã,
deberán amosarse especialmente activos
para conter o xiro á dereita que pode expe-
rimentar a política por-
tuguesa nos próximos
tempos. Quere isto di-
cir que aínda cunha
maioría absoluta parla-
mentaria e unha lexiti-
midade incuestionábel
como a de Cavaco, a
estabilidade política
portuguesa non está de
todo garantida.

O final de Mário
Soares presenta sínto-
mas de traxedia. A se-
vera derrota infrinxida
por Alegre simboliza o
fin do soarismo na vida
política lusa. Péchase
unha longa etapa. As
enquisas anunciárano anticipadamente:
nunca Soares conseguiu presentar a campa-
ña como un duelo Cavaco-Soares. Non con-
seguiu asentar un mínimo bipartidismo, foi
Cavaco contra todos os rivais. O triunfo de
Alegre confirma, no plano interno, a exis-
tencia dunha forte tendencia de esquerda no
seo do PS e Sócrates deberá telo en conta á
hora de definir o sentido das súas reformas.
Alegre, pese á derrota, culpado por algúns
da desfeita socialista, crece considerabel-
mente con estes resultados e abre un esce-

nario de participación política por riba dos
aparatos partidarios, moi danados na súa
credibilidade ante a cidadanía. O boicot, na
noite electoral, de Sócrates a Alegre aven-

tura difíciles relacións
entre ambos.

Nos outros parti-
dos, as consecuencias
tamén cómpre avalia-
las. No caso da CDU,
Jerónimo de Sousa re-
valida firmemente o
seu liderado, melloran-
do resultados en rela-
ción ás lexislativas. No
Bloco, Louçã, á baixa,
pode enfrontar algun-
has críticas, mais agar-
dábase que o voto útil
no socialismo reducise
expectativas. Marques
Mendes, á fronte do
PSD, unha maquinaria

que se entregou a Cavaco, dá un paso de xi-
gante para vencer as resistencias dalgúns
sectores internos que non confían na súa
consolidación, aínda que a figura de Cavaco
pode eclipsar nos próximos anos a capacida-
de de Mendes para referenciarse como líder
do centrodereita. No CDS, Ribeiro e Castro
terá dificultades para manter o seu espazo
despois deste triunfo tan abarcador de toda a
dereita baixo o ceo de Cavaco.♦

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

Vitorias e derrotas
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Cunha maioría absoluta
parlamentaria socialista e

unha lexitimidade
incuestionábel

como a de Cavaco,
a estabilidade política
portuguesa non está
de todo garantida”

Procesos
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Chile está entre os
dez países do
mundo nos que

hai unha desigualdade
maior na súa
poboación, que
aumentou nos anos de
goberno de Ricardo La-
gos, os da chamada con-
certación. Saliéntase
agora que a nova presi-
denta de Chile, Michelle
Bachelet, cuns méritos
individuais que lle reco-
ñecemos, dixo, a
diferenza de Salvador
Allende, que vai gober-
nar para toda a
sociedade chilena. Seica
isto é darlle un toque de
modernidade. Un pensa,
falto de imaxinación,
que se un goberno
defende os ricos non po-
de defender os pobres.
Un sabe, porque usa a
memoria, que se un go-
berno defende os
pobres, os ricos contra-
atacan. Allende, elixido
en 1970, cando naciona-
lizou as minas cumpría
a súa promesa de non
gobernar para todo o
mundo. El defendía a
maioría. Por iso foi ata-
cado pola CIA, pola
prensa burguesa, por
unha decisiva parte do
exército e pola
Democracia Cristiá de
Eduardo Frei. Estamos
felices de que por fin
Augusto Pinochet teña
a súa foto de perfil, pe-
ro non queremos
despistarnos pensando
en cambios grandes, sa-
bendo que Bachelet ten
coma aliados a mesma
Democracia Cristiá, on-
de está Eduardo Frei,
fillo. A alternativa será
moldeada polo tempo. 

Distinta é a
situación noutros
países que viven
momentos interesantes.
Estivo na nosa nación
Eleuterio Fernández
Huidobro, o lendario
Ñato dos Tupamaros,
agora primeiro senador
en Uruguai. Nunha
charla maxistral, puso
enriba da mesa o
colonialismo que existe,
as dificultades para go-
bernar, a necesidade de
alternativas, a historia
mesma. Tamén as
distintas presións que o
poder do sistema ten
para atentar contra go-
bernos que son
distintos. Moito hai que
reflexionar se non que-
remos ser unicamente
produtores de
consignas que riman no
sonoro pero non casan
coa realidade.♦

O Foro Económico Mundial
convida a Angelina Jolie e demais ‘solidarios VIP’

Cea de negocios en Davos

Klaus Schwabb, presidente do Foro de Davos.



CÉSAR LORENZO GIL
Máis de mil afeccionados com-
posteláns recibiron o Autos Lo-
belle na praza do Obradoiro, fla-
mante campión da Copa de fút-
bol sala. O triunfo da fase final
de Zaragoza fai sentirse o club
optimista e capaz de gañar a liga.

A pesar do frío, a noite do pasa-
do 25 de xaneiro foi ben quente
en Compostela. O equipo do Au-
tos Lobelle ofreceulle a Copa á
súa afección, que estivo en pleno
durante a celebración que aca-
bou no Obradoiro. O plantel non
dubidou en desafiar unha posíbel
gripe e paseou pola cidade a bor-
do dun autobús descapotábel,
nunha festa que, grazas á presen-
za de varios brasileiros no equi-
po –Ciço, Alemão, Betão– tivo
algo de preludio do carnaval.

O presidente do club,
Xosé Antonio Lobelle,
quixo ofrecerlle o título á
cidade. “O noso apelido é
Santiago e estou moi or-
gulloso de levar o noso
nome tan alto”, dixo en
referencia ao título conse-
guido. “Esta copa é vosa e
imos traervos outra, a da
liga”, continuou.

O adestrador, Venan-
cio, foi un tanto máis mo-
derado. “Lograr outro tí-
tulo vai ser moi difícil”,
recoñeceu. “Pero este ano
está a ser excepcional e
sei que os xogadores tra-
ballarán moi duro para
obteren a vitoria na liga”.

O Lobelle foi merecedor da
Copa grazas a unha excelente fa-
se final, na que derrotaron o In-

terviu Boomerang na final e aca-
baron con outro todopoderoso
como o El Pozo Murcia nas se-

mifinais. Máis que a propia final,
que os composteláns gañaron na
lotaría dos penaltis, o partido

clave foi o anterior. Dian-
te dos murcianos, os san-
tiagueses mostraron a súa
mellor cara, a do esforzo.
Os galegos remontaron un
resultado negativo e apro-
veitaron o cansazo rival
para esmagar os rivais, un
conxunto con moita tradi-
ción na liga de fútbol sala
e maior orzamento ca os
galegos.

Contodo, pensar na li-
ga non é unha andrómena.
O club galego ten un
plantel de alta calidade,
onde destacan os brasilei-
ros (especialmente Ciço,
un extraordinario golea-
dor) e unha orde táctica

que fará que a atención de afec-
cionados e técnicos se dirixa ca-
ra a Galiza.♦
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Analizando as leis do deporte
das comunidades autónomas
comprobamos que en:

Navarra. Considerarase acti-
vidade deportiva en idade escolar
aquela actividade deportiva orga-
nizada, que é practicada por ne-
nos e mozos en idade escolar, en
horario non lectivo. Entenderase
por actividade deportiva escolar
a realizada en centros docentes,
públicos ou privados, perten-
centes aos niveis de educación
infantil, educación primaria, edu-
cación secundaria obrigatoria,
bacharelato e formación profe-
sional, en horario non lectivo.

País Vasco. Considérase co-
mo deporte escolar aquela activi-
dade deportiva organizada que é
practicada por escolares en hora-
rio non lectivo perante o período
de escolarización obrigatorio.

Murcia. Considérase como
deporte escolar, aquela activida-
de deportiva organizada que é
practicada por escolares en ho-
rario non lectivo.

Andalucía: Enténdense por
deporte en idade escolar, todas
aquelas actividades físico-de-
portivas que se desenvolvan en
horario non lectivo, dirixidas á
poboación en idade escolar e de
participación voluntaria.

Cantabria. Enténdese por
deporte escolar todas aquelas ac-
tividades físico-deportivas que se
desenvolvan en horario non lecti-
vo, dirixidas á poboación en ida-
de de escolarización obrigatoria.
A participación nestas activida-
des será en todo caso voluntaria.

O resto das leis non especi-
fican a que se lle chama deporte
escolar ou actividade deportiva
en idade escolar.

Cal é o valor
do deporte escolar?

A lei galega non contempla ab-
solutamente nada, en cambio a
lei vasca na exposición de moti-

vos sinala que o deporte escolar
é unha das pedras angulares de
todo sistema deportivo. A regu-
lación contempla unha manifes-
tación do deporte que está cha-
mada a desempeñar unha fun-
ción transcendental para a edu-
cación integral dos escolares, pa-
ra o desenvolvemento harmóni-
co da súa personalidade e para a
consecución dunhas condicións
físicas e unha formación que po-
sibiliten a práctica continuada do
deporte en idades posteriores.
Este capítulo que regula o depor-
te escolar complementase coas
previsións sobre deporte escolar
contidas noutros títulos da lei.

Na lei extremeña sinálase
que se garantirá que a educa-
ción física e a práctica de activi-
dades físicas e deportivas nos
centros docentes constitúan un
instrumento fundamental para a
educación integral da persoa 

Na lei da comunidade de
Madrid refírese que a práctica
deportiva en idade escolar
orientarase especialmente a
educación integral do neno e
desenvolvemento harmónico da
súa personalidade ademais do
desenvolvemento equilibrado
das súas condicións físicas.

Na lei aragonesa especifícase
no artigo 12 referente ao deporte
en idade escolar, que os progra-
mas para a ensinanza e práctica
do deporte en idade escolar con-
sideraranse de interese preferen-
te e están orientados á educación
integral do neno, o desenvolve-
mento harmónico da súa perso-
nalidade, a consecución dunhas
condicións físicas e dunha for-
mación polideportiva que posi-
biliten a práctica continuada do
deporte en idades posteriores. 

Na lei das Illas Baleares
contémplase a promoción e o
fomento da práctica deportiva
dos mozos en idade escolar
orientados á práctica polidepor-
tiva, e á educación integral e o

desenrolo harmónico da perso-
nalidade.

Por último a lei da Rioxa di
que os planos e programas estarán
orientados ao desenvolvemento
integral e harmónico da personali-
dade e das capacidades do neno e
do mozo, estando os programas
exentos dunha orientación exclu-
sivamente dirixida á competición.
Tamén menciona a orientación da
práctica con carácter polideporti-
vo e a consecución de hábitos de-
portivos e dunhas condicións  físi-
cas e de formación que favorezan
a práctica continuada do deporte
en idades posteriores.

Como vemos coinciden en:
–Sinalar todos a importancia

fundamental na educación integral
–As leis vasca, madrileña,

aragonesa e balear mencionan
ademais que é unha das pedras
angulares e desempeña unha
función transcendental no de-
senvolvemento harmónico da
súa personalidade. 

–A lei aragonesa e a rioxana
inciden na formación polidepor-
tiva que posibilite a práctica con-
tinuada en idades posteriores.

O valor deriva da considera-
ción como parte da educación in-
tegral, cualificando o deporte co-
mo unha contribución significa-
tiva para o desenvolvemento
harmónico da personalidade. É
unha etapa na que ten lugar un
proceso madurativo, de forma-
ción e crecemento, na que se ad-
quiren aprendizaxes, principios e
valores, por iso a administración
pública non pode conformarse
con organizar competicións, se-
nón que debe definir estratexias
encamiñadas a mellorar a educa-
ción dos rapaces nas que se te-
ñan en conta os tres canles edu-
cativas que sinala Bloom:

–Cognitiva: refírese ó
aprendizaxe intelectual e diríxe-
se ás actitudes intelectuais. 

–Motriz: Contempla a
aprendizaxe de movementos,

simples e complexos, que posi-
biliten condutas eficaces segun-
do o medio. Son as denomina-
das actitudes físicas. 

–Socio-emocional ou afecti-
va: céntrase na aprendizaxe das
regras éticas e de convivencia
que fan posíbeis relacións ade-
cuadas e que estimulan a coope-
ración entre persoas.

Como debe ser
o deporte escolar?

O deporte escolar viría a ser es-
trutura de soporte do deporte, co-
mo as columnas nas que se asen-
ta o edificio, os cimentos para
unha solidez e consistencia que
non se derrube coas inclemen-
cias temporais e políticas. Estará
baseado na consecución dun es-
tilo de vida que non se limite a
una etapa limitada senón a todo
o ciclo vital, evitando o actual
fracaso dos masivos abandonos
da práctica deportiva por parte
dos mozos e dos adultos. 

Principios  reguladores:
–Predomine o concepto de

cooperación e interacción con
no lugar de competición contra.

–Prevaleza a idea de desfru-
tar e aprender antes que vencer
e triunfar.

–Facilitar a participación
mixta e polideportiva polo me-
nos nun deporte colectivo e
noutro individual.

–Non realizar unha clasifi-
cación de primeiros, segundos,
etc. senón baseada na partici-
pación, premiando a todos e
animando a consolidar un estilo
de vida deportiva.

–Fomentar as convivencias e
as concentracións entre os parti-
cipantes a procura de encontros
no lugar de desencontros.

–Deberán xogar todas as
persoas do equipo con rotacións
determinadas nun regulamento
específico para cada modalida-
de deportiva.

–Deberán adaptarse os de-
portes ás condicións de desen-
volvemento dos rapaces, evitan-
do utilizar os mesmos elemen-
tos cos adultos.

–Utilizar unha linguaxe non
sexista e desterrar os cualificati-
vos de caracter bélico.

–Profundizar na cultura au-
tóctona e na identidade galega.

Quen debe organizar
o deporte escolar?

Correspóndelle á Dirección Xe-
ral de Deportes a elaboración,
aprobación e execución de pro-
gramas anuais de deporte esco-
lar. Debería contar coa colabora-
ción como se contempla noutras
comunidades, do Colexio Oficial
de Licenciados en Ciencias da
Actividade Física e do Deporte.

Como debe organizarse?

A través de agrupacións comar-
cais nas que se coordinen centros
educativos e concellos, optimi-
zando transporte, instalacións e
recursos mediante un censo deta-
llado e un inventariado preciso.

Deberase contratar persoal de
forma mancomunada que coordi-
nará e traballará de forma exclusi-
va para o deporte escolar e as Es-
colas Deportivas Municipais. Este
persoal deberá ser titulado univer-
sitario en Educación Física.

Que requisitos deben cumprir
as entidades participantes?

–Presentar un programa peda-
góxico e comprometerse a non
participar nunha organización
paralela como por exemplo a
estrutura federativa. Cando re-
mate o programa deixará de
existir a incompatibilidade.

–Acreditar a formación dos
monitores que deberán estar co-
mo mínimo en posesión da titula-
ción de Formación Profesional.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    XURXO LEDO

Que se entende por deporte escolar?

O equipo santiagués gañou o primeiro título para o fútbol sala galego

O Lobelle séntese con forzas para optar á liga

O Lobelle ofreceulle a copa á súa afección no Obradoiro.                                                 OTTO / AGN



Barreiro Nolla e
Iolanda Galanes
Premio de Tradución
O xurado da V edición do Premio de
Tradución que convoca a Fundación
Plácido Castro decidiu por unanimida-
de conceder o galardón ex aequo a Fer-
nando Pérez-Barreiro Nolla, pola tradu-
ción de Breviario do pensamento clási-
co chinés, e a Iolanda Galanes Santos
por A herdanza dos caracteres adquiri-
dos de Michel Delson. Foron finalistas
Ramón Iglesias Míguez, pola versión
de A casa de veraneo de Kneller, de
Ha-Kaitanah Shel Kneller, primeira
tradución do hebreo ao galego, e Xoán
Garrido Vilariño, por Historia de Shoah,
de George Bensoussan. O premio será en-
tregado o 28 de xaneiro en Cambados.♦

Ciclo sobre a
memoria histórica
en Pontevedra
Até o 27 de xaneiro a Casa das Campás
de Pontevedra acolle o ciclo Memoria
da represión franquista en Pontevedra
(1936-2006), organizado polo Vicerrei-
torado de Posgrao e Extensión Univer-
sitaria da Universidade de Vigo, xunto
coa Aula Castelao de Filosofía. O tema
central deste terceiro ciclo supón un
avance da XXIII Semana Galega de Fi-
losofía que se celebrará entre o 17 e o
21 de abril. As conferencias contarán
coa presenza de Francisco Carballo,
Alfonso A. Gándara, Bieito Alonso
Fernández e Dionisio Pereira, entre ou-
tros. No programa inclúese a proxección
de CCCV (Cine Clube Carlos Varela).♦

Homenaxe a
Concha Murguía
en Oiartzun
O sábado 4 de febreiro no concello de
Oiartzun (Guipúscoa) renderase ho-
menaxe a Concha Murguía Egaña, nai
de Manuel Murguía. O acto desenvol-
verase a partir das doce do mediodía
na que fora a súa casa natal, hoxe con-
vertida en casa de cultura, e contará
coa presenza das autoridades locais e
coa actuación dos gaiteiros Novas
Fontes. Esta casa, construída á carón
da igrexa de Santa María de Tolosa,
acolleu a familia Murguía, cando o pai
de Concha era organista do templo. A
homenaxe está organizada polo Fato
Cultural Galego Daniel Castelao, en
colaboración co concello de Oiartzun.♦

Díaz Pardo
galardoado
co Facho de Ouro
O venres 27 de xaneiro, a Agrupación
Cultural O Facho ofrecerá unha cea
homenaxe ao artista e empresario gale-
go Isaac Díaz Pardo, en recoñecemen-
to a toda unha vida dedicada a Galiza.
Nado en 1920 en Compostela, Díaz
Pardo foi un dos creadores do grupo
Sargadelos, tendo destacado ademais
polo seu compromiso para a recupera-
ción e defensa da cultura e da identida-
de do país. Durante o desenrolo do acto
farase entrega do galardón que leva o
nome da agrupación coruñesa, O Facho
de Ouro, como agradecemento. A cena
homenaxe realizarase no Hotel Riazor
da Coruña a partir das nove da noite.♦
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eito en Galiza. A TVG aposta por películas que te-
ñen o noso país como escenario ou produción. Após
a estrea de Os luns ao sol, de Fernando León de
Aranoa, a canle emitirá no espazo dos luns ás 21.45

os filmes O lapis do carpinteiro, de Antón Reixa e Trece
badaladas, de Xavier Villaverde. Tamén se emitirá o tele-
filme Entre bateas, de Xurxo Coira, entre outros. Do cine-
ma aos libros. O xornalista, escritor e crítico Ramón Chao
dirixirá a colección ‘Fisterra’ de literatura galega traducida
ao francés que a editorial Terre de Brume prepara para es-

te mesmo ano. A esmorga, de Eduardo Blanco Amor, será
o primeiro título que se versione. As crónicas do Sochan-
tre, de Álvaro Cunqueiro (que transcorre en Bretaña), será
o segundo volume publicado. Impulsor cultural no seu tem-
po foi Xosé Fontenla Leal. O emigrante ferrolán en Cuba
foi un dos promotores da Academia Galega, polo que a
Fundación Carlos Casares adicará este ano á lembranza do
seu traballo, entre o que destaca a inspiración para crear un
himno galego. O Coro Toxos e Froles de Ferrol decidiu
outorgarlle o seu premio anual ao intelectual galeguista.♦
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Isaac Díaz Pardo
visto por
Calros Silvar.

Biblioteca MozartBiblioteca Mozart

A.N.T.



XAN CARBALLA
Nos centros nos que é ofreci-
da apenas chegan a unha du-
cia os alumnos que escollen a
literatura universal no único
curso en que é optativa. Ape-
sar de que xa contamos con
duascentas obras universais
traducidas ao galego a asig-
natura non consegue desper-
tar o interese dos estudantes.

Só Bahía Edicións ten no merca-
do un libro utilizábel como texto
escolar para unha asignatura que é
optativa no 1º de bacherelato. O
manual consta de cinco volumes,
coordenados por Eduardo Álva-
rez e ten como autores a Aurora
Bermúdez Canosa, Carlos Gómez
Blanco, Dorinda Rivera Pedredo,
Elisa Santamarina Fernández, Pi-
lar Vázquez Castro, Miguel Mato
Fondo, Antonio Pichel Lorenzo,
María Xesús Dono González, Xo-
ana López Beiras. O traballo
arranca no romanticismo porque,
a diferenza doutros territorios, o
currículo da asignatura fixado po-
la Xunta, acota a materia a partir
dese momento histórico. Segundo
o coordenador o libro pódese uti-
lizar polos alumnos, pero en certo
sentido están concebidos “como
libros máis para o profesorado
que para o alumno, aínda que ta-
mén lle sirven porque inclúen tex-
tos, e algúns deles coa versión ori-
xinal (en inglés ou en francés e
italiano cando é poesía, e por su-
posto en portugués cando se trata
desta literatura), e tamén teñen un-
ha guia de lectura e unha proposta
de actividades”.

O editor e fundador da Aso-
ciación de Tradutores, Xulián
Maure, lembra que deu durante
dous anos a asignatura no Institu-
to de Nigrán, “pero non me cin-
xín a ese programa que arranca
do Romantismo. Acórdome que
empecei con Cicerón e fun che-
gando a hoxe. Para min o funda-
mental é interesar ao alumno”.

Unha pequena cata en dife-

rentes centros de ensino, detecta
que a optatividade, que está
aberta a calquera dos percorridos
do bacharelato, é principalmente
utilizada polos de Humanidade.
Aínda así apenas chegan a unha
ducia os alumnos por centro que
a escollen en primeiro de bache-
relato. “Aínda que hai unha cir-
cular da Consellería que teorica-

mente obriga a que non se fagan
grupos menores de quince alum-
nos, a realidade imponse e en li-
teratura universal, e tamén nou-
tras optativas, se están admitin-
do. Na redonda da Coruña –con-
ta Eduardo Álvarez– son grupos
de entre 8 e 12”.

Por que tan pouca implanta-
ción? Ninguén se atreve a dar un

diagnóstico pero a capacidade de
entusiasmar, tan necesaria en cal-
quera pedagoxía, é maior se se
está a falar dunha optativa incrus-
tada minoritariamente no currí-
culo, “se non colle fama ninguén
se vai interesar”, asegura Maure.
Pola súa parte Eduardo Álvarez
apunta que quizais non haxa in-
formación suficiente, e lelmbra

que foi un argumento usado polo
PP cando a proposta de reforma
das humanidades “falaban de que
había escaseza de coñecemento
de literatura universal pero sem-
pre o usaban como un razona-
mento ariete contra a presenza
das literaturas das comunidades
de lingua propia”.

Quen dá a asignatura?

No 2000 saltaba a polémica cun-
ha declaración no Parlamento ga-
lego do conselleiro de educación,
Celso Currás, afirmando que os
profesores de lingua e literatura
española estaban mellor prepara-
dos para dar a asignatura pola súa
formación. O conflito aparecía
logo de diferentes sectores de-
mandar, cunha recollida de fir-
mas, que a adscripción provisio-
nal da asignatura aos seminarios
de Lingua e Literatura española,
finalizara e se puidese dar tamén
polo profesorado de galego. 

Currás insistiu e chegou a
publicar no DOG de 1 de xuño
de 2000 a anterior adscripción
provisional como definitiva,
pero finalmente desistiu e cal-
quera profesor de galego, cas-
telán ou lingua estranxeira po-
de dar a materia.

Que está sucedendo? No ac-
tual panorama hai unha sorte de
acordo tácito entre departamentos
de galego e castellano, que son os
que precisan cubrir máis horas an-
te o déficit de alumnos. Literatura
Universal (optativa de 1º de ba-
cherelato) impártena os de galego
e Literatura Hispanoamericana
(optativa de 2º) os de castellano. 

Naquela altura a campaña a
prol dese cambio na adscrip-
ción foi abandeirada pola Pla-
taforma polo Ensino do Gale-
go, que esixía unha orde da
Xunta para que se estabelecese
que a materia fose impartida en
galego independentemente de
cal fose o seminario que se
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A literatura universal ausente
dos institutos
Optativa en 1º de bacharelato, case non conta con alumnos

Pilar García Negro escribía en
2000 un artigo ao fío da polémi-
ca, que sitúa algunhas cuestións
interesantes sobre a asignatura.
Este é un pequeno extracto.

“A convencionalmente de-
nominada “Literatura Univer-
sal” é perfeitamente ensinábel
desde o galego e desde a Li-
teratura Galega, a non ser que
se ecuacione o “universal” co
español (con saudades impe-
riais ou sen elas), ou que se
considere que o universo gale-
go e a cosmovisión particular
que o galego incorpora ao mun-
do non sexan “universais” e só

atinxan a categoria do “local” e
doméstico (co cal incorreria-se
en (endo)racismo flagrante).

“Casualmente”, a Literatu-
ra Galega –alén de todo o ser-
vizo que lle prestou a este pa-
ís– conta con figuras indubita-
belmente universais: ¿que ou-
tro cualificativo merece a obra
de Rosalia de Castro, Caste-
lao, Otero Pedraio, Blanco
Amor, Avilés de Taramancos
ou Pilar Pallarés?

Mesmamente seria vital pa-
ra o alunado galego asociaren o
idioma do país, como língua
veicular, e a sua literatura, co-

mo ponto de partida, ao coñeci-
mento e aprezo doutras litera-
turas, doutras sociedades, dou-
tras culturas (“En galego, esta-
mos no mundo” rezaba un le-
ma de propaganda do idioma,
abenzoado, por certo, por insti-
tucións oficiais); Como o ensi-
no e a cultura son iso, mais, ta-
mén, son economia, dá-se a
circunstáncia de que, hoxe, o
mercado editorial galego conta
no seu catálogo cunha aprezá-
bel listaxe de obras e autores
estranxeiros traducidos ao ga-
lego: Dante, Shakespeare, Go-
ethe, Manzoni, Stendhal, Geor-

ge Sand, Bertold Brecht, Zora
Neale Hurston, Chomsky,
Louis-Jean Calvet... podemo-
los ler en galego (e/ou en con-
fronto coas edicións orixinais),
ponto de partida que, de ser uti-
lizado, incrementaria sen dúbi-
da o número e a calidade das
traducións xa existentes.Teño
dito e escrito moitas veces que
quen politiza, para mal, a causa
da língua galega é quen, ideo-
loxicamente, reduce e acadar-
ma a sua utilización. Enrúbia
recordarmos que os licenciados
en Filoloxia Hispánica e en Fi-
loloxia Galega de onte, hoxe

profesores, tiveron praticamen-
te o mesmo elenco de optati-
vas, a saber: Literatura Italiana,
Literatura Portuguesa, Litera-
tura Francesa, Literatura Ro-
manesa (coa obrigatoriedade
da Literatura Hispanoamerica-
na, no caso dos estudantes da
primeira). Alarma que se poda
alisar tanto a nosa própria his-
tória como para esquecer que
Joyce, Rabindranat Tagore ou
outros autores aparecen pionei-
ramente traducidos ao galego,
en tempos en que a Galiza era
definida, mesmamente, como
“célula de universalidade”.”♦

Letras globais

E quen está formado en Litera-
tura? Non existe na actulidade,
no sistema universitario gale-
go, unha titulación específica.
No panorama das humanida-
des, e nomeadamente nas dis-
tintas filoloxías, os estudantes
poden ir escollendo unha serie
de asignaturas que o poden fi-
nalmente capacitar mellor. Pe-
ro un licenciado en galego ou
en español, pode rematar a ca-
rreira sen coñecer a Shakespe-
are ou Homero. Actualmente
estase a producir un profundo
debate, que nos explica a pro-
fesora Dores Vilavedra, “a Li-
teratura non ten recoñecemen-
to currricular específico, e aín-
da que persoalmente me gos-
taría que o tivese, porque é un-
ha maneira de que se visibilice
entre os cidadáns, no escena-

rio actual é pouco realista. É
moi diferente noutros sistemas
universitarios, onde se poden
dar titulación mixtas, por
exemplo Historia da Arte e
Economía, unha como princi-
pal e outra como secundaria.

Agora estase estudando
un cambio moi profundo na
universidade que está a pasar
sen grande debate social. É o
que dá en chamar Reforma de
Bolonia, pola cal hai unha de-
claración común que pon o
2010 como horizonte dunha
homologación de estudos a
nivel europeo, que é máis un
obxectivo ideal que algo que
poda resultar en termos abso-
lutos. A medida que iso vai
avanzando o cambio na con-
cepción das titulacións como
hoxe as coñecemos vai ser

completa. Iso xa se viu cando
se falou da supresión da His-
toria da Arte ous das filoloxí-
as. No caso das linguas penin-
sulares conseguiuse que non
se subsumisen, pero todo in-
dica que outras filoloxías van
quedar incluídas no epígrafe
Linguas Modernas”.

Este novo sistema deberá
estar implantándose desde o
curso 2007/2008. Cando se
culmine as actuais licenciatu-
ras serán Graos, durarán me-
nos, entre tres e catro anos, e
despois estarán os Postgraos
(ou Máster), que se irán facen-
do moi á carta de cada estu-
dante e pensando no mercado
laboral. Falta por ver a que
perfil laboral poderá interesar
unha especialización en litera-
tura universal.♦

Shakespeare na Universidade

Continúa na páxina seguinte

Dolores Vilavedra, Xulián Maure e Eduardo González.
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ocupara dela, argumentando
que o Deseño Curricular Base
reclamaba que a asignatura se
puxese en relación coa literatu-
ra galega e daquela os mate-
riais didácticos debía incluír
esa visión para ser autorizados.

Xulián Maure deu as súas au-
las en galego, aínda que pertencía
ao departamento de español, “pa-
ra min o criterio restritivo de de-
partamentos non tiña sentido, pe-
ro en todo caso considero que o
fundamental é que a asignatura a
impartan profesores/as que real-
mente teñan interese pola asigna-
tura e non que se use un criterio
de utilización de horas, esa loita
entre departamentos non condu-
ce a nada, porque do que se trata
é de que dea a asignatura a persoa
máis ilusionada e con máis capa-
cidade de motivar ao alumnado.
Ao ser unha optativa é importan-
te que os potenciais alumnos a
vexan con ilusión”.

Hai material dabondo?

Nos últimos meses estase a pu-
blicar co xornal La Voz de Gali-
cia unha colección de obras da li-
teratura universal en galego e ao
prezo de 1 euro exemplar. O ca-
tálogo que se está a publicar in-
clúe obras que xa foran publica-
das por outras editoras e autores
de todas as épocas. Se sumamos
o total de obras traducidas ao ga-
lego, segundo a Asociación de
Tradutores (ATG) contaríamos
cun parque duns douscentos títu-
los, “para unha situación boa terí-
amos que chegar aos cincocen-
tos, fosen en edición en papel,
preferibelmente en edicións de
peto ou consultábeis polos alum-
nos na rede”, dinos Maure que é
un dos anmimadores da BiVir
(Biblioteca Virtual) da ATG, “un-
ha páxina que naceu case con ese
sentido de dotarnos de textos que
servisen para as clases”.♦

A.N.T.
Finalizado o exercicio do 2005
a información das propias fir-
mas editoras permite afirmar
que Xerais con 120 títulos, Edi-
cións A Nosa Terra con 107 e
Galaxia con 90, son os tres se-
los editoriais que máis noveda-
des aportaron ao mercado do li-
bro galego no pasado ano. Estas
cifras correspóndense coas no-
vidades e non teñen en conta re-
edicións e reimpresións.

Ás portas dun ano no que

deberá poñerse en marcha o no-
vo marco lexislativo que se viu
discutindo xa desde 2004, o pa-
norama das editoriais galegas
segue sen contar con estudos
estatísticos que axuden a poñer
en marcha as medidas estratéxi-
cas que se veñen reivindicando
no sector.

As cifras de facturación e as
de títulos son os dous factores a
ter en conta, toda vez que aos
datos anteditos hai que sumar-
lle, por exemplo, firmas como

Hercules ou Nova Galiza, espe-
cializadas en traballos de prezo
elevado, e cun nivel de factura-
ción moi elevado.

Segundo os datos da Aso-
ciación Galega de Editores, que
agrupa a 32 selos, en 2004 a pro-
dución, comparada con 1991,
creceu nun 311%, pasándose de
841 títulos a 2.618, aínda que
nesta contabilidade inclúese ta-
mén a edición institucional. Ao
galego corresponderíalle o
57,2% do total publicado.♦

Proposta
de boicot
a Catalunya
VÍTOR VAQUEIRO

Con enorme pracer sumei-
me ao boicot que, contra
os produtos cataláns,

sinaladamente o cava, os
seitores máis conscientes e lúci-
dos do progresismo español es-
tiveron e están a deseñar. Hei
confesar, porén, que, no máis
profundo do meu ser, xurdía un-
ha cuestión que me desacouga-
ba: un boicot para ter éxito debe
ser, como calquera outra activi-
dade humana, persistente no
tempo, teimuda. Aínda que, des-
de o primeiro momento,
adherín, como digo, ao boicot
ao cava catalán, limitándome a
consumir, nas entrañábeis festas
de Nadal que tanto me reconfor-
tan, gasosa Feixó vin, xa na
altura dos primeiros días do mes
de decembro, unha eiva notábel
á devandita formulación boico-
teadora: a que se refire á súa
restrición temporal, por seren as
datas conmemorativas do nace-
mento de Aquel que tanto sufriu
por nós, extraordinariamente li-
mitadas no tempo cousa que, se
hei ser sincero, me ten moi fon-
damente magoado.

Mais, agora, a información
chegada através dun correo elec-
trónico abre perante min unha
amplo abano de posibilidades.
Acabo de coñercer, coa rexouba
e ledicia proprias do caso, que as
bandeiras españolas están, seica
sen excepción, confeccionadas
con fío procedente de Sabadell.
Eis a posibilidade de alargar –e
alongar– o boicot durante meses,
anos, décadas, centurias. Eu,
persoalmente, non vou dar feito,
nos vindeiros días, o traballo que
a min proprio me impuxen. En
primeiro lugar, a retirada de
todas as bandeiras españolas que
enfeitaban até o día de hoxe, o
meu fogar. Así mesmo, procede-
rei a arriar, sen contemplación
nengunha, a que, dende hai ben
de anos ondeaba, coa
marcialidade e donaire propria
desa enseña, no balcón dianteiro
da miña casa. Sei que, con esta
medida, o ar castrense que
embrullaba a vivenda desapare-
cerá. Mais seguirei adiante, con
determinación, tentando pagar
aos cataláns coa mesma moeda
coa que nos obsequia a súa inso-
lidariedade.

Só fica en min unha peque-
na dúbida: ¿levarei adiante un-
ha acción reivindicativa mode-
rada, como a que a que levo
proposto ao longo destas liñas
ou deberei optar por unha
opción enérxica procedendo a
queimar publicamente esas
bandeiras, para así mostrar a
miña fonda repulsa co compor-
tamento do pobo catalán?.

Mágoa que non poida ter
acceso ao xeneral Mena que,
con certeza, tan ben me aluma-
ría. Terei que me por en contac-
to con Francisco Vázquez,
alcalde da Coruña e un dos
intelectuais máis brillantes do
noso tempo, para tentar coñecer
a súa opinión, sempre
ecuánime, equilibrada e culta.♦

Xerais e A Nosa Terra
foron as primeiras editoras
en número de títulos en 2005 

PACO VILABARROS

Vén da páxina anterior



Título: Pomerania meu amor.
Autora: Heidi Kühn-Bode.
Edita: Espiral Maior.

Filla e neta de refuxiados da
Pomerania e Besarabia, nada
na Bavaria (Alemaña) e resi-
dente na Coruña, Heidi Künh-
Bode é autora
da posta en
alemán de
Xente de aquí
e acolá, de
Álvaro Cun-
queiro, alén
doutros textos
da lírica con-
temporánea.
Escribe en ale-
mán, galego,
castelán e in-
glés. Desde
aquela novela
xuvenil (de tí-
tulo Fideliño,
o carteiro,
1991) deixou-
nos dous títu-
los, xa no xénero dramático,
publicados no 2002 (Teatro pa-
ra contistas (Seis obras de tea-
tro)) e no 2003 (Os mundiños,
Premio Estornela de Teatro pa-
ra Nenos da Fundación Xosé
Neira Vilas). Agora entréganos
unha novela sobre as dramáti-
cas consecuencias das guerras
para as persoas en xeral, e, par-
ticularmente, para os nenos. 

Heidi Kühn-Bode propon-
nos nesta novela unha historia
de historias, presenta un dis-
curso no que a unidade da his-
toria equivale ao sumatorio de
múltiples historias engedella-
das, atrapadas no fel envolven-
te do futuro mutilado. Para o
cal emprega unha estratexia
que se ten descrito como de
puzzle, de quebracabezas; e
que consiste na continuada
xustaposición de microhisto-
rias aparentemente inconexe-
sas ou distantes. Distantes ou
inconexas porque, aquí, trans-
corren en tempos alonxados
e/ou xeografías diferentes, pro-
tagonizadas por personaxes
que, de primeiras, pode parecer
que pouco teñen en común. Po-
rén téñeno. Un algo, un elo
úneos, outro macabro elo da
cadea, da cadea das consecuen-
cias da guerra, das guerras,
porque todas as guerras rema-
tan sendo unha, unha única
guerra fragmentada en múlti-
ples episodios, a roer pouco a
pouco, incansábel e metodica-
mente, no corazón da humani-
dade.

Tal é así que, comezada a
novela e deica ben entrada, o
discurso dá a sensación de dis-
poñer, un tras outro, de xeito
aleatorio, desgobernadamente,
de soliloquios ou monólogos
que non dan harmonizado un-
ha única onda comunicacional.
No que ten moito que ver a
historia de Hagen, en coma, e

as desesperadas tentativas de
espertalo. Mais isto é de pri-
meiras. Porque as cousas aca-
barán decantando, caendo polo
seu propio peso, neste caso o
peso das diferentes historias

que se han suceder, irá confor-
mando a imaxe dunha saga, to-
da unha saga familiar trauma-
tizada polos horrores, polas
consecuencias da(s) guerra(s).
Como unha árbore que medra,

que é trasplantada en terras in-
clusive de continentes afasta-
dos, a e en todas medra, bota
fillos e ponlas que achegan as
distintas xeografías, ás xentes,
de xeito que se tocan as histo-
rias particulares, aparentemen-
te inconexas, de María Fandi-
ño e Charlie Sheen e Martin
Sheen (Ramón Estévez, Emi-
lio Estévez). Porque todas son
historias de memoria estig-
matizada pola guerra.

Este tipo de estratexia na-
rrativa, vinculada á posmoder-
nidade, que aparentemente
destrúe historia e personaxes,
pacta un tipo de lectura verti-
cal que demanda a coopera-
ción do lector, que vai cosen-
do, vai unindo as diferentes
entregas que le, e que é quen
confoma definitivamente a
historia na súa mente. Este ti-
po de lectura na que opera o
esquezo inmediato (o feito de
non ser doado lembrar o lido)
pode producir certa frustra-
ción no lector habituado ás
historias tradicionais. Con to-
do, débese recoñecer que ta-
mén representa unha avanta-
xe, comeces onde comeces a
lectura vaste atopar coa mes-
ma historia e, ás veces como
neste caso, coa mesma capaci-
dade narrativa. Nin tampouco
está de máis, todo o contrario,
ir tomando notas segundo se
le. É outra maneira de adonar-
se da historia, de participar ne-
la e facela túa. É un tipo de es-
tratexia que permite entrada
con facilidade ao polimorfis-
mo xenérico, como aquí, que
alén da forma narrativa tamén
se bota man do teatro e da po-
esía.

O que nos leva a comentar
que, na narrativa de reencon-
tros de Pomerania meu amor,
moi lírica, que engaiola coa súa
delicadeza, bótase de menos al-
gún recurso extralinguístico
que coadxuve a lectura, tal co-
mo algún mapa que aclare a
complexa (por cambiante) xeo-
grafía; o lector dificilmente po-
suirá o suficiente coñecemento
xeográfico como para identifi-
car e localizar as diferentes zo-
nas europeas nas que se desen-
volve o discurso. Sería unha
axuda, indubidabelmente, aín-
da que, dese logo, as guerras
son igual de cruentas nun lugar
e noutro. O mesmo que tamén
pode chocar un chisco esa ide-
alización da infancia, tampou-
co excesiva mais si moi pre-
sente, mais é que a infancia
non é unha idade ideal?, cal o é
senón ela?

Heidi Kühn-Bode, naceu en
Bavaria, mais ninguén o diría á
vista da lingua que emprega,
dito sexa para lección de certos
autores novos, e algúns outros
que non son tan novos.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Edicións bilingües
Unha escuma de voz, de Fabio
Scotto, e Les certitudes du
climat, de Miguel Anxo Fernán
Vello son os dous novos títulos
que Espiral Maior,
en colabora-
ción coa
Auliga, fai
en edición
bilingüe.
Scotto
presenta o
seu traballo
en galego,
amais do
italiano orixi-
nal; Fernán
Vello ve traduci-
do ao francés
(por François
Davó) o seu traballo.♦

Colección Tambo
A Deputación de Pontevedra
edita dous novos poemarios
da colección ‘Tambo’. Adeus
Norte, de
Ramiro Fon-
te, gañara o
Premio
‘Esquío’ do
1991 e agora
ve nas librarí-
as a súa
edición defini-
tiva, revisada
polo autor. El
viento del
desierto é o pri-
meiro libro do
madrileño afinca-
do en Alcabre (Vigo) Cecilio
Muñoz Abela.♦

Novos versos
Novas linguaxes, novos
camiños para a expresión poéti-
ca. Iso é o que buscan os novos
textos que publica a colección
‘Varilongo’
da editorial
TresCtres.
Cara a un
solpor de ga-
tos, de
Verónica Mar-
tínez Delgado
e Antonio Fer-
nández
Seoane, mere-
ceu o III Premio
‘Afonso Eanes do
Cotón’. Escura e transparente,
de Baldo Ramos combina os
versos coas súas propias
ilustracións.♦

Otero poeta
Ramón Otero Pedrayo conver-
teuse en figura indiscutíbel da
literatura galega grazas á súa
capacidade enciclopédica e ao
seu desexo de
poñer a lingua
galega á altura
do seu tempo.
Mais tamén ti-
vo tempo para
a poesía. Agora,
Galaxia publica
na súa colección
‘Dombate’
Bocarribeira,
unha colección
de 66 poemas
que se achegan á natureza dun
xeito clásico e popular.♦

De inicio
a novela
semella
un puzzle
que consis-
te na
continuada
xustaposición
de micro
historias
aparente-
mente
inconexesas

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)

Guerras e sensibilidade
Heidi Kühn-Bode presenta Pomeriana meu amor

Heidi Kühn-Bode.
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Título: Cando Verne amarrou en Vigo.
Autor: Paco Climent.
Edita: Tambre.

O escritor valenciano, Paco
Climent, de delongado perco-
rrido no mundo da escrita e
conqueridor de varios premios
de prestixio (Premio Nacional
de Literatura Infantil, o Lazari-
llo ou o Infanta Elena) presén-
tanos agora o seu último traba-
llo na colección ‘Catavento’ da
editorial Tambre. Esta colec-
ción inclúe obras tan intere-
santes como o monllo de con-
tos, que avivecen a nosa

c o n c i e n c i a ,
que forman
Trala liña do
horizonte, de
Antonio Gar-
cia Teixeiro;
Mareas ne-
gras, de Rafael Lema ou A
praia das tartarugas, do con-
trovertido biólogo Michel Gi-
rin entre outras. A incorpora-
ción da última novela de Paco
Climent, Cando Verne ama-
rrou en Vigo, na solvente tradu-
ción de Ignacio Chao, enrique-
ce a coidada colección.

Cando Verne amarrou en

Vigo é unha
novela xuvenil
de aventuras,
salferida de da-
tos reais que lle
dan un claro e
nidio ensisgo

didáctico, recurso que por cer-
to xa foi empregado polo escri-
tor valenciano e tan bos resul-
tados lle deu e segue a darlle.
Baséase Climent, como dixen,
en varios datos verídicos e his-
tóricos para artellar ao seu re-
dor unha aventura atraínte e
críbel, á súa vez xunguida a ou-
tras tramas secundarias, mes-

mo unha historia de amor, cre-
ando deste xeito unha urdime
narrativa que vai alén da sim-
ple aventura onde as descri-
cións dotan de paisaxe a nove-
la. A cidade de Vigo de hai
pouco máis de un século tamén
se converte en protagonista,
acompañando a visita que o au-
tor de 20.000 leguas de viaxe
baixo o mar fixo no seu iate, o
Saint-Michel.

A visita realizada por Xulio
Verne a Vigo, a boia submarina
de Antonio Sanjurjo Badía, as
descricións da viaxe en tren de
Pontevedra á Portela, porque a

liña até a cidade olívica aínda
non estaba rematada, a descri-
ción da cidade emerxente coa
consolidación da industria e as
súas relacións co mundo ma-
reiro, o barrio do Berbés que
nos leva inconscientemente ás
fotografías de Pacheco, unha
burguesía que está a medrar…
todos estes elementos serven
de arquitectura á aventura que
tres adolescentes e un arqueó-
logo algo singular van empren-
der para salvar o pecio e o te-
souro dos galeóns de Rande.♦

XOSÉ FREIRE

Baséase Climent en varios
datos verídicos e históricos
para artellar ao seu redor
unha aventura atraínte e
críbel.

Eu coñecín a Verne
Paco Climent segue as aventuras do escritor no Vigo de hai un século

Título: Tratado de ateología - Tractat d’ateologia.
Autor: Michel Onfray.
Edita: Anagrama (español, Edicións de 1984 
(catalán.
Título: Exame importante de lord Bolingbro-
ke ou a Tumba do Fanatismo.
Autor: Voltaire.
Edita: Laiovento.

Reclamándose, sobretodo, de
tres mestres (o abade Jean Mes-
lier, o baron d’Holbach e Lu-
diwg Feuerbach) Michel Onfray,
filósofo francés descoñecido por
estes lares, publicou non hai
moito un Tratado de ateoloxía
do que acaban de ver lume as
versións española e catalá. Nun
tempo en que padecemos a agre-
sividade brutal do terrorismo is-
lamista, a ferocidade do sionis-
mo, a demagoxía cristiá que xus-
tifica o despotismo planetario
dos USA (en versión española, a
mobilización das masas reaccio-
narias por parte dos bispos cató-
licos contra o matrimonio entre
homosexuais ou contra a perda
–non moito– de privilexios ecle-
siais na educación, ou a axita-
ción parafascista e filogolpista
da COPE, emisora de radio fi-
nanciada pola Igrexa), vén ben
un pouco de ar limpo e fresco.
Un ataque contra as tres grandes
relixións monoteístas: o xudaís-
mo, o catolicismo e o islamismo.
Relixións produtoras de centena-
res de millóns de mortos. 

Onfray non se limita a de-
nunciar unha episteme (no senti-
do foucaltiano do termo: dispo-
sitivo invisíbel, mais eficaz, do
discurso, da visión das cousas e
do mundo, da representación do
real, que encerra e petrifica unha
época en representacións estere-
otipadas) xudeocristiá e islámi-
ca que causa estragos co seu
odio acérrimo contra a liberda-
de, a intelixencia, a muller, a
carne, os sentidos e a alegría de
existir en xeral, senón que de-
nuncia tamén que, baixo a apa-

rencia de laicidade, as actuais
sociedades occidentais réxense
polo relato xudeocristián que
pospón o pracer e a responsabi-
lidade dos individuos (caso pola
Igrexa, bautizo os fillos para
non molestar os sogros ou os
pais). A alternativa real a este re-
lato nefasto é o anunciado polo
Zaratustra nietzscheán: o pre-
sente, a vida que invita ao hedo-
nismo, que o centro sobre o que
gravita a teoría de Onfray.

I n c i s i v o ,
intelixente, tre-
pidante, On-
fray introdúce-
se nos libros
dos tres mono-
teísmos: a Bi-
blia (e a Torá),
os Evanxeos e
o Corán, no
“pensamento
máxico” dos
seus herme-
neutas, no mé-
todo antihistó-
rico dos seus
historiadores,
na dobrez das
relixións (os
seus libros sa-
grados, din un-
ha cousa e o
seu contrario),
etc., desmonta-
do mitos e afir-
mando verda-
des agachadas
(o apoio ao na-
zismo da Igre-
xa Católica –lémbrese que Mein
kampf de Hitler nunca estivo no
Índice–, quen nunca pediu per-
dón polos seus apoios aos réxi-
mes totalitarios, nin tampouco
pola participación dos seus sa-
cerdotes na recente matanza de
tutsis, ou a axuda aos asasinos
que foron evacuados por Cáritas
a conventos situados en Europa,
o apoio, até o derradeiro día, ao

franquismo, e tantos etcéteras
que encherían demasiadas páxi-
nas), a pulsión da morte a cuxo
servizo están as relixións.

A desmontaxe e deconstru-
ción dos tres monoteísmos son
feitas con tal dureza que mesmo
non salva nin aos librepensa-
dores, herdeiros do pietismo de
Kant e do escepticismo brando
de Rousseau, de Montesquieu,
de Voltaire. Precisamente este
escribiu diversos textos contra a
relixión, ou mellor dito, contra
os seus cregos. Aí están Tratado
sobre a Tolerancia e Exame im-
portante de lord Bolingbroke ou
a Tumba do Fanatismo, que hai
poucos meses viu lume en gale-
go, en versión de Alberto Alle-
gue, quen lle coloca unha
“Apresentación” eficaz e axus-
tada. Voltaire, desmonta os mi-
tos cristiáns e xudeos (cun certo
antisemitismo planando no seu

texto), máis nunca deconstrúe a
relixión. Con todo, o lector pode
ler primeiro o libro de Voltaire,
xa que é unha boa introdución
ao tema, con moito humor e un
estilo claro e corrosivo, que res-
peta a tradución galega. O mes-
mo que acontece con Kant, cuxa
Crítica da razón pura é un ex-
plosivo portentoso que só –di
Onfray– o pietismo da nai do fi-
lósofo impediu que fixese estou-
par todas as teoloxías. O libro de
Voltaire, ben que Voltaire sexa
teista, e políticamente un escép-
tico en tempo de crise, é dicir,
un reaccionario, quere ser un
“chamamento á tolerancia entre
as persoas”. Mais, é posíbel a to-
lerancia segundo os textos sa-
grados dos tres monoteísmos?
Malia todo, pensamos que non.
O deus dos monoteístas esixe fe
–por riba da razón– aos seus
fieis –lembremos que os deuses

pagáns demandaban simple-
mente piedade. A piedade, a pe-
sar das grandes palabras, é a
gran ausente das relixións mo-
noteístas, tamén, quizais, da
crenza en deus; nun deus sabio,
todopoderoso e que, ademais
nos ama (unha das creacións
máis audaces da literatura fan-
tástica, Borges dixit). 

A razón, a razón filosófica e
a razón poética, son as bases da
piedade. A piedade, a compai-
xón, por unha humanidade des-
grazada, non é a que fai da críti-
ca e a esperanza na emanci-
pación unha obriga moral? O
sufrimento real dos homes, do
que tan afastadas están as reli-
xións, é a base real deste Trata-
do de ateoloxía, e mesmo do
Exame importante..., aínda que
Voltaire ese sufrimento real o
traduce en clave relixiosa, no
canto de en clave lóxico-moral,
de aí que (como Kant) demande
un Deus. Como eran incapaces
de pensar que a inxustiza que
domina a historia fose definiti-
va, esixiron un deus, e non para
si mesmos. O absurdo dunha ra-
zón integramente humana, inte-
gramente poética, é que a inxus-
tiza sexa a derradeira palabra. E
deus é a derradeira palabra. 

Lector, se pensas “que a ne-
gación de Deus non é un fin, se-
nón un medio para alcanzar a éti-
ca postcristián ou francamente
laica”, se estás por “unha ética
sen obrigas nin sancións trans-
cendentes”,  se estás contra a pu-
reza (“No lado do puro: o Un,
Deus, o Paraíso, a Idea, o Espíru-
to) e a favor do lado oposto (“o
impuro: o Diverso, o Múltiplo, o
Mundo, o Real, a Materia, o Cor-
po, a Carne), se coidas que hai
que se liberar de toda teoloxía
(mesmo da teoloxía da libera-
ción), estes son os teus libros.♦

X.G.G.

O pensamento máxico da Biblia, a Torá e o Corán
O filósofo francés Onfray desmonta os tres monoteismos

Baixo
a aparencia
de
laicidade,
occidente
réxese
polo
xudeocris-
tianismo
que pospón
o pracer e a
responsabi-
lidade dos
individuos
(caso pola
Igrexa,
bautizo
os fillos
para non
molestar
os sogros
ou os pais).
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Título: Bouvard e Pécuchet.
Autor: Gustave Flaubert.
Tradución: Ana Mª Galego.
Edita: Toxosoutos.

Flaubert morría en 1880 deixan-
do inacabada a que para moitos é
a súa verdadeira obra mestra,
Bouvard e Pécuchet, unha novela
que deviría en obxecto de culto
ao longo do século XX e que se
convertería en libro de cabeceira
de lectores tan atentos como José
Martí, Joyce, Robbe Grillet ou
Peter Greenaway. Esta tradución
ao galego do manuscrito, xunto
co plan que deseñara o autor para
rematar a obra, constitúe un acon-
tecemento literario de grande al-
cance que nos permite gozar ago-
ra, na nosa lingua, dun texto ab-
so lu tamente
novidoso e que
nos asegura o
coñecemento
dun dos piares
nos que se sus-
tenta a narrativa
contemporá-
nea. Mágoa que
o faga nunha
p a u p é r r i m a
edición de pe-
to que non está
á  a l t u r a  d a
magnitude do
suceso.

Bouvard e
Pécuchet son
dous copistas
de mediana
idade que levan
unha vida en-
fastiada en Pa-
rís e que des-
pois de coñecé-
rense por azar, traban, malia o
oposto dos seus caracteres, unha
íntima amizade. Unha inesperada
herdanza permítelles realizar o
seu soño: deixar a cidade e reti-
rarse á pequena vila de Chavig-
nolles para vivir da labranza e da
gandería e adicarse aos estudos
que lles atraen. Conscientes dos
seus nulos coñecementos en ma-
teria de agricultura, pasan a de-
pender dos libros para acadar o
éxito na súa aventura, pero esta
remata nun absoluto desastre.
Lonxe de se desanimar, cambian
os libros de agricultura polos de
xardinaría e abrazan esta nova
vocación con anovados azos, pe-
ro o resultado volve ser outro fra-
caso. Sucesivamente, a parella
dirixe os seus esforzos aos estu-
dos de física, medicina, arqueo-
loxía, xeoloxía, historia, literatu-
ra, política, filosofía, relixión, pe-
dagoxía, frenoloxía… sempre re-
cuncando nas mesmas decepcio-
nantes conclusións. Finalmente,
os dous amigos deciden levar a
cabo a idea mantida en segredo
dende longo tempo atrás: volver
ao seu oficio de copistas. 

Por baixo da falsa sinxeleza
desta hilarante e por veces des-
medida fábula, Flaubert presén-
tanos en realidade un caso extre-
mo de lector: o que interpreta
literalmente todo o que le. Coma
o Bartleby de Melville, Bouvard
e Pécuchet posúen unha cega fe
na letra impresa; tanta que son
incapaces de distinguir entre a
verdadeira sabedoría e a charla-
tanería, a barballada ou, simple-
mente, a necidade. Cren calque-
ra cousa que ven en letras de
molde e, se o que len nun libro
concreto contradí o que leron
previamente, esquecen o ante-
rior e aceptan inmediatamente o
que postula o novo. O que, por
suposto, acontecerá unha e outra
vez a medida que avancen nos
seus “estudos” e lecturas. 

Pero, por outra banda –e
igual que sucede con Emma Bo-
vary– Flaubert ennobrece a súa
conmovedora parella por con-
traste co seu contorno. Bouvard
e Pécuchet son dous babecos,
sen dúbida ningunha, mais dig-
nifícaos a comparanza co círculo
de burgueses provincianos que
os arrodea –coa súa preguiza in-
telectual, o seu conformismo e a
súa natureza acomodaticia, sem-
pre disposta a se pregar ante os
poderosos ou ante as ideas pre-
concibidas. Eles posúen unha

honesta confianza na capacidade
intelectual do ser humano para
comprender e dominar o mundo.
Os outros, pola contra, descon-
fiando de calquera idea nova que
cuestione a súa confortábel vi-
sión do mundo, representan o es-
curantismo máis espiritualmente
pobre e reaccionario.

Hai unha pasaxe que ilustra
á perfección o sentido deste
descarnado retrato da mesquin-
dade pequenoburguesa. Cando
Bouvard e Pécuchet están in-
mersos nos seus estudos de
medicina, a criada confunde un
modelo anatómico –un mane-
quín– cun cadáver real e avisa
ás autoridades imaxinando cal-
quera perversión. O alcalde e o
resto da poboación preséntanse
na casa e o malentendido aclá-
rase. Mais, aínda así, o alcalde
pregúntase se teñen dereito a
posuír o inofensivo boneco sen
ser médicos, “ciumento daque-
les que tiñan unha distracción
fóra da súa competencia”. 

Pero Bouvard e Pécuchet é,
dende logo, moito máis. O que
Flaubert creaba con este texto
convértese, de facto, nunha anti-
novela que se desvela como sor-
prendente antecesora das crea-
cións de autores coma Queneau,
Perec ou Calvino (pensemos na-
quel conflituado Palomar da no-

vela homónima). O primeiro tra-
zo rechamante deste libro é un
certo aire de laxitude estrutural
que, como xa observara Guy de
Maupassant, permite unha indefi-
nida prolongación das aventuras
dos seus personaxes na revisión
dos coñecementos da época cun-
ha aparente ausencia de progreso
no discurso, cunha aparente falta
de intriga. Dende este punto de
vista, responde a aquel ambicioso
proxecto de Flaubert de escribir
unha novela sobre nada, un texto
cuxo único referente se atopase
en si mesmo, o que comporta un-
ha tentativa de estilo completa-
mente novo. Por suposto, un esti-
lo novo en absoluto gratuíto, se-
nón idóneo para respostar aos re-
tos que abafaban o século XIX
–un tempo, non o esquezamos,
abraiado polo nacemento e de-
senvolvemento das ciencias.

Por unha banda, no que seme-
lla o caótico itinerario da parella
protagonista, podemos alentar a
sospeita sobre a noción de verda-
de científica, a deriva cara ao es-
cepticismo. Mais por outra, o
mestre do distanciamento que foi
o autor d’A educación sentimen-
tal non acaba de amosar nunca a
perspectiva dende a que se debe
enfrontar a lectura desta singular
obra, situando o lector na dúbida
permanente sobre se o que ten en-
tre mans é unha radical reproba-
ción da ciencia ou unha parodia
que ridiculiza a simple transmi-
sión acrítica de ideas estabeleci-
das. Unha constante ambigüidade
que desemboca nun intelixentísi-
mo –e inquietantemente actual–
retrato da relación neurótica coa
realidade que provoca a pavorosa
perda de certezas absolutas nas
sociedades inmersas na moderni-
dade. Unha reflexión que implica
unha feroz censura da cultura frí-
vola e superficial que resulta des-
ta “perda do centro”, da carencia
do principio de autoridade. 

Anticipando a volubilidade
–por non dicir a estupidez– na
que se mergullaría indefectibel-
mente a cultura occidental,
Flaubert converte a Bouvard e
Pécuchet no elo que une aos
Cándido e Pangloss de Voltaire
cos Vladimir e Estragon de Bec-
kett. A imaxe final dos dous
amigos sentados dediante do seu
escritorio de copistas –un xesto
anacrónico que remite ao scrip-
torium medieval– revélasenos
coma un aceno desesperado, un-
ha reacción contra a falta de sen-
tido dese complexo texto que é a
nosa existencia. Quizais apelan-
do á voz afogada dun home que
sente nostalxia daquela inocen-
cia primixenia con que se podía
acceder ao coñecemento, con
que se podía ler.♦

MANUEL XESTOSO
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Murguía
Revista Galega de Historia

Nº 7/8. Maio-decembro 05. Prezo 10 euros.
Dirixe: Uxío Breogán Diéguez.
Edita: AGH, Colectivo Murguía e Ponteno-
tempo.

O protagonista deste número é
Ánxel Casal e o seu tempo. Al-
fonso Mato fai unha biografía
do editor asasinado po-
los
franquistas;
Carlos
Velasco
esboza como
era a Galiza
da II
República e
Xosé Estévez
analiza o
papel de gale-
gos, vascos e
cataláns naquela altura. Héitor
Picallo pescuda na personalida-
de doutro mártir do 36, Xohán
Xesús González. Xosé Lois Pe-
dreira e Carlos Méixome repa-
ran na represión franquista no
Val Miñor. A entrevista adícase
a Isaac Díaz Pardo.♦

A Xanela
Revista cultural das Mariñas

Nº 20. Outono 05
Coordena: Xesús Torres.
Edita: A.C. Eira Vella.

Xesús Torres lembra o
centenario de Oliveira Guerra,
promotor da revista Céltica e
tamén lle fai unha semblanza
ao ceramista Pérez Porto. Xo-
sé Mª Veiga e Xoán Sobrino
achéganse
ao Alto
Xestoso de
Monfero. Na
sección de
ecoloxía, An-
tón Fafián
explica como
o Prestige
adiantou o
proceso de
degradación
das costas con formigón e
campos de golf. Maxi Rei per-
corre os lugares de fala galega
en Extremadura. Ademais,
sección de literatura, banda
deseñada e novidades.♦

O Regueiro
Nº 4. 
Dirixe: Ramón Coira.
Edita: CIG-Prisións.

Este número é eminentemente
“literario”. Para mellor divul-
gación, a revista contén
extractos de libros xa publica-
dos, amais de reseñas
históricas. Na sección de
historia de Galiza, dáse
conta do
Camiño de
Santiago, da
figura de
Prisciliano e
da viaxe de
Exeria, unha
das primeiras
grandes
viaxeiras do
mundo. Entre
os textos
publicados están fragmentos
de “Percival”, de Xosé Luís
Méndez Ferrín e de Galván en
Saor, de Darío Xohán Cabana,
entre outros.♦

Os que non len nada e
os que cren todo o que len
Toxosoutos edita Bouvard e Pécuchet de Flaubert

Por baixo
da falsa
sinxeleza
desta
hilarante e
por veces
desmedida
fábula,
Flaubert
preséntanos
un caso
extremo
de lector:
o que
interpreta
literalmente
todo
o que le.

Gustave Flaubert.



En publicidade dise que o
primeiro en facer unha cousa
ten gañada por moito tempo
a súa posición de liderado.

Pero tamén é o primeiro en
arriscar. Por sorte, o experimen-
to saíu ben. A xente reaccionou
moi positivamente con esta no-
vela e tanto eu como a editora,
María Yáñez, estamos moi con-
tentes. A páxina electrónica ten
200 visitas diarias, recibimos
comentarios de todos os lectores
e, aínda que descendeu un pou-
co o número de descargas, pare-
ce que o libro segue a interesar.
Ademais, esta “estrea” está a ter
unha proxección no eido cultu-
ral e mediático moi destacada:
foi libro da semana no ‘Diario
cultural’ da Radio Galega, por
exemplo. A partir desta expe-
riencia saíu outra obra en libre
distribución, Rinoceronte anun-
ciou que combinará papel e in-
ternet; Jaureguizar fixo unha pá-
xina web específica para a súa
novela Cabaret Voltaire…

Como naceu a idea de pu-
blicar na internet?

Foi unha combinación entre a
ansia de María Yáñez por explo-
rar as posibilidades da rede na di-
fusión cultural e o meu interese
por experimentar. Eu quería xo-
gar coa novidade, comprobar até
que punto a rede serve para mo-
dificar as maneiras de comunicar
e este proxecto culminou todas as
miñas expectativas. O home iné-
dito converteuse na primeira no-
vela publicada na internet con
criterio editorial. Está deseñada e
maquetada, corrixida e editada,
pronta para saír mañá mesmo
con formato convencional.

É que, en orixe, o seu li-
bro pretendía ter un “destino
convencional”.

Cando me puxen a escribir a
novela, obviamente nunca pen-
sei que acabaría neste formato.
O que pasa é que a miña moti-
vación para publicala en papel
era a satisfacción económica.
Presenteina ao premio ‘Xerais’;
máis tarde ao ‘Blanco Amor’ e
como non conseguín os cartos
do certame, deime conta que tal-
vez fose máis interesante para
min como autor e para a propia
novela saír publicada dun xeito
máis accesíbel aos lectores.

Vostede é moi crítico co
modo de traballar da indus-
tria editorial.

Vivín en propias carnes cer-
tas incoherencias que non me
gustaron. E dígoo como desco-
ñecedor do entramado editorial,
sen querer culpar a ninguén. Pe-
ro non é normal, por exemplo,
que cando publiquei o libro para
nenos A miragaia (Sotelo Blan-
co) só tivese unha entrevista coa
editora, que simplemente me co-
municasen que o libro estaba na
rúa e que nunca se fixera nin-
gunha presentación nin se bus-
case o xeito de difundila. O lóxi-
co é que unha industria coide os
seus produtos. Se ti te dedicas a
vender, supoño que te terás que
preocupar de encontrar compra-
dores. Pois o que semella é que
se preocupan máis por xustificar
a súa actividade que por dinami-
zaren a industria.

As editorias quéixanse de
que hai poucos lectores en ga-
lego.

Iso é un tópico. Unha manei-
ra simple de tirarse responsabili-
dades. Eu non son precisamente
un liberal, pero penso que no sec-
tor do libro fai falta atender máis
a criterios de oferta e demanda.
Axudas institucionais ten que ha-
belas, pero non para producir e
almacenar papel senón para axu-
dar na distribución, para difundir
os libros entre a sociedade e in-
cluso fomentar a lectura. Sobre
os lectores bótase demasiada res-
ponsabilidade. Xa non hai nin-
guén que compre libro galego
por militancia: é imposíbel por
cartos e por tempo, nas librarías
hai moito onde escoller.

E agora gustaríalle ver a
súa novela en papel?

Non é algo que me obsesio-

ne pero non estaría mal. De fei-
to, hai algún movemento nese
aspecto e incluso algunha edito-
rial, como Rinoceronte, xa estu-
daron facer unha tirada pequena.
Pero, obviamente, agora non me
conformo unicamente con pu-
blicar porque a miña novela xa é
coñecida. Necesitaría outras
motivacións para dar ese paso.

Como funciona a licenza
Creative Commons? Eu podo
copiar a novela e publicala?

A licenza permite a libre
distribución e o libre uso da
obra (incluídas as adaptacións,
traducións, secuelas, cam-
bios…) sempre que quen o fa-
ga non se lucre. Se a miña no-
vela aparece traducida ao core-
ano e hai quen se fai rico con

ela, podo denuncialo. E fareino.
Como xurdiu a idea de Un

home inédito?
Púxenme como principal ob-

xectivo acabar a novela. E cum-
prida esa meta, xa me dou por sa-
tisfeito. O libro nace polas miñas
necesidades creativas e persoais.
É a única novela que podería fa-
cer no momento no que a fixen.
Eu daquela estaba parado e viña
de facer moitas lecturas. Os que
me coñecen saben que eu son un
pouco anárquico. Dáme unhas
tempadas por ler, outras por ver a
televisión compulsivamente. Ou-
tras por escribir. Púxenme coa no-
vela e cando levaba quince páxi-
nas decateime de que non queda-
ra o argumento enxoito. E tirei
para adiante. A historia apegouse

a min, os personaxes e as situa-
cións fixéronseme necesarios e
todo foi bastante fluído. Eu son
unha persoa con moitas limita-
cións que aproveita todo o que
ten en cada cousa que fai. Nesa
novela utilicei todos os meus re-
cursos e a miña inventiva. Hai un-
ha parte, a que transcorre en
Compostela, que é case a crónica
dos meus tempos de estudante de
Xornalismo. Ade Nova York, coa
historia de amor coas coreanas
que se meten nun curso de litera-
tura brasileira para poder ler a Sa-
ramago, é ficción pura. Aí deixei-
me levar polas miñas teimas per-
soais, pola invención.

Destaca que no libro in-
cluíu varios personaxes reais:
Tomás Lijó, vostede mesmo e
sobre todo o editor Francisco
Macías e o xornalista Anxo
Quintela, que lle rouba o
amor ao protagonista.

Isto foi un xogo literario. Es-
collín dúas persoas que coñezo
persoalmente para darlle vivaci-
dade e realismo ao relato. Gústa-
me máis a parodia que a ironía.
Na literatura hai moito humor fi-
no e a min gustábame máis re-
tratar os personaxes dun modo
máis punki. No caso de Macías,
coido que captei bastante ben a
súa personalidade e é certo que
eu lle ía levar poemas para que
mos publicase e el me respondía
falándome das excelencias do
Bierzo. A historia con Quintela é
máis ficticia. Coido que a nin-
gún deles lles pareceu mal. Mal
por mal, quedaron inmortaliza-
dos nunha novela.

Moito humor e moito fút-
bol hai no libro.

E haberá en todos os libros
que faga porque son marcas de
autor. Son incapaz de saír deses
parámetros porque forman parte
do meu carácter. Se o humor con-
sigo trasladarllo ao lector, óptimo.
A min fixéronme moita graza
moitas das cousas que escribín,
pero sei que moitos que leron o li-
bro acabaron a gargalladas en pa-
saxes que nin se me pasara pola
cabeza que poderían dar para rir.

Chama a atención a canti-
dade de diálogos que intro-
duciu. Hai momentos que un
parece que está a ler unha
obra de teatro.

A parte que transcorre en No-
va York é bastante “convencio-
nal”. Hai unha narración clásica,
con bastantes diálogos pero sen
que sexa nada estraño. Na parte
compostelá si que optei delibera-
damente por reducir o argumento
a diálogos entre os personaxes
que definisen as situacións. Á
parte de que esta parte do texto é
máis coñecida, tanto polo contor-
no como polos personaxes, coido
que se me dan mellor os diálogos
que as descricións.

Hai xa quen pediu que
Meixide publique algo novo.
Está disposto a seguir nisto?

Por suposto. Estou proban-
do, experimentando, vendo que
posibilidades ten cada cousa
que se me ocorre. Seguramen-
te, consiga facer algo totalmen-
te distinto a isto pero supoño
que manterei as mesmas teimas
e intencións. Certo que xa non
podo explotar a miña vida de
estudante pero hai outras eta-
pas que podo novelar.♦
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Carlos Meixide
‘Gústame máis a parodia que a ironía’

CÉSAR LORENZO GIL

Carlos González Meixide (A Coruña, 1977) pode presumir de ser o pri-
meiro novelista galego editado expresamente para a internet. O seu libro
O home inédito (Ediciós da Rotonda) pode descargarse libremente na re-
de (www.arotonda.com). Até o momento, máis de 1.200 persoas baixaron
unha novela de humor, fútbol, amor e sexo entre Compostela e Nova York.

P. FERRÍN / AGN



A liña divisoria entre o xenio e o
mito adoita ser extremadamente
tenue. De aí que, nunha época
de tan acentuada trivialización
da cultura como é a nosa, os lí-
mites se reborden con suma fa-
cilidade e o que se nos presenta
co eco reverencial do que tradi-
cionalmente era considerado sa-
grado –ou sinxelamente, profun-
do– non sexa máis que unha in-
substancial emoción falseada re-
vestida cos rutilantes e banais
brillos que fan máis dixeríbel a
comercialización da experiencia
estética ou intelectual. 

Tal parece que sucederá ao
longo deste ano cos fastos que
“celebrarán” o 250 aniversario
do nacemento de Mozart. Aín-
da non transcorreu un mes des-
que se deu por iniciado o mag-
no acontecemento e xa puide-
mos ler innumerábeis artigos de
prensa que nos describen minu-
ciosamente as altas cotas de éx-
tase que debemos acadar escoi-
tando a Pequena serenata noc-
turna ou Don Giovanni. Curio-
samente, a maioría deles, fir-
mados por xentes que nunca
antes deran o máis mínimo si-
nal de estar interesadas por nin-
gún tipo de música anterior ao
seu nacemento. Típico, máis
unha vez, do noso tempo: todo
o mundo fala e ninguén di nada. 

Non embargante, si houbo
quen dixo e escribiu cousas
que merecen ser lidas para res-
tabelecer o contacto con ese
enigma que Mozart segue a ser.
Talvez unha boa maneira de lle
rendir unha verdadeira home-
naxe sexa internarse nas pala-
bras que trataron de resgatar o
misterio da creación que axexa
tras a música do salzburgués.

E nada mellor para comezar
que a biografía que publicou un
Stendhal aínda mozo. Un relato
curto e un tanto idealizado que
contén xa todas as anécdotas
que poboarían a imaxe colectiva
que de Amadeus se foi forxando
ao longo do tempo. Cun estilo
límpido e despoxado de prolixi-
dade, o autor vai debullando o
itinerario vital de Mozart refle-
tindo, parellamente, o seu ideal
de creación. O autor de Vermello
e negro atopa na música mozar-
tiana un modelo no que verquer
as súas inquietudes creativas. E
así, o que descobre en Mozart é
o seu propio paradigma de exce-
lencia estética: a claridade. A
parte intelectual da música –a
harmonía e o contrapunto–, ob-
serva, queda en Mozart relegada
a un papel de discreto apoio do
verdadeiramente importante, a
melodía. Melodía que é a que
desata no oínte os sentimentos e
paixóns que xa residían, previa-
mente, na súa alma.

Esta concepción romántica
e un tanto anti-intelectual da
música (Stendhal diría anti-re-

tórica) procede seguramente de
Goethe –que oíu tocar a Mo-
zart en Francfort cando só tiña
catorce anos e aínda o lembra-
ba aos oitenta– e afástase de
abondo da que posuímos na ac-
tualidade. Pero ten quizais a
virtude de nos explicar o éxito
que colleita a obra mozartiana
entre toda caste de oíntes, mes-
mo entre aqueles non especial-
mente inclinados á melomanía.

Pushkin publicou en 1832 o
seu pequeno poema dramático
Mozart e Salieri, que dalgún
xeito enlaza con este tópico da
presunta facilidade da música
de Mozart. Con esta pequena
xoia do autor de Boris Godu-
nov iníciase esa mistificación
que evoca a un Salieri cuxa en-
vexa o leva ao asasinato por
envelenamento. Mais alén da
falsidade histórica que supón
esta interpretación, o foco des-
te fascinante texto diríxese á
reflexión sobre a esixencia da
arte de dotar de fondura ás in-
terrogantes que propón. 

Non son poucos os críticos
musicais que sosteñen que a
achega de Mozart á historia da
música é máis ben nula. Non é
un Bach, que resume a música
medieval e renacentista nun no-
vo paradigma; nin un Beetho-
ven, que dota a música de conti-
do social e político; nin un
Schönberg que nos descobre a
atonalidade. Mozart é un des-
bordamento de creatividade que
fai o mellor que se pode facer
coas regras que xa existen, pero

non inventa ningunha regra no-
va, din. E o Salieri de Pushkin
descobre que a súa envexa pro-
cede precisamente desa decep-
cionante irresponsabilidade do
creador a respecto da súa arte:
Que gañaremos con que Mozart
viva / e alcance novos cumios na
arte? / Poderá acaso elevalo?
Nunca! Por suposto, Pushkin
ponse do lado da xenialidade
mozartiana reafirmando o seu
principio ético –cun seu aquel
de inxenuidade– de que o xenio
e o crime son incompatíbeis; pe-
ro o paradoxo queda formulado.

Edouard Mörike, o autor de
poemas moitas veces musicados
por Hugo Wolff, é o autor dunha
noveliña, Mozart de viaxe a Pra-
ga, en principio bastante máis
modesta que o poema de Push-
kin. Sen embargo, malia o seu
ton nostálxico e decididamente
romántico e burgués, agocha un-
ha visión do artista cuxa perento-
ria necesidade de expresarse
condénao a refuxiarse nos inters-
ticios sociais, abafado polas
constantes interferencias políti-
cas e as presións comerciais. To-
mando como ponto de partida as
noticias reais sobre a sempre
precaria situación económica de
Mozart, Mörike é quen de arga-
llar unha pequena fábula moral
non desprovista de interese en
canto desvela a perversión da
vocación artística cando basea o
seu compromiso na corrección.

E se de corrección falamos,
non queda máis remedio que
apelar á lectura probablemente

máis incorrecta que se realizou
até o de agora da figura do com-
positor: Misterioso Mozart, de
Philippe Sollers, o outrora líder
do grupo Tel Quel. Sollers –ar-
mado dunha asombrosa erudi-
ción e dun infinito amor pola
música de Mozart– apaixónanos
cunha viaxe que evoca as pan-
tasmas de case tres séculos para
se enfrontar coa amálgama de
interpretacións da obra mozar-
tiana elaboradas ao longo do
tempo e devolverlle o seu senti-
do histórico. “Falar de Mozart
coma se Stalin e Hitler non tive-
sen existido é dunha cegueira
abraiante” subliña. 

O Mozart de Sollers nace
baixo a advocación de San
Wolfgang que, segundo a len-
da, puxo o demo a traballar na
construción dun mosteiro. Os
restos de Mozart foron desbo-
tados nunha foxa colectiva nun
suburbio chamado –sorpresa–
San Marx. “Empezar con San
Wolfgang e rematar con San
Marx é ser amado por un deus
subtil que non teme as eviden-
cias burdas” conclúe Sollers. 

Por debaixo da pomposa
imaxe que se nos ofrecerá da fi-
gura dese complexo arcano que
é Mozart, dende este lado da pá-
xina, tamén nós, os lectores, po-
demos advertir nel unha metá-
fora da creación máis sublime e
descubrir o segredo doloroso
que confina ao creador na soi-
dade das marxes. Para –parafra-
seando a Nietszche– devolvér-
moslle a mirada ao abismo.♦
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Fillos
DAMIÁN VILLALAÍN

A Rexina Vega

Ooutro día sorprendinme
a min mesmo recomen-
dándolle a unha miña

filla adolescente, xa próxima ao
difícil transo de escoller carrei-
ra, que optase por uns estudos
sólidos –nada de cousas artísti-
cas, que son as que lle van a
ela– e que, inmediatamente des-
pois de rematalos, se puxese a
preparar unhas oposicións e se
fixese funcionaria. A medida
que ían saíndo da miña boca as
palabras que suxerían tan
proveitosa e prudente traxecto-
ria, ía eu tamén decatándome
de que estaba a propoñerlle á
miña filla que fixese todo o
contrario do que fixera eu. Aín-
da máis: deime de conta de que
os meus paternais e quizais sa-
bios consellos eran case exacta-
mente os mesmos que o meu
pai me dera a min cando anda-
ba eu polo tempo da miña nena.

Debuxóuseme entón por
dentro un sentimento mestizo,
no que convivían ben arrimadi-
ñas a vergoña e a melancolía.
Vergoña polo que aqueles con-
sellos supoñían de traizón a
min mesmo, de renuncia
clandestina a un percorrido vital
autónomo do que sempre me
gabara, pois eu nunca quixen
ser funcionario. E melancolía,
autocompasiva melancolía, ao
entender que o intento de incul-
car na miña filla a arela funcio-
narial e vitalicia tiña que ver
coa idade, non coa dela, senón
coa miña. É certo iso que se di
ás veces de que os anos nos van
facendo a todos máis prudentes,
quizais máis covardes. E é a
confrontación cos nosos fillos,
cos seus proxectos ou ausencia
de proxectos, co seu xeito aínda
ceibe e destemido de estaren na
vida, a que fai que agromen e
se fagan patentes as nosas
incongruencias e os nosos
medos máis secretos. 

Que alguén lle propoña a
unha rapaza de dezasete anos
que poña o seu horizonte
profesional no funcionariado
debería levar consigo algún
tipo de castigo. Non falo, por
suposto, de xuíces nin códigos
penais. Pero si dunha desas pe-
nalizacións coas que moi de
tarde en tarde nos fornece a
propia vida, cando algunha que
outra vez opta por ser xusticiei-
ra. Eu obtiven esa penalización,
que consistiu tan só na mirada
coa que a miña filla respondeu
aos meus consellos. Non houbo
unha mala palabra, ningún
intento de discutir tan
deshonesta proposición. Pero
púxose naqueles ollos unha
mistura muda de desdén e de
lástima, como a que nos produ-
ce a observación dunha condu-
ta patética e lisa, sen graza nin
grandeza, determinada tan só
pola menesterosidade e polo
medo á vida. Agora agardo,
non sei se sinceramente, que a
miña filla faga da súa vida un
fermoso e pracenteiro exercicio
de arriscada liberdade, mentres
eu peno con este artigo o meu
paternal, conservador e
benintencionado ridículo.♦

Libros para mergullarse en
Mozart

MANUEL XESTOSO



Non é un recén chegado, de
feito vostede é pioneiro do
jazz en Galiza. Que lembra
deses primeiros pasos?

Nos inicios eramos poucos
os que facíamos este tipo de mú-
sica. Estábamos só nós, a excep-
ción de Alberto Conde. Esta si-
tuación continuou practicamente
igual durante dúas décadas.
Houbo que tirar da educación
autodidacta porque non había es-
colas de música para poder ache-
garse ao jazz. Agora o número de
grupos, de interpretes e de afec-
cionados aumentou de xeito con-
siderábel, mais só nos últimos
anos. Os recordos deses primei-
ros teñen que ver cun grupo de
xente que pelexabamos polo jazz
en Galiza. Con todo, a reflexión
que tiro agora tampouco é tan
negativa. Os músicos que saímos
de aí temos unha perspectiva
máis ampla da música, fornecén-
dolle máis creatividade, un xeito
máis persoal aínda que no sexa
tecnicamente perfecto.

Que sementou Clunia Jazz? 
Clunia no seu momento foi

un pouco a base sobre a que ho-
xe se está a construír o jazz en
Galiza.

Semella que o jazz está vi-
vindo unha eclosión no país.

Estase vivindo si, pero era
unha eclosión esperada despois
de que os anos anteriores fosen
baldíos. Mais este rexurdir non
é específico de Galiza senón
que leva algún tempo producín-
dose en toda Europa. O que pa-
sa é que en Galiza non se está a
presentar como alternativa cul-
tural a creación dun modelo
propio, sen complexos, que pre-
sente músicas e estilos desliga-
dos da corrente maioritaria e
que plasmen o noso xeito dife-
rencial de facer.

Que fai un jazz man com-
poñendo músicas de películas
e de series de televisión?

Non é un labor novo para
min. Empecei a finais dos oiten-
ta traballando na primeira serie
da TVG, Os outros feirantes, e
case inmediatamente comecei a
realizar audiovisuais, no marco
da presentación da candidatura
de Compostela 93. Pouco des-
pois introducinme no teatro, un
terreo que me aportou moita in-
formación. E logo veu o paso da
televisión ao cine. Non é raro
ver a músicos formados no jazz
facer bandas sonoras. Pasou,

por exemplo, en Hollywood e
tamén en Europa. Por outra par-
te, non é que o jazz me deixase
de interesar, pero certo desen-
canto si que hai. Poderíamos di-
cir que un cincuenta por cento
responde a unha cuestión perso-
al e o outro cincuenta tería máis
que ver coa propia cultura do
jazz. Agora atópome máis inte-
resado polo audiovisual. 

Que características necesi-

ta unha banda sonora, como A
vida por diante ou As leis de
Celavella, que contan coa súa
sinatura?

As series gozan sempre de
unha mirada un pouco despecti-
va porque acostuman facerse con
menos orzamento. Ten, por unha
parte ese aspecto negativo e dou-
tra o aspecto positivo de que o
compositor ten que contribuír
moito, por traballar cun produto

non acabado, cunha abstracción.
É outro xeito de compoñer, máis
limitado. Cómpre ter en conta ta-
mén que moitas das cousas das
que estamos falando quedan de-
terminadas polo orzamento. No
caso de As leis de Celavella tra-
ballouse con músicos para am-
bientar unha trama detectivesca
que se desenvolve ao redor de
1925. En A vida por diante xa
non se pretendeu iso pero tamén

se elaborou unha música con
moito mimo, cunha linguaxe
máis contemporánea

Un salto adiante neste con-
cepto pode ser o proxecto que
está a realizar con Miguelan-
xo Prado en De Profundis.

Polo menos no terreo perso-
al si que o é. A proposta de rea-
lizar esta película parte de Mi-
guelanxo Prado. Comentoume o
proxecto e aceptei inmedia-
tamente. Facer este tipo de ini-
ciativas sen complexos é o que
se necesita en Galiza. O panora-
ma actual do cine está ateigado
de montaxes trepidantes e de
demostracións de potencial e de
novas tecnoloxías aplicadas. Na
nosa obra estes aspectos non te-
ñen cabida. Nós propoñemos
unha viaxe sosegada e paciente
que invita a reflexión. Non pro-
poñemos unha vía a explorar
por outros nin pensamos que es-
ta sexa mellor. O que acontece é
que como non existe nada se-
mellante, ou polo menos nós
non o coñecemos, coidamos que
pode ser algo moi fresco. Agora
ben, se todas as novas propostas
seguisen esta mesma liña volve-
ríase a caer na saturación.

En que fase se atopa o filme?
É un proceso que ten unhas

características especiais e que
nos obriga a traballar secuen-
cialmente. Temos realizados
aproximadamente o corenta por
cento da obra. Quero destacar a
colaboración e a complicidade
da Orquestra Sinfónica de Gali-
za. Os músicos que a integran
gravarán a banda sonora e ac-
tuarán en directo o día da estrea.

Tamén e responsábel da
discográfica Xingra, especiali-
zada en jazz.

A discográfica está agora
nun momento de inactividade,
coincidindo un pouco cos pro-
blemas e os cambios que atrave-
sa o sector da música. Mais
cómpre que a Administración
tome nota de que é necesario fa-
cer da música un sector estraté-
xico como se fixo coa moda. Es-
tamos tirando os cartos por prac-
ticar políticas culturais mornas.

En que proxectos anda me-
tido ao marxe de De Profundis?

Teño o proxecto dunha serie
de animación para rapaces e o
encargo dunha película. Tamén
quero recompilar e revisar a mi-
ña obra de teatro e teño penden-
te un disco de jazz.♦Nº 1.208 ● Do 26 de xaneiro ao 1 de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

NANI GARCÍA 
‘Podemos facer un jazz propio’

MAR BARROS

Coa estrea en outubro de 2006 da longametraxe de De Profundis, o músico Nani García dará un salto adiante como com-
positor de bandas sonoras para longametraxes e producións audiovisuais. O seu currículo engrósase coas músicas de
Blanca Madison, As leis de Celavella, Pratos combinados ou a recentemente estreada A vida por diante. Mais a com-
posición para imaxes é tan só unha das caras deste poliédrico creador. Solista, produtor musical, arranxista, Nani Gar-
cía, cunha traxectoria dentro da música de máis de vinte anos, aposta por un estilo arredado das correntes maioritarias.



Co vento como punto de parti-
da, Pepe Vaamonde Grupo pre-
senta o seu segundo disco, Onde
nace o vento, no que a tradición
se reconcilia con instrumentos e
sonoridades máis vangardistas.

Tres anos despois de que o Pepe
Vaamonde Grupo se dera a coñe-
cer co disco debut Aviouga, aplau-
dido por público e crítica, o quinte-
to folk reaparece co novo traballo
Onde nace o vento, no que repiten
fórmula achegando a música tradi-
cional ás sonoridades máis vangar-
distas do folk europeo, para ofrecer
un percorrido moi persoal por mui-
ñeiras, alalás, xotas e pandeiradas.

Mais desta vez, o novo disco
vén acompañado dun feixe de no-
vidades que dan conta da súa evo-
lución como músicos e da consoli-
dación como grupo deste quinteto
que naceu no ano 2000 do encon-
tro de Pepe Vaamonde, daquela un
dos gaiteiros máis premiados do
país, e Nacho Tobío, con Pipo Al-
variño, Xesús Vidal e Andrés Vi-
lán. Ese mesmo ano enlatarían as
primeiras composicións de Pepe
Vaamonde nunha primeira maque-
ta que gañaba forza no directo.
Despois viría o primeiro disco,
Aviouga, que tiña como motor de
arranque a auga, un debut que non
pasou desapercibido entre o públi-
co. Un primeiro traballo que os le-

varía a compartir escenario, o pa-
sado verán, con Susana Seivane
ou Mercedes Peón e que lles servi-
ría de pasaporte para actuar no
Festival Intercéltico de Lorient.

Agora, co vento como punto
de partida na procura de inspira-
ción, aparece Onde nace o vento.
Nel, por primeira vez no reperto-
rio deste grupo aparece a voz.

Coa colaboración de María Vidal
e de Xurxo Fernández toman
forma os dous únicos temas can-
tados do disco, Ares de Monti-
llón, que foi recollido da memo-
ria da avoa dun dos membros do
grupos e o Alalá de Toutón, ta-
mén tirada da tradición oral.

Ademais da gaita, as frautas,
a pandeireta e as percusións, este

novo traballo inclúe instrumentos
arredados do folclore tradicional,
como o piano, o saxo ou a bate-
ría. Novas sonoridades que casan
ben coa idea defendida polo gru-
po de que a tradición debe ser ac-
tualizada, aínda que sen estriden-
cias. “A maneira de que a música
tradicional evolucione é contri-
buíndo con novo repertorio”, in-

dica Pepe Vaamonde. Como el
mesmo explica, a posta ao día
desta música “non pasa por facer
cancións completamente diferen-
tes á orixe”. Por iso a súa música
garda a forma tradicional mestu-
rada con novas formas de com-
poñer que lle aportan frescura.

Para a gravación deste disco
o Pepe Vaamonde Grupo contou
coa participación de importantes
figuras dentro do panorama folk
internacional como o percusio-
nista John Joe Kelly e o gaiteiro
John McSherry, así como Xavier
Cedrón ou Roberto Somoza.

Produción propia

Outra das novidades que ten que
ver máis co aspecto técnico que co
musical. Por primeira vez, a pro-
dución deste novo traballo, reali-
zado baixo o selo discográfico
Falcatruada e distribuído por Disc-
medi, foi realizada polos propios
compoñentes do grupo e contou
coa colaboración do conservatorio
de Música de Fingoi de Lugo.

Mais, a pesar do labor de
composición e de gravación, a
clave de Pepe Vaamonde Grupo
está no directo. Festa e troula
acompañadas do bo facer nos
instrumentos comparten escena-
rio con estes cinco músicos que
medran sobre as táboas.♦
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Escola de alleados 
MARICA CAMPO

Tense dito que non se pode escribir o futuro con nostalxia e se-
guramente é certo. O que pasa é que non se pode escribir o
futuro sen memoria e a memoria, por veces, trae unha certa

carga de nostalxia. Despois de trinta e tres anos como mestra, aín-
da lembro aquela calor distinta da escola rural. Non chegaron a
tres os anos que estiven en unitarias e prefiro traballar en equipo,
mais, aqueles nenos e nenas de zoquiñas e roupas a miúdo remen-
dadas, ensináronme moito máis que os de hoxe, ben vestidos e
calzados con deportivos de marca. Eles sabían os nomes das
cousas que os rodeaban e non respondían co xenérico para
designar unha árbore ou un paxaro. E, porque nomeaban
(Cunqueiro dixit) eran donos do seu mundo. Aprendían por ósmo-
se, por contacto vivo coa realidade. Chegaban, os pequenos da
man dos grandes, por camiños coñecidos, espelindo o frío da
mañá e deixando no ar un ronsel de voces. 

Agora o transporte escolar, ese estraño frautista de Hamelin, dei-
xa as aldeas sen os poucos nenos que as poboan. Nos días de inver-
no saen con noite e regresan cando a luz mingua. Pasan, xa que
logo, dos muros do centro de ensino aos da casa para faceren os de-
beres ás présas antes de apampar diante do televisor. Na pantalla, un
outro mundo.  Teleseries sudamericanas ou laretadas de famosos. A
televisión é a escola de alleados en que os nosos alumnos se aplican
con fervor. Como os patos que botan todo o día na auga e non se
mollan por mor da graxa que os protexe, os rapaces do rural viven
na  natureza e descoñécena por mor do desprezo que senten por to-
do o que non se semelle ao universo televisivo. Todo o natural lles
parece anticuado e falto de interese. A maior parte dos pais participa
desta mesma visión do mundo e, daquela, non se pode esperar que
lles transmitan aos fillos outra cousa. 

Os personaxes da cantiga “Sementeira” que popularizara Fuxan
os Ventos non son hoxe doados de localizar. O meniño rebuldeiro
que fale na lingua nai e suba aos pexegueiros ou o vello a contar
contos aos nenos do cuco e do paspallás. Claro que os rapaces
tamén deben aprender outras cousas. Certo que a sociedade é cada
vez menos rural, mais, teremos que volver aos boy scouts para que
os rapaces de Galiza, malia todo tan rural,  poñan os pés na terra?♦

Gaiteiros do vento
MAR BARROS



Nin políticos, nin xente do deporte
nin personaxes do mundo do mo-
tor. O xurado do VIII Concurso de
Caricaturistas Noveis, convocado
pola Casa da Xuventude de Ou-
rense como contribución á VIII
Bienal de Caricatura fixou os seus
ollos no mundo da televisión e da
escena cinematográfica conce-
dendo o primeiro premio a Daniel
Montero Coira pola serie de traba-
llos titulada Mareas Combinadas.

O pontevedrés Daniel Montero
Coira presenta nesta serie as ca-
ricaturas de actores destacados
das series da TVG Mareas Vivas e
de Pratos combi-
nados. Os trazos
recoñecíbeis de
Xosé Manuel Ol-
veira, Morris, Man-
quiña, Celso Bu-
gallo, Eduardo
Chao, Luís Zahera
foron esaxerados
por este ponteve-
drés que xa leva
catro anos traba-
llando profesional-
mente no eido da
creación gráfica.
Actualmente de-
buxante de Dygra Films, Daniel
Montero participou na elaboración
da última estrea da empresa coru-
ñesa que leva por título Soño dun-
ha noite de San Xoán. 

Influenciado por moitos esti-
los e moitos autores, porque co-
mo el apunta, “todo pode servir á
hora de intentar facer imaxe”, o
pontevedrés está a traballar nou-
tros proxectos relacionados coa
banda deseñada.

Esta non é a primeira vez que
o traballo de Montero Coira resulta
recoñecido por un xurado tanto no
eido da banda deseñada como da
ilustración. Diferentes salóns e

concursos celebrados en Arteixo,
nas Illas Baleares, en Pontevedra
ou en Cangas seleccionaron as
creacións deste autor. Con todo, o
debuxante réstalle importancia aos
galardóns e veos como “un reco-
ñecemento por parte de profesio-
nais que traballan no teu mesmo
medio, o que ao tempo dá folgos”.
O autor recibirá o premio de 800
euros no acto inaugural da exposi-
ción que dará comezo a Bienal de
Caricatura, o próximo 16 de marzo.

Ademais deste primeiro pre-
mio, o xurado composto por Xosé
Araujo, Rubén Cela, Xosé Lois

González Carra-
bouxo, Francisco
González Bou-
zán, Andrés Ma-
zaira, Omar Pé-
rez e Henrique
Torreiro, conce-
deu tres accésits.
Un deles recaeu
no monfortino
Juan Luís Pérez
Rodríguez por
unha obra na que
se retrata a Xosé
Ramón Gaioso
xunto cos Tone-

chos; outro destaca a creación
de Roi Paz Colazo e a súa ca-
ricatura de Eva Hache; e o tercei-
ro foi para a Miguel Casado Frei-
re por unha caricatura do ades-
trador de fútbol David Vidal titula-
da Vidal ese galego esquecido.

O VIII Concurso de Caricaturis-
tas  Noveis, que está convocado
pola Casa de Xuventude de Ouren-
se, é unha achega á celebración da
VIII Bienal de Caricatura que se de-
senvolverá na segunda quincena
de marzo na cidade das Burgas
baixo a organización do concello,
do Centro cultural da Deputación e
da Casa da Xuventude.♦
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CARICATURAS DE TELE
M. BARROS

Os trazos esaxerados por Daniel Montero dalgún dos actores protagonistas das series Mareas Vivas e
Pratos Combinados acadaron o primeiro premio no VIII concurso de Caricaturistas Noveis de Ourense.

Á dereita, caricatura de Celso Bugallo, da serie Mareas Combinadas, de Daniel Montero Coira e primeiro premio do

certame.  Arriba, o entrenador de futbol David Vidal, de Miguel Casado Freire, e Eva Hache, de Roi Paz Colazo, accésits.

Un dos accésit
recaeu no monfortino
Juan Luís Pérez
Rodríguez por unha
obra na que se retrata
a Xosé Ramón Gaioso
xunto cos Tonechos.

Santi Jiménez está
a amosar nestes
momentos a súa
obra no Auditorio
de Galiza
(Accésit no IV
Premio para
Novos Artistas) e
en Alterarte do
Campus de
Ourense na
individual O
amor eterno pode
agardar. Esta
colaboración
para ant_art
relaciónase cos
debuxos que
presenta nesas
dúas exposicións.
Un proxecto
artístico en torno
ao debuxo que
iniciou en 2005,
cando expuso en
Espacio 48 de
Santiago en Esta
historia me suena.
Con
anterioridade,
traballara nos
eidos
fotográficos, v.gr.
na exposición Eu
son @ outr@,
Espacio 48,
2002. Aínda
que, sempre, a
Rede é orixe,
inspiración e o
material co que
modela a súa
obra. En maio
estará en Máus
Hábitos de
Oporto.♦



M.B.
A editora Ouvirmos vén de pre-
sentar a Fotobiografía Sonora de
Manuel María, un volume com-
posto por un libro e dous com-
pactos, que queren aproximar o
público á figura literaria e hu-
mana do poeta da Terra Chá.

Congresos, exposicións, confe-
rencias, recitais poéticos, li-
bros... a toda a serie de actos
conmemorativos cos que se está
a recordar a figura do poeta da
Terra Chá, vén sumarse a recen-
te publicación da Fotobiografía
Sonora de Manuel María, un vo-
lume composto por un libro e
dous compactos que queren
aproximar á figura literaria e hu-
mana do escritor.

Deseñada e publicada pola
editora Ouvirmos, especializada
en documentación musical gale-
ga, a obra compila máis dun cento
de fotografías do poeta, unha sor-
te de álbum que dá conta da súa
vida dende a súa infancia até os
seus derradeiros anos. Todo este
material gráfico complétase cun
breve estudo sobre o labor que de-
senvolveu Manuel María durante
máis de seis décadas, realizado
por Xan Fraga quen ademais asu-
miu os labores de compilación e
selección do arquivo gráfico. 

O volume inclúe un compacto
titulado Poemas, que recolle a voz
do propio escritor recitando as sú-
as propias creacións. A pesar de
que a obra realizada por Manuel
María é ampla, existen contadas
gravacións editadas coa voz do
poeta. Neste primeiro compacto
da fotobiografía recóllese a totali-
dade dos poemas contidos no dis-
co gravado pola editorial catalá
Edigsa (Manuel María. Poemas
ditos coa súa voz) e na cassette de
Roi Xordo (Manuel María). Así,
volven saír a luz as palabras reco-
llidas en Barcelona en 1967 nunha

gravación da que Carlos Díaz
Martínez, coordinador deste dis-
co, recorda a aventura. “Cando o
expediente de autorización foi
presentado a previa Consulta (en
aplicación da coñecida Lei Fraga)
o censor do momento preguntou
quen era ese descoñecido autor
chamado Manuel María, e, en ver-
bas do propio autor, o mentor de
Edigsa afirmou claramente que a

autoría era un pseudónimo do
mesmo Rei Afonso X O Sabio.
Ante semellante afirmación o fun-
cionario só tiña a opción do res-
pecto á historia e autorizar a gra-
vación”. A outra gravación que se
inclúe no disco de Ouvirmos foi
realizada por Edicións Roi Xordo
de Xenebra, que fora fundada por
emigrantes galegos nacionalistas
para realizar producións culturais.

O volume complétase cun se-
gundo cd, Músicas, no que se
achega unha escolma das can-
cións compostas a partir de poe-
mas de Manuel María. Entre os
grupos e os intérpretes que engro-
san a nómina deste compacto, co-
ordinado, comentado e guiado
por Xurxo Souto, atópanse Fuxan
os Ventos, María Manuela, Suso
Vaamonde, O Carro e A Quenlla.

O remate pono Camilo Gó-
mez Torres, biógrafo e grande
estudoso da obra de Manuel Ma-
ría, que facilita un inventario de
todos os rexistros sonoros exis-
tentes do poeta.

Con este volume, a editora
quere “achegar o patrimonio musi-
cal ás xeracións que o descoñecen
e axudar a redescubrilo a aqueles
que teñen coñecemento del”.

A publicación deste material
engrosa o programa de activida-
des que dan forma ao Ano Ma-
nuel María, organizado pola AS-
PG, a Asociación de Escritores
en Lingua Galega (AELG), a
Mesa pola Normalización Lin-
güística e a GIG-Ensino, iniciado
o pasado mes de outubro e que se
prolongará durante este ano.♦

Nº 1.208 ● Do 26 de xaneiro ao 1 de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

No cómaro de Lixandre, que es-
tá cara do levante, facía unha ca-
lor que acoraba. As raiolas seme-
llaban fios de ouro acesos, escin-
tilantes, que ferían a carne con
bicos de fogo.

Naquel recalmón da fonda
corredoira, na que entraba á
chumbo o sol, estaba o señor
Mingos do Muíño cavando nun-
ha cova que tiña mais de vara e
media de fondo. De vez en can-
do suspendía o seu duro trafego
e limpaba a suor da enrugada
frente, volvendo de novo con
mais afección ao duro traballo.

—Santas e boas tardes, –díxo-
lle don Reinaldo, o médico do con-
cello que apareceu por alí dacabalo
dunha besta relucente e gorda.

—Amén, señor, –contestoulle
o vello Mingos descubríndose.

—Vostede seique non está
bon!

—E logo?
—Con setenta e cinco anos en-

riba das costas e traballando a estas
horas baixo dun sol que queima!

—E qué lle habemos de fa-
cer, don Reinaldo? O que levou
coma min toda a vida traballan-
do non se afai a folgar. Ademais,
hoxe é o día do meu santo e que-
ro dedicalo a este labor que hai
tempo acuciaba.

—E pódese saber para que é
esa cova?

—Para plantar no seu tempo
unha nogueira.

—Unha nogueira! Vostede
seique pensa vivir mais que Ma-
tusalem. –E botouse a se rir.

—Non me decataba que o
que estou facendo puidese darlle
risa, señor, –dixo o señor Mingos
poñendo cara seria.

—Naturalmente, meu vello
amigo. Ten vostede moitos anos, e
ponse a plantar unha árbore que
non dará froito senón cando xa non
teña moas nin feitura delas con que
comelas. Non é cousa de se rir?

—Ai, don Reinaldo! –excla-
mou o señor Mingos como prepa-
rándose para unha longa conver-
sa. –Eu ben sei que estou moi ve-

llo e que a terra chama por min...
—E daquela?
—Daquela... que, en verdade,

magóame que unha persoa da sa-
bencia súa fale desa maneira. O
ben que Deus nos dá no mundo
non pode lograrse sen o noso tra-
ballo. O cariño que nas almas es-
pertan os nosos filliños fai que
traballemos algo para os fillos
deles, en xusto pago do que por
nós fixeron os nosos petrucios. A
folganza neste caso pode ser un-
ha cobiza, que é cousa mala in-
ventada polo demo para matar a
irmandade entre os homes. A vi-
da, segundo di o crego da fregue-
sía, é unha cadea, da que os gri-
llons van sempre facéndose no-
vos sen perderen o seu querendo-
so contacto, e traballando decote
polo melloramento de todos.

—Non falades mal, –díxolle
don Reinaldo socarronamente.

—Os homes de letras, como
vostede, poden dicirnos iso en
toada de burla. Mais, se me dá li-
cenza, voulle facer unha pregun-

ta. Vostede foi quen plantou a
nogueira do Souto Pequeno, que
lles dá anadas como en ningures
se ten visto igual?

—Non; foi meu avó.
—E seu avó probou as noces

desa nogueira?
—Non; até os netos non deu

froito.
—Pois daquela, meu señor,

xa ve que estou facendo o mes-
mo que seu avó fixo, e non ten
por que se rir de min. Estou tra-
ballando para que cando eu estea
morto coman os meus netiños,
no día do meu santo, as noces
desta nogueira. Sen que eles se
decaten estou preparándolles o
regalo que despois non poderei
doarlles, porque demasiado sei
que eu non son Matusalem.

Don Reinaldo pediulle perdon,
e foise como avergonzado da lec-
ción  que o vello acababa de darlle.

E o señor Mingos volveu ao
seu traballo coa fe dun apóstolo
que coida estar recibindo ordes
do ceo.♦

A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Nacho Varela 
‘Nas aulas tamén
se poden formar
espectadores
libres e críticos’

M.B.
O Consorcio Audiovisual
de Galicia vén de presen-
tar a nova edición da cam-
paña Audiovisual nas au-
las. En que consiste?

Este é a terceira edición
do programa. O primeiro ano
elaboramos a unidade didác-
tica Iniciación ao audiovi-
sual que se desenvolveu en
doce centros pioneiros. Para
o segundo realizamos Ini-
ciación á animación, con
máis centros adscritos e ago-
ra presentamos Iniciación a
televisión para máis de sesen-
ta colexios e institutos. Ade-
mais dese material, que se
explicará durante dúas sema-
nas, o programa contempla
actividades complementa-
rias, entre elas, obradoiros, a
visita a TVG, charlas a cargo
de personaxes destacados da
televisión, proxeccións de ci-
ne e, na medida do posíbel a
visita a unha rodaxe.

Por que introducir es-
tes contidos nas aulas?

Porque nesa constante
reivindicación da diversida-
de e da identidade cultural é
evidente que a imaxe xoga
un papel importante. O que
se pretende é formar espec-
tadores libres e críticos para
facer cidadáns consecuentes.

En que contexto xorde
esta iniciativa?

No seo do Consorcio Au-
diovisual de Galicia, que entre
as súas competencias está o
asentamento dos valores cul-
turais. Dende hai tempo, co-
lectivos interesados no audio-
visual veñen desenvolvendo
iniciativas localizadas. Mais,
pódese dicir que este progra-
ma é pioneiro en Galiza, e ta-
mén no resto do Estado, en
tanto harmoniza todas estas
pequenas propostas e ten lide-
rado institucional. Unha das
dificultades deste proxecto é
conseguir estar sempre nos
colexios. Facer unha unidade
didáctica é moi doado.

Que idades e que conti-
dos contempla?

Está pensado para unha
franxa de idade que vai den-
de os sete até os dezaseis
anos. Nesta última unidade
pretendemos facer un repa-
so pedagóxico sobre a his-
toria da televisión  non só
nos contidos senón tamén
nos aspectos técnicos.♦

A nogueira

Sons e imaxes de Manuel María

Luís Goy Regueira, pai de Saleta, cos noivos o día da voda, o 9 de maio de 1959.
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imposíbel 
FRANCISCO CARBALLO

Envío aos pais sinodais de
Tui-Vigo. Teño gozado
co proceso sinodal de

Tui-Vigo. Está próximo o re-
mate do sínodo desa igrexa
local no mes de marzo do
2006. Sei das esperanzas e
das frustracións de tal
acontecemento. Confío. Atré-
vome a suxerir: decidide sen
medo, non vos empeñedes no
imposíbel. Porque é
imposíbel darlles gusto a to-
dos. O centrismo é sempre
irreal. 

Foi historicamente un
empeño do catolicismo seren
unha casa de todos;
sacrificou, veces e veces, o
seu horizonte ideolóxico e
os postulados da fe cristiá
por aguantar no seu seo a
colectivos extremistas da de-
reita máis obtusa. Contraria-
mente, enviou ás “tebras ex-
teriores” a avanzados de
postulados éticos e
hermenéuticos que, ao longo
de séculos, resultaron acerta-
dos. Hoxe está o catolicismo
nunha encrucillada para
solucionar. 

Monseñor Fellay é o
superior xeral da Fraternida-
de de San Pío X, herdeira do
cisma de Monseñor
Lefebvre. Está Monseñor Fe-
llay a manter conversas con
Bieito XVI. Hai vontade de
pechar as mutuas incompren-
sións. O pluralismo cristián
existe; caber na mesma igre-
xa os lefebvrianos e os cató-
licos do Vaticano II implica
contradicións excesivas. Para
os lefebvristas a liberdade
relixiosa, o ecumenismo, o
diálogo interrelixioso (o
espírito de Asís) e posibilida-
de de expresar a mesma fe
con diferentes términos de
diferentes culturas, rompe co
catolicismo tradicional. Mais
é o núcleo do Vaticano II no
que se renovou a Igrexa. 

Saben os lefebvristas que
se suman aos seus principios
tradicionais da Contrarrefor-
ma moitos católicos que,
non obstante, permanecen
na Igrexa. Por iso insisten.
Con tanta ou máis fame de
unidade están a reclamar an-
te Bieito XVI católicos pro-
gresistas estes desexos:
inmediata descentralización
eclesial, celibato opcional
do clero, goberno colexial
das igrexas, novo concilio
determinativo. 

U-lo centro posíbel? So-
lución: aceptemos todos os
evenxeos e a Xesucristo co-
mo guía, luz, camiño e
verdade. Mais as igrexas
precisan concretizacións, re-
gras mínimas para andar por
casa. Aí está a dificultade-
imposibilidade da “casa co-
mún” dos católicos. Se a
Igrexa deixa de ser signo do
Reino de Deus, deixa de
existir. Sería unha
aparencia. Unha trampa.
Que en Tui opten por seren
sinos, campás do Reino.♦

Os anos, a xeoloxía, a meteorolo-
xía e moitas outras circunstancias
naturais e artificiais esculpiron e fi-
xeron posíbel esas pedras, pene-
das, cons, con formas estrañas, de
animais, monstros, barcos, xigan-
tes... fitos, referencia, en toda Gali-
za e moi especialmente na Costa
da Morte: Nariga, Traba, Vilano de
Camariñas, o Facho de Fisterra, o
Pindo...e as pedras de Muxía, entre
elas a dos Cadrís e a Pedra de Aba-
lar. Monumentos, catedrais da na-
tureza que sorprenderon en todo
tempo, para crear nelas altares, an-
cestrais mitos e ritos panteístas.
Puntos de encontro, concorridos
santuarios. Pouco importa tanta
historia para sometelas hoxe impu-
nemente á barbarie da destrución,
rillalas en canteiras, transportalas
para humanizar tanta artificialida-
de, rotondas urbanas, chalés... Es-
piral da acción-destrución natural-
artificial que tamén provocou acci-
dentes e moldeou a historia desa
beiramar galega que chamamos de
non moito para aquí, Costa da
Morte, e que algúns queren ador-
nar coa precisión poética da morte
do sol. Pois tamén aquí, cada vés-
perus, se venera o sol. Por algo xe-
ógrafos da antigüidade sinalan nes-
tes confíns da Gallaecia as Ara So-
lis. Todo cabe neste labirinto de
mitos e ritos, de encontros e desen-
contros, tan fondos na historia e na
comprensión que axiña adxectiva-
mos como “Galiza máxica”. 

Dende o ano 2003 sobre o
Monte Corpiño de Muxía, abas nas
que campa o Santuario da Barca,
nesa ansia de gastos innecesarios,
erguéronse eses dous ciclópeos
monolitos, chamados oficialmente
A ferida, da autoría do escultor Ba-
ñuelos-Fournier. Fitos cravados no
mesmo corazón do que foi catas-
trófico punto cero, para non esque-
cer o enchapopoteamento integral
motivado por un caducado petro-
leiro con arrogante nome de Pres-
tige, parte dunha cadea de despro-
pósitos que serviu de test para des-
velar o estado da cuestión. Sobre
historias de onte e de hoxe érguese
o Santuario da Barca e neste a Pe-
dra de Abalar, fendida, enferma,
dende dúas décadas acá. No proce-
so de acción-destrución –que po-
deriamos relentizar– sobre a súa
osamenta rosada tamén deixa mela
ao acontecer. A vellez non perdoa
nin ás pedras e menos se se acelera
pola mala vida. Un cantar podería

dicir agora que “a Pedra de Abalar
leva tempo sen beilar”. Pedra dos
Cadris, de Abalar, o Timón, Cabe-
za... forman conxunto sacro-profa-
no co Santuario da Barca, templo
erguido entre o chan e a terra, mi-
rando a un mar que fai encaixes de
bolillos e sometidos aos ventos
máis rumorosos. Culto que puido
ter nacido en época non precisa,
prosibelmente alto medieval, para
cristianizar os rituais panteístas a
pedras fecundativas, sandadoras,
agoireiras... labor evanxelizador
que parte dos eremitorios de orien-
te e se prolonga cara a occidente,
común a Bretaña, Irlanda.... Mitos
e ritos, memoria na pedra, nos que
ten afondado o investigador e ami-
go Fernando Alonso Romero. A
nai terra, representada por Venus,
estrela da mañá e do vésperus, na-
cida das escumas do mar nunha
cuncha de vieira, que tiña os seus
santuarios en relación cos catro
Elementos: auga, terra, lume e ai-
re... Pois velaí que cada época pon
algo da súa creatividade para man-
ter a concorrencia, o encontro das
tribos, e a Virxe Nai herdará as tra-
dicións, nas que o sacro e o porfa-
no aínda conviven. Conta o mito
que a Virxe se fai peregrina a Com-
postela nunha ingrávida barca de
pedra, para tamén sucumbir nestas

costas. E velaí as pegadas... as pe-
dras con formas de partes de barco.
Tradicións comúns a moitos outros
paises do Occidente Atlántico. O
verinense Xesús Taboada Chivite
tense referido a O culto ás pedras
no noroeste peninsular. Este foi o
seu discurso de ingreso na Real
Academia Galega. Boa lección pa-
ra quererlle máis á osamenta sacra
da Galiza. Penedas que marcan ho-
rizontes, que se coidan animadas
por espíritos, referencias que nos
atrevemos a esnaquizar nuns se-
gundos, para facer sillares e lousas
para esa paradoxa que é a capri-
chosa construción da destrución. 

A curiosidade creou santua-
rios e camiños cara a eles, feiras,
romarías, días de encontro... Por
alí pasaron todo tipo de xentes pa-
ra buscar os enigmas dos catro
elementos, a vida nun mar de
morte polo que se pon o sol, astro
rei que en Fisterra se celebra coma
un Cristo en tempo de Pascua Flo-
rida. A Costa da Morte, a súa pai-
saxe e paisanaxe atrae a quen teña
algo de poesía. A sabedoría popu-
lar cantou este acontecer, como
ben souberon Rosalía e López
Abente. E sentimos, cada día
máis, que se deixe esvaer, encha-
papotear nas insensibilidades, no
tempo e nas burocracias, a teoría e

praxe ecoloxista integral de Man,
aquel que escolleu o mar de Ca-
melle para facer improvisadas e
efémeras esculturas con canto
non queren e devolven as ondas. 

Pedra rosada, de ferro e mag-
netita, proclive a atraer os estron-
dosos raios, capaces de mover pe-
dras de toneladas. Algo que non
pasou desapercibido á curiosi-
dadade dos seres humanos, a moi-
tos viaxeiros que alí se dirixen pa-
ra comprobar os “milagros da na-
tureza”, deixando os seus relatos
dende tempos lonxanos. No sécu-
lo XV peregrinos alemáns quedan
sorprendidos polos restos da “bar-
ca de pedra que transpostou a Vir-
xe” e outras pedras abaladoiras .
Algo semellante comprobou o Li-
cenciado Molina, no século XVI, e
no 1745 o mesmo ilustrado Padre
Sarmiento, na súa viaxe por Gali-
cia, camiño de Fisterra, facendo
parada no Santuario da Barca para
dar contidos científicos. Mais o
acontecer non se detén: nun 16 de
decembro do ano 1978, un lostre-
gazo fixo cheminea polo burato da
Pedra dos Cadrís, cumpriu unha
especie de ritual e derixiuse á Pe-
dra de Abalar, para escorregala,
mudala de sitio e tronzala nunha
esquina. A tradición popular ru-
moreaba o vello conto de que “A
Pedra de abalar non abala se esta-
mos en pecado mortal, e a pedra
non abalou. Pouco despois o con-
cello solicitou estudos para pegala
e reintegrala ao seu sitio orixina-
rio: pernos de aceiro, pegamento
de resinas... e veña grupos, diaria-
mente a danzar sobre a pedra que
volvía abanear, romarías e máis
centos de grupos e grupos... a pe-
dra baila, sofre, gástase e escorre-
ga para volver tronzar polo mesmo
sitio... A pedra está enferma, gasta-
da, tamén o chan que a soporta.
Novos estudos, novos técnicos tei-
maron novamente sobre a pedra
para reintegrala ao que foi. 

Linguaxe de símbolos que xa
non se saben interpretar, menos
se un foxe da historia e da tradi-
ción galega. E velaí: estar en pe-
cado é contravir as normas da na-
tureza e os códigos sociais para o
seu entendemento. A pedra faise
bailar se todos cumprimos a san-
ta norma da tradición, sabendo
ubicarnos e manter un ritmo so-
bre ela... como resultado nace e
agroma a comprensión do que o
ser humano é parte do humus.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

A Pedra de abalar 

A. LEIRO

MEMORIA DE FERRO

Relatos dun home que quere salvar a memoria e non esquecer a liberdade.
Para devolvela con flores. E se puidera ser, daquelas que había no xardín

dos Boedo. Na casa leda do pai e a nai de Pucho Boedo. Roseiras, xeranios
vermellos, alhelís brancos, begonias e margaridas sempre na conta dos que
defenderon a liberdade coa cultura e o ferro.

A NOSA TERRA

PRÓLOGO DE MANUEL RIVAS

Antón Patiño Regueira



BarbadásBarbadás
■ EXPOSICIÓNS

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

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

OLGA CERVIÑO
A sala Amalia Domínguez
Búa presenta unha mostra
colectiva de pintura coa
obra desta artista e máis a
de Ana Cortizo e Raquel
Martín.

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.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

SARA PÉREZ BELLO
Até final de xaneiro a súa
obra exhíbese, xunto coa de
Juan Ruiz, na sala Ángel
Botello.

CONCHA LAGOA
Podemos ollar as súas foto-
grafías en branco e negro

até o xoves 2 na Casa da
Xuventude.

CerdidoCerdido
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OBRA,
UNHA MIRADA
As esculturas en ferro de
Manuel Ángel Vellón ex-
póñense, até final de xa-
neiro no Concello, no Cen-
tro de Saúde e en diversos
Colexios.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

HOMENAXE
A I. DÍAZ PARDO
Organizado pola A.C. O
Facho, terá lugar este ven-
res 27 no hotel Riazor ás 21
h. As persoas interesadas en
asistir poden facer as reser-
vas (35 euros por persoa)
no telf. 981 269 663 (ás tar-
des) ou a través do correo
electrónico axouxele@ya-
hoo.es

■ CINEMA

CGAI
Dentro da retrospectiva adi-
cada ao director norteameri-
cano John Huston, presén-
tase este xoves 26 ás 20,30
h. e o venres 27 ás 18 h. a fi-
ta Moulin Rouge (1953). O
ciclo Mutaci(o)nes proxecta
este venres 27 ás 20,30 h. e o
sábado 28 ás 18 h. Antes del
atardecer (2004), de Ri-
chard Linklater, con entra-
da de balde. Do cineasta xer-
mano Michael Haneke po-
demos ollar o sábado 28 ás
20,30 h. Variación (1983); e
o martes 31 á mesma hora

Quen foi Edgar Allan?
(1984). No ciclo Novo cine-
ma italiano teremos o luns
30 ás 20,30 h. o clásico La
chica con la maleta (1960),
de Valerio Zurlini. Máis in-
formación en www.cgai.org.

NANA
Con motivo da mostra Im-
presionismo. Obras mestras
do museo Wallraf-Richartz-
Fundación Corboud, a sede
da Fundación Barrié acolle
este venres 27 ás 20 h. con
entrada libre a proxección
desta película de Jean Re-
noir, en versión orixinal
con subtítulos en francés. O
vindeiro venres 3 podere-
mos ollar o documental en
castelán O nacemento do
impresionismo (1998), de
Alain Jaubert, cun debate
no que intervirá o catedráti-
co da Historia da Arte da
USC Ángel Luis Hueso.

■ 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 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.

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

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 Luís Seoane
acolle as esculturas cerámi-
cas de Xabier Toubes.

■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquestra dá un concerto

este xoves 26 ás 20,30 h. no
Palacio da Ópera, baixo a
batuta de Giovanni An-
tonini.

SUPERGLU
A banda local de pop-rock
dá un concerto este venres
27 ás 00 h. no Playa Club,
xunto co grupo madrileño
Zia.

■ TEATRO

TRES SOMBREROS
DE COPA
Este venres 27 e sábado
28 ás 20,30 h. represénta-
se esta peza de Miguel
Mihura no teatro Rosalía
de Castro.

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

Percorrer un río e fotografalo palmo
a palmo durante todo un día. Esa é a
proposta do colectivo Vaipolorío
(www.vaipolorio.com), que convo-
ca para o vindeiro sábado, 28 de xa-
neiro, unha Camiñada Fotográfica
polo río Gafos, coa intención de cre-

ar un arquivo no que se recollerán
imaxes dos seus recunchos: pontes,
muíños, flora e fauna, pero tamén
vertedoiros. Hai que apuntarse o
propio sábado ás 10 da mañá na
Ponte do Couto de Pontevedra ar-
mados con cámara dixital.♦

Río fotografadoRío fotografado
O O TTrinquerinque

O Concello de REDONDELA ho-
menaxea a Manuel María cunha
exposición de 25 paneis sobre a
súa vida e obra que podemos
ollar na Casa da Torre até o mar-
tes 31. Ademais este venres 27 ás
20,30 h. celébrase un acto poéti-

co musical no Auditorio da Xun-
queira no que se vai facer un per-
corrido pola obra do poeta, pro-
xectarase o filme Fala e terra
desta Miña Terra, Manuel Ma-
ría, e actuarán o Mago Antón e
María Manuela.♦

Palabra VPalabra Viva,iva, de Manuel Maríade Manuel María
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☞ THE JACKET. Un
soldado da guerra de

Iraq de 1991 salva a vida pero
perde a memoria e remata nun
manicomio. Alí é sometido a
unha terapia que lle permite
ver o futuro, pero descubre que
vai morrer e tratará de impedi-
lo. Retorcida e tramposa.

☞ A XOIA DA FAMI-
LIA. Unha executiva es-

tirada vai pasar o nadal á casa
do seu prometido. Alí atópase
cunha familia progre, politica-
mente correcta. Guión previsí-
bel desde o principio. O resul-
tado queda bastante por baixo
das espectativas.

☞ VIVA ZAPATERO.
Sabina Guzzanti é unha

cómica italiana, o seu progra-
ma de sátira política foi retira-
do tras a primeira emisión. Sa-
bina decidiu facer un docu-
mental 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 éxi-
to do 2002 consegue non que-
dar por baixo da anterior (para
algúns mesmo a mellora). Pa-
rellas e infedilidades nos arre-
dores dos trinta, con humor,
música e un guión máis traba-
llado. Escena épica, a de Al-
berto 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 pola deslocaliza-
ción e descobre as dificultades
para atopar un novo traballo,
por iso decide matar os seus
competidores. Temática de luns
ao sol con executivos.

☞ O EXORCISMO DE
EMILY ROSE. Baseada

nun feito real. Unha avogada
atea acepta defender un sacerdo-
te acusado de deixar morrer unha
suposta posuída durante un exor-
cismo. A Igrexa católica usou a
película para defender a existen-
cia de posesións diabólicas.♦

CarCarteleirateleira

María Manuela.

Este xoves 26 ás 20,30 h. vai dar un
concerto, baixo a dirección de Ro-
bert King, no teatro Jofre de FE-

RROL; o venres 27 ás 21 h. podere-
mos escoitala no Auditorio de Gali-
za de SANTIAGO DE COMPOSTELA.♦

Real Filharmonía de GaliciaReal Filharmonía de Galicia

A mostra
Mans

Salgadas,
de Javier
Teniente,

encóntrase
en CALDAS

DE REIS.

As obras
do Wildlife
Photogra-

pher of the
Year 05
pódense

contemplar
no Aquarium

Finisterrae
da CORUÑA.



AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

FALEMOS DA RADIO
A sala de Caixanova acolle
esta colección de Jaime
Lomba.

FerrFerrolol
■ ACTOS

DEREITO
A UNHA MORTE DIGNA
O libro Sobre o dereito a
unha morte digna, actas
das Xornadas organizadas
pola Asociación Dereito a
Morrer Dignamente de
Galiza, será presentado es-
te xoves 26 ás 20 h. na ga-
lería Sargadelos, nun acto
no que participarán José
Luis Tasset, catedrático
de ética da UDS; Daniel
Vilela, médico e perten-
cente á Comisión de Ética
Asistencial; Elías Pérez
Sánchez, filósofo e mem-
bro de DMD Galiza e Mi-
guel Anxo Fernán Vello,
director de Edicións Espi-
ral Maior.

■ EXPOSICIÓNS

ARTE E COMPROMISO
SOCIAL
DA CULTURA GALEGA
Esta mostra encóntrase na
galería Sargadelos, onde
permanecerá até o 14 de
febreiro. En tanto dure a
exposición, todos os xoves
ás 19 h, Verónica Martí-
nez Delgado (directora da
galería) oferecerá unha
charla pedagóxica 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
O Ateneo Ferrolán presenta
esta colectiva até finais de
marzo.

LalínLalín
■ EXPOSICIONS

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

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

BADÍAS
Mostra antropolóxica so-
bre as mulleres de orixe
caboverdiana da mariña
luguesa que podemos visi-
tar, até final de mes, na ga-
lería Sargadelos.

LEOPOLDO NÓVOA
A galería Clérigos acolle a
súa obra gráfica até o 21 de
febreiro.

DE VIAXE
Fotografías de Serafín Tras-
horras que se exhiben na sa-
la Novimex.

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 apart-
heid ou a India de Ghandi.

Un cento de imaxes dunha
das profesionais máis im-
portantes da fotografía.

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

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

DOÑANA
DESDE UNHA NUBE
O Castelo de Santa Cruz
acolle as fotografías de
Héctor Garrido até o 31
de xaneiro.

■ TEATRO

O HEROE
A compañía galega Sara-
bela representa a peza de
Manuel Rivas, baixo a di-
rección de Ánxeles Cuña
Bóveda, este sábado 28 ás
20,30 h. no auditorio muni-
cipal Gabriel García Már-
quez de Mera.

OurOurenseense
■ CINEMA

CURTAS OURENSÁNS
Este venres 27 ás 23 h. pro-
xéctanse interesantes traba-
llos no café Ollo Ledo.

■ EXPOSICIÓNS

ANDRÉS PUIG
A obra deste artista com-
parte espazo na galería Ma-
risa Marimón coa de Vidal
Souto, Cuíñas e Alexan-
dro, até o luns 30.

NAVEGANDO
ENTRE CULTURAS
A Casa da Xuventude pre-
senta esta mostra didáctica
até o domingo 29.

O XARDÍN
Obras de Anselmo Iglesias
no Museo Municipal até o
domingo 29.

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.

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.

■ TEATRO

LA FLAUTA MÁGICA
Espectáculo do Teatro Na-
cional de Marionetas de
Praga este xoves 26 e ven-
res 27 ás 10 e ás 12 h. no
teatro Principal, onde repi-
te o sábado 28 ás 19 h. co
clásico Don Giovanni.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

A PEDRA
NA TARXETA POSTAL
Podemos ollar esta mostra
até o 9 de febreiro na Esco-
la de Canteiros da Caeira.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

ÁNGEL VERÍSIMO
O pintor presenta a súa obra
na galería La petite galerie
de Teo até o martes 31.

JOSÉ MARÍA SOLLA
Podemos ollar as súas foto-
grafías, xunto coas de
Eduardo Expósito, na ga-
lería Sargadelos até o 19 de
febreiro.

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

■ MÚSICA

ORQUESTRA CLÁSICA
DE FINLANDIA
Esta magnífica agrupa-
ción, fundada en 1955 e di-
rixida polo famoso frautis-
ta francés Patrick Gallois,
interpreta diversas pezas
de Mozart este xoves 26
no Pazo da Cultura.

■ 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 29 ás 18,30 h. no te-
atro Principal a peza De fá-
bula, de Artello Teatro.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

LÚA CONLUVAS
Continúa o programa de
animación á lectura. Este
xoves 26 nova sesión no
Centro Cultural Municipal
ás 18,30 para que Lúa Con-

luvas nos conta a súa viaxe
a Suíza. Cada xoves volta
dun país distinto cargada de
produtos típicos e falarnos
de como é a vida alí.

■ CINEMA

A PELOTA VASCA
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 Centro
Cultural Municipal. Este
xoves 26 poderemos ollar A
pelota basca, de Julio Mé-
dem. O vindeiro xoves 2
proxéctase En terra de nin-
guén, de Danis Tancovic.

■ TEATRO

MIRO MAGARIÑOS
Este venres 27 ás 20,30 h.
no C.C. Municipal pode-
mos ollar a peza Os xigan-
tes. No mesmo lugar actúa
o sábado 28 o dúo local Ca-
da día peor.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL MARÍA
Sobre o poeta e escritor chai-
rego podemos contemplar un-
ha mostra na Casa da Torre.

JOSÉ CARLOS RIVAS
Presenta as súas pinturas 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.
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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 auditorio municipal Gustavo
Freire de LUGO acolle este festi-
val que comeza o luns 30 ás
20,30 h. coa representación da
Compañía Nacional de Teatro
Clásico da obra Viaje al Parna-
so, de Cervantes, nunha versión
de Ignacio García May dirixida
por Eduardo Velasco. O martes
31 Producciones Amara estrea
La vida es sueño, de Calderón
de La Barca, nunha versión

adaptada e dirixida por Gabriel
Garbisu; o mércores 1 de fe-
breiro tocaralle o turno a Los
misterios del Quijote o el inge-
nioso caballero de la palabra,
baseada na obra de Cervantes,
creada, dirixida e protagonizada
por Rafael Álvarez El Brujo; o
xoves 2 ollaremos a comedia El
perro del hortelano, de Lope de
Vega, da man de Nacho Vilar
Producciones & La Ruta, diri-

xida por Juan Pedro Campoy;
o venres 3 Tartufo el impostor,
de Molière, a cargo de Noba
Producciones, nunha adapta-
ción dirixida por Luca Frances-
chi; o sábado 4 Eduardo II, de
Christopher Marlowe; e o do-
mingo 5 teremos, para clausurar
esta edición, a Teatro Galileo
con O divertimento do Rei, de
Victor Hugo, dirixida por Pe-
dro Rubín.♦

VII Mostra de VII Mostra de TTeatreatro Clásicoo Clásico

Rafael Álvarez El Brujo.

Esta adaptación da obra de T. Wi-
lliams, protagonizada por Luís
Tosar, María Botto, Cristina
Rota e Juan Carlos Vellido, e di-
rixida polo arxentino Agustín

Alezzo represéntase o martes 31
no C.C. Caixanova de VIGO; o
mércores 1 poderemos ollala no
auditorio do Pazo da Cultura de
PONTEVEDRA.♦

El zoo de cristalEl zoo de cristal

Na galería Sargadelos de LUGO podemos contemplar unha mostra antropolóxica sobre as
mulleres caboverdianas da mariña luguesa, comunidade da que forma parte o grupo musi-
cal Batuko Tabanka, na fotografía.

Sarabela
representa

O heroe,
basada no

texto de M.
Rivas, este
sábado 28

en OLEIROS.

A Fundación
Caixa
Galicia de
LUGO acolle
a magnífica
colección
fotográfica
de Margaret
Bourke
White.

No Catelo
de
MACEDA
podemos
contemplar,
na
cafetaría,
unha
mostra de
fotos de
Juán Cid
apoida por
textos de
Delfín
Caseiro e,
na Sala de
Mostras,
a que
descubre
ao
navegante
galego ao
servizo da
coroa
portuguesa
João
da Nova.



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
■ EXPOSICIÓNS 

RESISTENTE Á AUGA
Podemos ollar esta mostra
até final de mes na Aula de
Cultura Caixa Galicia.

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

ROMÁN SIGNER
O CGAC acolle as súas es-
culturas e instalacións até o

2 de abril. Este suízo defí-
nese como un homo faber,
un escultor que opera coas
tres dimesnións e o tempo
dando orixe a fenómenos
efémeros rexistrados en
formato Super 8 e, poste-
riormente, en vídeo e en fo-
tografía, no que a auga, o ar
e o lume xogan un papel
fundamental.

MENCHU LAMAS
Ten unha mostra súa na ga-
lería SCQ, que poderemos
visitar 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.

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

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 podemos
contemplar na galería DF
até o 4 de febreiro. As mans
crean, impoñen formas, un
contorno, un estilo. A man é
acción: colle, mide, deseña...

JORGE PETEIRO
A sala de arte do Correo Ga-
lego acolle a súa exposición
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 mostra na Igrexa da
Universidade até este do-
mingo 29.

ANTÍA MOURE
Ademais de José Bechara e
Pedro Gomes mostran as sú-
as obras na sala de arte A Cho-
colataría. Máis información
en d5@achocolataria.com.

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.

■ MÚSICA

THE SOUNDTRACK
OF OUR LIVES
A banda sueca presenta este

xoves 26 ás 21 h. na sala
Capitol un recopilatorio de
rarezas pertencentes ao
Origin Vol. II, acompañada
dos canadienses Sloan.

■ TEATRO

ÓPERA DO PATACÓN
Teatro do aquí actúa este
xoves 26 e venres 27 ás 21
h. no Principal.

EROS
Podemos ollar esta obra da
compañía La novia na sala
Yago, este sábado 28 e do-
mingo 29. Máis informa-
ción e consulta de horarios
en www.salayago.com.

PINOCHO
Títeres Cachirulo represen-
ta este espectáculo, baseado
no conto de Carlo Collodi,
destinado a crianxas de máis
de 3 anos, o domingo 5 ás
12,30 h. na sala Yago.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL DURÁN
Colga as súas fotografías de
paisaxes e, sobre todo, per-
soas en branco e preto baixo
o título Raíces, na sala mu-
nicipal da Área Panorámica.
Neste mesmo lugar podere-
mos contemplar a maqueta
da ponte internacional reali-
zada polo artista Olimpio
García Bastos, caldereiro
de Vulcano xubilado, exper-
to construtor de pontes, to-

rres e buques. Ambas mos-
tras até o 5 de febreiro.

COLECTIVA DE NADAL
A galería Trisquel e Medu-
lio amosa obras dun cento
de autores, que podemos
ollar até este sabado 28.

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría te-
mos, este xoves 26 a presen-
tación do libro Medulio, el
norte contra Roma, de Fer-
nando Lillo Redonet; o
venres 27 preséntase 25 ca-
sas de Galicia, 1994-2004.
Arquitecturas da urbaniza-
ción difusa coa presenza de
Toni García e Yolanda Su-
mois; o martes 31 o libro
que se vai dar a coñecer é
Polos vieiros do Miño, de
Estro Montaña, coa inter-
vención do autor, do poeta e
catedrático de literatura Ma-
nuel Vilanova, do catedráti-
co de Historia Contemporá-
nea da USC Xavier Castro
e a profesora de bioloxía da
Universidade de Vigo Pilar
Molist. Todos os actos darán
comezo ás 20 h.

EL BOSCO
A Fundación Barrié organi-
za o ciclo de conferencias A
tradición pictórica do fan-
tástico no Museo do Prado,
con entrada gratuíta até
completar aforo, que conti-

BOLSA PARA BACHERALATO
INTERNACIONAL
Como cada ano a Fundación Ba-
rrié dota con 45.000 euros unha
bolsa dirixida a candidatos gale-
gos para cursar estudos validá-
beis e equivalentes ao Bacharela-
to nalgúns dos Colexios do Mun-
do Unido. As bases da convoca-
toria xeral, que remata o 7 de
marzo, e os impresos da solicitu-
de pódense obter na páxina elec-
trónica da Fundación Comité Es-
pañol dos Colexios do Mundo
Unido, r/ General Moscardó 5 -
3º C, 28020, MADRID; telf/fax
915 769 324; ou a través do co-
rreo cmu@colegiosmundouni-
do.es. Ademais a Fundación Ba-
rrié convoca tamén 28 bolsas pa-
ra ampliación de estudos (máster
e doutoramento) nos EE UU,
Gran Bretaña e países da Unión
Europea (excepto España), cun
orzamento dun millón de euros.
O obxectivo é facilitar o acceso a
unha mellor formación científica,
técnica e artística a novos univer-
sitarios que poderán completar a
súa formación nos programas e

centros europeos e estadouniden-
ses de maior prestixio nas súas
respectivas disciplinas. As bases
das bolsas poden consultarse en
www.fbarrie.org e solicitarse do
2 de febreiro ao 15 de marzo.

CESTARÍA E TECIDO
TRADICIONAIS
Lluis Grau, cesteiro residente en
Cristosende (A Teixeira - Ouren-
se), experto en urdumes dos Paí-
ses Cataláns e da Galiza, organiza
cursos de fin de semana que inclú-
en dúas noites en cuarto comparti-
do nunha casa tradicional reabili-
tada. Pódense escoller varias op-
cións, como son a cestaría zigana
ou a celta, durante marzo, abril,
maio e setembro. En decembro,
durante a ponte da Constitución,
realiza un curso intensivo de 5 dí-
as. A súa compañeira Anna
Champeney é unha experta tece-
lá: cultiva e trata o liño, procura
tinturas naturais a base de vexe-
tais e fungos e, naturalmente, tece.
Durante agosto realiza pequenos
cursos de até un día para princi-
piantes e, en novembro, un curso

completo. Información máis polo
miúdo en www.casa-dos-arte-
sáns.com ou nos telf. 988 207 404
ou 669 600 620.

XI CONCURSO
ÁNXEL CASAL
O Concello de Santiago promove
este certame literario nas modali-
dades de poesía, teatro e conto,
dirixido ao alumnado do ensino
secundario de Galiza a partir dos
14 anos, que poderá presentar
obras escritas en lingua galega, de
carácter inédito e tema libre, dun
mínimo de 100 versos na modali-
dade de poesía e un mínimo de 10
páxinas a duplo espazo, na moda-
lidade de conto e na de teatro. Os
traballos presentados non levarán
o nome do autor ou autora, senón
que serán asinados con pseudóni-
mo, e levarán adxunto un sobre
pecho no que, por fóra, deberá fi-
gurar o título do conto, da poesía,
ou da peza teatral e dentro os da-
dos persoais completos do autor,
centro de ensino, título da obra e
pseudónimo utilizado, xunto cun-
ha copia en disquete, en formato

Word, acompañando ao exemplar
en papel. Os traballos remitiranse
por correo certificado, en sobre
pecho, ao Concello de SANTIAGO
DE COMPOSTELA, Departamento
de Educación e Mocidade (Praza
do Obradoiro 15705), antes do 17
de abril.

III NARRATIVAS QUENTES
Poderá concorrer a este certame
bianual de literatura erótica cal-
quera obra narrativa inédita, sexa
novela ou relatos, cunha exten-
sión mínima de 60 follas meca-
nografadas a duplo espazo e má-
xima de 250, escrita en lingua
galega. Os orixinais enviaranse
por triplicado, con pseudónimo
ou lema, xunto cun sobre a parte
cos dados persoais e fotocopia
do DNI, a Edicións Positivas, III
Premio de Erotismo Narrativas
Quentes, Apartado 699, 15780
de SANTIAGO DE COMPOSTELA,
antes do 20 de febreiro. O pre-
mio consiste na publicación da
obra gañadora e o fallo do xura-
do darase a coñecer o 20 de mar-
zo deste ano.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Convócanse axudas a alumnos e profesores de
centros docentes de Galiza sostidos con fondos
públicos, que participen en estadías e intercam-
bios con centros educativos doutros países para
favorecer a aprendizaxe activa de linguas. Pode-
rán solicitar estas axudas o alumnado, agás o de
educación infantil, e profesorado de colexios de

educación infantil e primaria, colexios de edu-
cación primaria, centros públicos integrados,
institutos de educación secundaria, escolas ofi-
ciais de idiomas; conservatorios de música e
danza, escolas de artes, centros privados concer-
tados e centros de educación permanente de
adultos. O prazo de solicitude remata o 20 de fe-
breiro. Toda a información referida a esta orde
aparece recollida no DOG do martes 10 de xa-
neiro de 2006♦

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

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

Últimos días
para

contemplar
a mostra de
Frida Kahlo

na
Fundación

Caixa
Galicia en

SANTIAGO.



núa este xoves 26 ás 20 h.
coa charla do Catedrático da
Universidade de Zaragoza
Gonzalo M. Borrás Gualis
Lo fantástico en el mundo
medieval. O vindeiro xoves
2 poderemos escoitar a Pi-
lar Silva Maroto, xefe do
Departamento de Pintura
flamenca (1400-1600), es-
colas do norte e pintura es-
pañola (1100-1500) do Mu-
seo do Prado, na interven-
ción Realidad, fantasía y
búsqueda de lo infinito en
los paisajes de El Bosco.

■ EXPOSICIÓNS

XAVIER CORREA
CORREDOIRA
A galería PM8 acolle a obra
do pintor até o 11 de febreiro.

SIMÓN PACHECO
O artista amosa as súas fo-
tografías e obra audiovisual
na galería Bacelos.

O MOMENTO
SUSPENDIDO
Até o 7 de maio, a sala do
1º andar do MARCO pre-
senta esta mostra de foto-
grafías pertencentes á pres-
tixiosa colección H&F.

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.

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

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.

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 o mes de xaneiro 80 fo-
tografías sobre a súa figura.

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.

A PATRIA ESTÁ
AO VIRAR NA ESQUINA
No MARCO encóntrase
esta mostra sobre a foto-
grafía contemporánea en
Austria, que a través de
máis de 80 imaxes de 14
artistas (ademais de víde-
os, pinturas e postais) in-
daga sobre as máis diver-
sas visións de Austria, e
mantén vivo o debate so-
bre a relación entre a reali-
dade e a súa imaxe, sobre
a cuestión da representabi-
lidade do mundo.

■ MÚSICA

TRANSILVANIANS
Este venres 27 ás 00,30 h.
na Iguana Club podemos
escoitar en directo á banda
viguesa, que mestura os
sons xamaicanos do ska, o
rocksteady e o early reggae
cun particular toque terrorí-
fico moi persoal. Na mes-
ma sala van tocar o vindei-
ro venres 3 os The Phan-
tom Keys, banda do Grobe
que nos fará gozar cos seus
temas punk-rock e garaxe,
e que estará acompañada
polos Fumestones, unha
das formacións máis diver-
tidas e descaradas do Esta-
do. O sábado 4 teremos ao
grupo de punk-rock meló-
dico No way out.

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquestra vai dar un

concerto o vindeiro venres
3 no C.C. Caixanova, bai-
xo a dirección de Josep
Pons, e co acompañamen-
to do grupo The Swingel
Singers.

■ TEATRO

O FARO
Fulano, Mengano e Cita-
no presentan este sábado
28 ás 20,30 h. no C.C.
Caixanova a historia de
Chicho de Chantada, que
substitúe durante uns días
ao seu amigo o fareiro,
oficio do que non ten nin
idea, e que lle levará a fa-
cer fronte a unha serie de
situacións das que consi-
gue saír airoso.

VVilagarilagarcíacía
de de ArArousaousa
■ EXPOSICIÓNS

ADOLFO BARCIA
O Auditorio Municipal
amosa, até o 13 de febreiro,
o traballo deste fotógrafo,
xunto co de Eusebio Ribei-
ro e Débora Yáñez.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

CENTRO PORTUGUÉS
DE FOTOGRAFIA
Até o 29 de xaneiro e con
entrada libre podemos

contemplar neste lugar as
fotografías de José Pedro
Cortes; as de Pedro Me-
deiros sobre as prisões po-
líticas portuguesas baixo o
título Voz do silêncio; e as
Novas Adquisições do
centro.

■ TEATRO

CONFISSÕES DAS
MULHERES DE TRINTA
Dirixida por Domingos Oli-
veira e Priscilla Rozenbaum
e interpretada por Ana Brito
e Cunha, Fernanda Serrano
e Maria Henrique, represén-
tase no Grande Auditorio do
Rivoli Teatro Municipal
desde o venres 3 até o do-
mingo 5 ás 21,30.

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.♦

TROSMA
http://trosma.blogspot.com

Bitácora dun galego que asina como
Mourullo e que está dedicada á informa-
ción política. En xeral inclúe comenta-
rios irónicos sobre a actualidade política
e prefire centrarse na crítica á dereita.♦

AA RedeRede

N
º 

1.
20

8 
●

A
no

 X
X

IX
 ●

D
o 

26
 d

e 
xa

ne
iro

 a
o 

1 
de

 f
eb

re
iro

 d
o 

20
06

■ Traspásase local en Pontevedra
a pleno rendememto (é un bazar de
regalos, caramelos, floristaría...). As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 886 208 703.

■ Quero traballar nunha aldea en
calquera posto de traballo. Telf. 666
627 459.

■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Gali-
za, España e Europa. Telf. 662 170
654.

■ Coido crianzas, anciáns e, tamén,
fago limpeza de casas. Telf. 666 627
459.

■ 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 trans-
xénicos, correctores, antibióticos e
insecticidas, e producidos na Galiza.
Apoia o desenvolvemento sostíbel
no rural ao tempo que produces ali-
mentos 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.

■ 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 va-
cacional na Ribeira Sacra Lucense (Pi-
ñeiro e Bolmente, Sober), Alúgase por dí-
as durante todo o ano. Reservas no 647
538 325 e en www.casasolveira.com.

■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemen-
to do río Miño. Tres cuartos duplos con
baño incorporado, calefacción e terreo
de 10.000 m2. Fins de semana ou tem-
padas. Telf. 686 753 105.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Carral a primeiros do século XX e Carral hoxe. O monumento aos mártires de 1846 que
promovera entre outros Manuel Lugrís, atravesou ditaduras mantendo a súa inscripción
galega e libertaria pero afogado polo urbanismo está pedindo a gritos unha intervencións
dos organismos de patrimonio para buscarlle na propia cidade un emprazamento digno.♦

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

The Phanton
Keys toca o

próximo
venres 3

na Iguana
de VIGO.
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mesmo erro presentista.♦
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Art. 8
MANUEL CIDRÁS

Aalocución do xene-
ral Mena na Pascua
Militar cáeme un

pouco a desmán na miña
cita con vostedes, así que
renuncio a comentar un
pronunciamento xa abon-
do glosado. Así e todo a re-
aparición no túnel do tem-
po do chamado ruído de
sabres acae cunha das tei-
mas que se reitera nas mi-
ñas últimas comparecen-
cias nesta tribuna: a das ad-
herencias predemocráticas
na Constitución Española
de 1978, herdo do sistema
da “reforma pactada”.

Aí atrás falabamos do
art. 2 da Constitución como
mostra máis nidia deses re-
siduos, e agora o recordato-
rio militar completa a cita
co art. 8 que lle atribúe ás
Forzas Armadas a misión
de garantir a soberanía de
España e a súa integridade
territorial. Ambos os pre-
ceptos forman a trabe da
ambigua arquitectura que
permitiu que o franquismo
e a súa milicia consentiran
a substitución do seu réxi-
me polo actual. O art. 8 é
traslación case literal do 37
da Lei Orgánica do Estado
(para os máis novos: unhas
das Leis Fundamentais do
franquismo, que facían vez
da súa constitución): “Las
FF AA de la nación garan-
tizan la unidad e indepen-
dencia de la Patria, la inte-
gridad de sus territorios, la
seguridad nacional y la de-
fensa del orden institucio-
nal”. Estatuíase así o Exér-
cito como un poder autóno-
mo dentro do réxime, non
subordinado ao poder civil,
consagrando, como dicía
un comentarista da época,
unha “función disuasiva
das FF AA sobre o gober-
no”, nada menos.

Corría o 1967 e os mi-
litares vían con receo a
irrupción de civís tecnó-
cratas nos gobernos fran-
quistas. Coa consagración
da tutela militar Franco
trataba de vencer esas re-
servas, contentando o
Exército coa expresa enco-
menda de ser garante das
esencias do réxime e da
unidade de patria. Morto
Franco e iniciada a Refor-
ma, o Exército presenta as
mesmas resistencias, foca-
lizadas agora no temor á
quebra da unidade coa res-
titución das autonomías. A
solución foi a mesma: con-
tentar os reticentes eleván-
doos á categoría de cérbe-
ros da unidade. Que é o
que reclama Mena.

A actitude do ministro
Bono é incoherente: non
se pode sancionar a Mena
e soster ao tempo que o art.
8 está ben como está. Sería
unha frivolidade reformar
a Constitución en aspectos
cosméticos e manter os re-
siduos impostos no 78 po-
lo poder militar.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
É responsábel Comarcal do
Sur de Pontevedra do Sindica-
to Labrego Galego e imparte
cursos para capacitar no uso de
químicos no campo. Chámase
Salvador Valadares e, aínda
que admite que hai un exceso
de regulamentación que afec-
ta aos pequenos agricultores,
defende limitar o uso destes
produtos porque son tóxicos.

Carné para sulfatar, iso é novo.
A raíz dunha lexislación esta-

tal, as Consellarías de Sanidade e
Agricultura sacaran na pasada le-
xislatura unha normativa que obri-
ga a que todas as persoas que usen
produtos químicos a contar cun
curso e un carné para manipulalos.

Teño lixivia e augaforte na
casa, tamén son tóxicos, necesi-
to carné para limpar o baño?

Segundo a lexislación... ne-
cesitaría aprobar un exame para
demostrar que ten coñecemen-
tos para identificar as etiquetas
dos produtos químicos e saber
empregalos.

A que intelectual se lle oco-
rreu iso?

Non mo pregunte, non o sei.
Haberá unha escola espe-

cializada.
Na Galiza inicialmente os

cursos eran impartidos polas ofi-
cinas comarcais e polos sindica-
tos agrarios, pero o anterior go-
berno a nós xa non nos daba
moitos deses cursos. Nós non só
falabamos dos tóxicos, senón ta-
mén das implicacións que para a
saúde traen consigo e dos intere-
ses económicos que hai detrás.

Terán clases teóricas e
prácticas.

Son vinte horas, a maioría te-
óricas. Hai unha clase práctica
de dúas horas.

A sulfatadora hai que poñe-
la un ou xa a dan onde impar-
ten o curso?

No noso caso, empregamos o
material de quen recibe o curso,
pero nas escolas de capacitación
usan medios propios.

O carné vale tanto para a
máquina como para o fol?

É estándar, tanto vale para
unha viña de cen metros como
para unha gran bodega.

Será un carné por puntos,
como o de conducir.

De momento non chegamos a
iso. De todos xeitos, á veces a le-
xislación sobre produtos tóxicos
é importante, hai que saber que
se fai porque falamos de produ-
tos perigosos.

Que requisitos hai que
cumprir?

Ningún. O que vai usar produ-
tos químicos ten que saber usalos,
asistir ao curso e pasar unha proba
escrita que hai que aprobar.

Os miopes tamén poden sa-
car o título?

Os miopes e os analfabetos. En
todo caso, á veces había que distin-
guir se se dá a un pequeno agricul-
tor ou a un empregado dunha gran-
de bodega, porque ao mellor co
agricultor había que enfocar mellor
os cursos e ser máis prácticos.

De sulfatar despois de
beber alcohol nada, imaxino.

Nada, podería ser que calcu-
lase mal as doses.

Canto custa sacar o título?
Unhas taxas, seis ou sete euros.
Colexio profesional non ha-

berá?
Non, pero coas grandes em-

presas había que empregar algún
control polo abuso de químicos
no que incorren.

Terá que sulfatar asegurado?
Que eu saiba, non hai que pa-

gar a Seguridade Social Agraria.
Logo terán especialidades,

de viñas, de tomates...
Aquí, no Condado, centrámo-

nos nas viñas porque é o que hai,
cada curso dáse en función da re-
xión que sexa, non é o mesmo o
Ribeiro que a Terra Chá. De todos
xeitos, se saca un título no Con-
dado, tamén lle serve se despois
marcha a Lugo a traballar.

Pódese fumar mentres se
sulfata? Por aquilo de fumar
no posto de traballo.

As etiquetas especifican que
son produtos inflamábeis, logo
non se pode fumar.♦

O reino medieval de Galicia
Anselmo López Carreira

Unha contribución á historia política do Reino de Galicia,
amplamente documentada, e unha crítica dos tópicos

da historiografía oficial.

HISTORIA DE GALICIA

A NOSA TERRA

Salvador Valadares
‘Non se pode fumar mentres se sulfatan as viñas’

PACO VILABARROS


