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O GRANDE RETO QUE TEN HOXE O NACIONALISMO É,
sen dúbida, o de demostrar que o País e viábel por si mesmo. Con-
seguilo suporía para Galiza un salto ideolóxico de magnitudes his-
tóricas. Só hai que ollar como se afanan algúns en publicitar a “de-
pendencia” de Galiza tanto a respecto do Estado coma de Europa, en
múltiples parámetros, entre eles o da Seguridade Social, esquecendo
a aposta por unha caixa única e mesturando os dados do réxime es-
pecial agrario imposto co xeral ao tempo que esquecen a problemá-
tica da emigración. A dependencia e o subseguinte atraso económi-
co inducido pola situación periférica do Estado, foi algo que veu to-
mando corpo ideolóxico desde a publicación d’O atraso Económico
de Galicia, de Xosé Manuel Beiras. Pero xa estaba no sentir popu-
lar. Foi precisamente coa chegada da autonomía cando se impuxo a
idea dunha Galiza subsidiada e, ao mesmo tempo, culpábel do seu
atraso. Nestes 25 anos mudou a idea de dependencia, pasando de ser
opresiva a necesaria, sen que tampouco mudasen as condicións nin
que Galiza converxese cos outros territorios que conforman o Esta-
do. Non foi así porque Galiza non tivo unha verdadeira autonomía
política, porque esta non existe se non se dá autonomía financeira.
Polo tanto, Galiza debería reclamar soberanía fiscal mesmo perden-
do diñeiro, que non é o caso. Só tendo en conta as potencialidades
dun mesmo (é preciso irse esquecendo do Estado e da UE, así o din
as distintas mensaxes oficiais) se é capaz de progresar.♦

CASAS BARATAS
Antón Riveiro Coello

As vivencias e as experiencias que
constitúen a memoria da adolescencia
son as que nutren Casas baratas.
Un libro de contos co que Antón
Riveiro Coello se debruza sobre o
tempo no que se forma a
personalidade e sobre o que se
constrúe a memoria individual.

Un informe xurídico afirma que é ilegal crear unha nova comisión
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Desfaise a
mancomunidade
da Límia

(Páx. 2-3)

Aprobada
a Iniciativa Popular
para defender os ríos

Aprobada
a Iniciativa Popular
para defender os ríos

Alberte Casal
explica os planos de
incendios da Xunta

(Páx. 8-9)

Opa sobre Endesa: 
Manter as
infraestruturas é o que
lle importa a Galiza

como pretenden os populares

Ismael Rego (PSOE), Carlos Aymerich (BNG) e Xosé Manuel Barreiro (PP).



Os concellos argumentaron que
a débeda da mancomunidade
non permitía a súa continuidade,
pero tanto o presidente como ou-
tros alcaldes admiten que non
hai problemas de crédito. De fei-
to, aínda que ofi-
cialmente a man-
comunidade debe
máis dun millón
de euros, os con-
cellos adebédan-
lle a esta entidade
outro millón de
euros.

“É certo que é
unha débeda ficti-
cia”, admitiu o
presidente da
mancomunidade,
o alcalde dos
Blancos, o popu-
lar Xosé Xoán Pu-
ga. “O que hai é
un problema de li-
quidez”, dixo pola súa banda o
rexedor nacionalista de Rairiz de
Veiga, Xosé Xaquín Rodríguez
Ambrosio. O que acontece é que
os concellos non queren pagar.
“Moitos concellos mesmo reca-
dan o imposto do lixo entre os
seus veciños e lo-
go gastan eses
cartos noutras
cousas, pero non
pagan o que lle
deben á manco-
munidade”, de-
nuncia o respon-
sábel comarcal do
BNG na Limia,
Xosé Manuel Pé-
rez, que ademais
é concelleiro en
Porqueira, outro
municipio inte-
grante da manco-
munidade que de-
saparece agora.

Esta situación á que chegou a
mancomunidade da Limia débese
a unha xestión que uns, como o
responsábel comarcal do BNG,
cualifican como “desastrosa” e

outros, como o presidente da mes-
ma, sinalan como “equiparábel á
das outras mancomunidades”.

A mancomunidade da Limia
tivo etapas polémicas. A presiden-
cia exercida polo alcalde de Xin-

zo, Isaac Vila (PP)
estivo marcada
polas desavinzas
e a do anterior al-
calde dos Blan-
cos, Xosé Antonio
López Ferreiro
(PP), polas deci-
sións que implica-
ron gastos inxusti-
ficados e que ho-
xe supoñen unha
pequena hipoteca
sobre a entidade.

“En xeral, a
mancomunidade
funcionaba como
todas, prestaba os
mesmos servizos

que outras análogas, como a reco-
llida do lixo, os servizos sociais, a
recadación e mesmo entrara a
preparar proxectos de turismo”,
sinala o presidente. “Ademais
–engade–, os acordos que deron
co fin da folga implicaron que

baixasen nun vin-
te por cento as
contribucións dos
concellos á man-
comunidade: era
viábel”.

Cadro de persoal

Cando naceu a
mancomunidade
de municipios da
Limia, os conce-
llos incorporaron a
traballadores que
xa figuraban no
seu cadro de per-
soal, mais déronlle

unha dimensión maior da necesa-
ria: moitos empregados, pouco
traballo. Pero isto non se aprovei-
tou para aumentar os servizos que
prestaba. “Para os concellos signi-

ficou un lastre, no rural aumentan
os gastos cada vez máis pero dimi-
núen os ingresos”, aclara o alcalde
de Rairiz de Veiga. 

Por riba, o presidente da
mancomunidade non empregou
as atribucións legais que lle per-
mitían cobrar as débedas dos
concellos, aínda que hoxe afirma
que “só tiven plenos poderes pa-
ra facelo a partir da constitución
da comisión de liquidación que

vén de botar a andar”. Outra ex-
plicación alternativa é a que dá o
alcalde de Rairiz: “a mancomu-
nidade son os propios concellos
e é moi difícil que un se obrigue
a si mesmo a pagar”.

En calquera caso, pódese fa-
lar de fracaso tanto na xestión
como nos intentos de continuida-
de desta institución. O que de
momento parece garantido é o
futuro dos traballadores por unha

cláusula de subrogación que fi-
gura no convenio colectivo apro-
bado tras a folga do pasado ve-
rán. “Os traballadores pasarán a
ser parte do cadro de persoal dos
concellos, haberá un reparto; ta-
mén hai unha comisión liquida-
dora das contas para pagar o que
se debe e cobrar as débedas que
as Administracións teñen coa
mancomunidade”, sinala o ac-
tual e derradeiro presidente desta
institución, Xosé Xoán Puga.

Unha comarca descoordinada

A pesar de que os representan-
tes sindicais na mancomunida-
de que se disolveu aseguran que
agora crearán outra, os alcaldes
da zona consideran que en moi-
to tempo non haberá outra enti-
dade semellante. “Pode que al-
gúns concellos organicen servi-
zos en común, pero non se di-
solve unha mancomunidade pa-
ra crear outra”, explica o presi-
dente agora en funcións, o al-
calde dos Blancos, Xosé Xoán
Puga (PP).

O alcalde dos Blancos era dos
que lle vía futuro á mancomuni-
dade. “Os acordos que remataban
coa folga garantían a súa conti-
nuidade porque establecían a pre-
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Disólvese a mancomunidade tras anos de conflitos

A Limia, unha comarca sen rumbo
H. VIXANDE

O pasado 27 de xaneiro o pleno da mancomunidade da Limia aprobaba a
disolución desta entidade tras máis dunha década de difícil existencia e moi
poucos meses despois da conclusión dunha prolongada e polémica folga.

Xosé Xoán Puga (PP), Alcalde dos Blancos e Presidente da Mancomunidade. Á dereita,
Xosé Manuel Pérez, responsábel comarcal do BNG.      Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

‘Moitos concellos
recadan o imposto
do lixo pero logo
gastan eses cartos
sen pagarlle o que
lle deben á
mancomunidade”,
Xosé Manuel
Pérez, Porqueira

‘Reducimos
o número
de traballadores e
agora penso que
sería viábel’,
Xosé Xoán Puga
(PP), presidente
da mancomunidade



xubilación de varios traballado-
res, cómpre ter en conta que aín-
da que tiña 21 empregados, con
14 ou 15 podíase facer o mesmo
traballo”, explica Puga.

Xunto ao alcalde dos Blan-
cos, o de Trasmiras tamén consi-
dera viábel a mancomunidade,
de feito foi o alcalde popular que
máis apoiou a Puga durante a
folga, mentres varios rexedores

do seu partido optaban por non
intervir no conflito.

A mancomunidade da Limia
estaba constituída inicialmente
por once concellos, pero Vilar de
Barrio decidiu abandonala por
mor do que consideraba unha cri-
se perpetua. Posteriormente, Rai-
riz de Veiga, Calvos de Randín,
Sandiás e Sarreaus anunciaran a
súa intención de marchar, aínda
que non se chegou a este extremo

porque antes se produciu a diso-
lución da mancomunidade.

“Para nós non representa
ningún problema que desapare-
za a mancomunidade –explica o
alcalde de Rairiz de Veiga, Xosé
Xaquín Rodríguez Ambrosio
(BNG) –, como concello xa
prestabamos os servizos sociais
e o outro servizo que daba a
mancomunidade, a recollida do
lixo, impedíanos botar adiante o

noso plan de recollida selectiva”.
Segundo explica Rodríguez

Ambrosio, o cálculo de contri-
bucións dos concellos á manco-
munidade no tocante ao lixo
non estaba en función dos qui-
los de residuos que se recollían
en cada concello, senón que se
computaban globalmente e logo
repartíanse os gastos entre os
municipios. “Desa forma, aínda
que ti deixasen de enviar enva-

ses ou papel e reducises o lixo
recollido pola mancomunidade,
pagabas a mesma factura, de
modo que non saía rendíbel bo-
tar a andar un plan de recicla-
xe”, relata o rexedor.

En suma, a partir de agora
haberá concellos que teñan que
compartir servizos porque non
son quen de facelo sos, e outros
que poderán xestionarse de for-
ma independente.♦
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Vén da páxina anterior

Non todos están de acordo con
que a folga de recollida de lixo
fose a detonante da disolución
da mancomunidade da Limia;
hai mesmo quen asegura que o
seu resultado garantía a conti-
nuidade desta institución, pero
en calquera caso, todas as voces
relacionan este longo paro de
tres meses e o fin da mancomu-
nidade.

A folga da recollida de lixo
foi o terceiro conflito colectivo
importante sucedido nesa man-
comunidade da Limia desde
2000, só que nesta ocasión foi
moi prolongado e coñeceu mo-
mentos de gran tensión.

Como en case todos os con-
flitos colectivos, reivindica-
cións salariais e laborais moti-
varon esta folga, aínda que esti-
vo precedida dunha negociación
falida que encrespou os ánimos
dos traballadores. Cando ven-
ceu o convenio colectivo a fi-
nais de 2004, comezou unha
etapa de negociación dun novo
que se saldou cun acordo xusto
antes das eleccións autonómicas
de 2005. O novo convenio asi-
nouse polas partes, mais cando
foi a pleno da mancomunidade
para a súa aprobación, o presi-
dente da mesma, o alcalde po-
pular dos Blancos, recomen-
doulle ao resto dos integrantes
do pleno que votasen en contra.
O feito de que a mancomunida-
de non aprobase o documento,
cando o propio presidente era
asinante, precipitou o conflito
colectivo.

“Asinar o convenio revelou-
se como unha estratexia para
que pasasen as eleccións auto-
nómicas, despois
procederon a vo-
tar en contra”,
indicou Anxo
García, repre-
sentante da CIG
neste conflito.

A folga co-
mezou o 12 de
agosto de 2005 e
non contou co
seguimento uná-
nime dos 21 tra-
balladores da
mancomunida-
de, senón que se
centrou na maio-
ría do cadro de
persoal do servizo de recollida
do lixo –os servizos sociais son
a outra área importante desta
mancomunidade.

A folga durou tres meses e
non se pode dicir que fose me-
surada. Houbo denuncias cruza-
das, causas xudiciais e peticións
de intervencións á Garda Civil.
O representante da CIG Anxo
García chegou a acusar de prác-

ticas de “esquirolismo” ao al-
calde nacionalista de Rairiz de
Veiga por tratar de rebentar a
folga empregando persoas que
non tiñan que ver co servizo de
recollida de lixo. Este último,
negou as acusacións.

En realidade, a día de hoxe,
aínda persisten as acusacións
entre as dúas partes, a manco-
munidade e os traballadores en
folga. Anxo García, da CIG,
asegura que a folga foi inducida
pola mancomunidade e da súa
duración de tres meses tamén
estaba detrás esta institución pa-
ra xustificar a súa disolución.

O argumento da CIG tanto
para o presidente da mancomu-
nidade (PP) como para o alcalde
de Rairiz de Veiga (BNG) non
ten peso porque aseguran que
non estaban en condicións de
asumir un conflito de tan longa
duración. “Tentamos negociar e
non quixeron”, di Anxo García.
“Non hai tal, durante a folga
non asistiron a unha mesa ale-
gando un defecto de forma: a
convocatoria do acto negocia-
dor non foi en máis de corenta e
oito horas, senón un pouco me-
nos”, replica Xosé Xoán Puga
(PP), presidente da mancomuni-
dade e alcalde dos Blancos.

Papel polémico

En todo caso, o papel máis po-
lémico durante este conflito foi
o desempeñado polo alcalde de
Rairiz de Veiga, Xosé Xaquín
Rodríguez Ambrosio (BNG),
que defendeu as posturas da
mancomunidade e que foi ob-
xecto de críticas por parte da

CIG. “Coas súas
acusacións e pre-
sións, a CIG tra-
tou de inclinarme
ao favor deles
porque sabían
que sen o meu
apoio e o do al-
calde de Vilar de
Santos [BNG] a
mancomunidade
perdía a folga”,
asegura Rodrí-
guez Ambrosio.
O certo é que du-
rante o conflito
os folguistas em-
papelaron literal-

mente Rairiz de Veiga con pas-
quíns moi críticos co alcalde.

O responsábel comarcal do
BNG na Limia, Xosé Manuel
Pérez explicou que esta orga-
nización pediulle ao alcalde
de Rairiz de Veiga que “non
estivese tan en primeiro plano
na folga, xa que era un proble-
ma político do presidente da
entidade”.

“Eu son o alcalde de Rairiz e
teño que defender os intereses
dos meus veciños e ademais,
considero que as demandas dos
folguistas non eran xustas, xa

que os salarios que cobraban
eran razoábeis nunha zona co-
mo a Limia; ás veces os sindica-
tos deberían pensar o que fan,
cargan contra as Administra-

cións públicas cando as grandes
inxustizas están nas empresas
privadas”.

O conflito rematou no outo-
no pasado. En canto as partes se
sentaron a negociar, o pacto
chegou nunha semana. “Intro-
ducimos unha cláusula de su-
brogación para que os concellos
asumisen os contratos dos tra-
balladores no caso de desapare-
cer a mancomunidade, algo que
xa prevíamos pese a que o outro
punto que introducimos no pac-
to era un compromiso de non
disolución da mancomunida-
de”, explica Anxo García.

Houbo vencedores e venci-
dos? Anxo García considera que
se houbo disolución da manco-
munidade foi porque os seus
membros “sentíronse humilla-
dos por perder a folga”. Ade-
mais, este sindicalista sinala
que “é incomprensíbel que un
alcalde do BNG, organización á
que pertenzo, teña esa actitude
de boicoteo cunha folga, con
independencia de que comparta
os seus obxectivos ou non”. Po-
la súa banda, o aludido, o alcal-
de de Rairiz de Veiga, considera
que a folga tivo consecuencias
políticas. “Polo pronto, a min
non me elixiron deputado pro-
vincial do BNG en substitución
de Xosé Rodríguez Cid [nome-
ado delegado provincial de Me-
dio Rural]”, explica Rodríguez
Ambrosio, que tamén sinala que
“aquí houbo un conflito para fa-
cer méritos nun intento de con-
trolar a CIG en Ourense ante
unha eventual marcha de Etelvi-
no Blanco, que finalmente con-
tinúa na dirección”.♦

Unha folga de recollida do lixo demasiado longa

As mancomunidades comarcais
foron unha fórmula nacida nos
anos oitenta para tratar de solu-
cionar algúns dos
déficits de servi-
zos que presenta-
ban os concellos,
sobre todo os pe-
quenos munici-
pios, aínda que
no contorno das
grandes cidades
tamén xurdiron
este tipo de fór-
mulas.

Mais as
mancomunida-
des son un tipo
de entidade que
pola súa adscri-
ción voluntaria sempre deron
lugar a diferenzas entre os
seus integrantes, o que impli-
cou dificultades para a súa

xestión. Unha proba é a Limia.
Mais a desaparición dunha

mancomunidade rara vez signi-
fica que os con-
cellos teñan ca-
pacidade para
prestar servizos
básicos á cidada-
nía. Son máis ben
unha proba da
ausencia de mar-
co xurídico para
a boa marcha da
institución.

E se as man-
comunidades ás
veces non inca-
paces de dar un-
ha solución a un-
ha crise que ás

veces parece perpetua e os con-
cellos funcionando de forma
independente tampouco repre-
sentan unha alternativa, que so-

lución cabe? O presidente da
Federación Galega de Munici-
pios e Provincias, Xosé Crespo,
que ademais é alcalde de Lalín
(PP), manifestouse repetida-
mente a prol da agrupación de
concellos para reducir o seu nú-
mero e aumentar a súa capaci-
dade de xestión e autonomía fi-
nanceira.

A fórmula conseguiu o
aplauso de moitos sectores po-
líticos, pero primeiro haberá
que realizar probas para saber
o seu grao de fiabilidade. Moi-
tos actuais municipios sofren
conflitos internos entre os dis-
tintos núcleos de poboación
que os compoñen porque a lo-
calización dos servizos non
contenta a todos. E se isto
acontece cos concellos actuais,
que non sucedería con grandes
agrupacións de concellos?♦

Xosé Crespo (PP),
alcalde de Lalín e
presidente
da Federación
de Municipios,
defende
a agrupación
de concellos.

Da mancomunidade á agrupación de concellos

Xosé Xoaquín Rodríguez (BNG), Alcalde de Rairiz de Veiga.

‘Asinaron
un convenio
que incumpriron
pero evitaron
unha folga antes
das eleccións
autonómicas”
Anxo García, CIG



Non só o franquismo permanece vivo
nos nosos rueiros, cravado no xugo e
nas frechas esculpidos nas fontes do

noso país ou chantado nas efixies e no cerne
dos organismos oficiais, non, o franquismo es-
tá aínda preso na nosa cultura política demo-
crática, prendido dun bafo autoritario e impo-
sitivo que ven impedindo non só a normaliza-
ción da nosa realidade política senón tamén a
xestión administrativa democrática de moitos
dos nosos concellos e organismos públicos, in-
diferentes por limpar tanto a herdanza de sím-
bolos fascistas como os comportamentos auto-
cráticos, prepotentes, dogmáticos e sectarios
de moitos clónicos franquistas reconvertidos
ou disfrazados de falsos progresistas, de derei-
tas, mesmo tamén de esquerdas.

Nesa detención destes veciños galegos se-
guramente nados xa no periodo democrático,
responsables ou non dos feitos dos que se lles
acusan, moitos vemos un berro desesperado e
simbólico dunha parte reducida das novas xe-
racións, conscientes da necesidade de elimi-
nar dunha vez as sanguinolentas pegadas que
o franquismo deixou na sociedade galega.
Han ser elas, as novas xeracións, agora si, alo-
menos unha boa representación delas, as que
muden de xeito definitivo a política de aves-
truz que as xeracións precedentes –á fronte
delas os representantes políticos lexítimamen-
te elixidos polo pobo–, levamos trinta anos
mal representando, nun exercicio por politica-
mente correcto, non menos desencaixante.

Porque desencaixa pensar que os poderes
públicos non sexan quen de analizar que nese
feito –a destrucción por mans anónimas e po-
pulares da vidreira inzada de franquismo do
concello de Tui– revive a historia aínda non
contada dos ‘Dez días de xullo de 1936’ na
vila fronteiriza, cando sesenta carabineiros,
algunhas forzas de mariña de O Pasaxe-Cam-
posancos, ao mando do contramestre Gallarte
–que logo sería fusilado–, e un centenar de
milicianos, apostados en trincheiras prepara-
das á entrada da vila episcopal, a pouco máis
de tres quilómetros da mesma, organizados
en tres columnas, na chamada Volta da Mou-
ra da estrada O Porriño-Tui, trataron de deter
o avance do golpe militar no sur da provincia
de Pontevedra desde case xa o mesmo 17 de
xullo ata o día 26 de xullo de 1936, no que fi-
nalmente tres columnas de militares de Vigo,
Pontevedra e Ourense, é dicir, a totalidade
das formas armadas golpistas do sur de Gali-
cia, escoltadas por varios escuadróns de fa-
lanxistas, terminaron coa heroica resistencia
do Comité de Defensa da República de Tui.

Seguramente no espírito anticipatorio
deste esforzado Comité republicano tudense
zoscaba a mesma raiba que fustrigou a cora-
xe e a firmeza deses conveciños galegos far-
tos de contemplar cada día a presenza da

águia imperial ou do xugo e as frechas na ca-
sa común, na casa do concello, coa complici-
dade vergoñenta dos seus representantes po-
líticos, envoltos na coiraza dun pasado por
esquecido xamais sepultado.

Do mesmo xeito que na noitiña do 17 de
xullo de 1936 na horta da casa do oficial do
concello de Tui, Enrique Jaso Paz, logo fusi-
lado, se xuntaron os membros máis destaca-
dos da esquerda do Baixo Miño –Antón
Alonso Ríos, Hermenegildo Losada, Ulpiano
Piña, Gumersindo Rodríguez, José Barreiro
Represas, Francisco Guinde Puente, José
Alonso Martínez, José e Emilio Costas, Jesús
González González, e o alcalde da vila Gui-
llermo Vicente de Santiago–, decididos tanto
a desenvolver as tarefas de organización do
Comité de Defensa da República como as de
controlar os movementos dos elementos civís
adictos ao golpe militar, é moi posible que un
fato de galegos, unidos pola mesma defensa
dos valores democráticos, se determinase a

eliminar para sempre con ese vestixio, a vi-
drieira cargada de fascismo, do periodo máis
negro dos nosos dos últimos séculos.

Hai un fío imaxinario que liga a viaxe po-
lo Baixo Miño durante o día 18 de xullo de
1936 do deputado agrarista e director da es-
cola El Porvenir de Tomiño, Antón Alonso
Ríos, enlace do Comité de Defensa da Repú-
blica de Tui e un dos organizadores da de-
fensa contra os sublevados en varias vilas da
bisbarra, coa curta viaxe que fixeron ata o
concello de Tui, neste 2006 ano da memoria,
eses cidadáns galegos convencidos que de
acabar coa vidrieira franquista, acababan cun
anaco de pasado atroz.

¿Non sentirían os nosos anónimos cida-
dáns ao rachar a vidrieira o mesmo senti-
mento de ocupación física, de defensa da li-
berdade, que inundou as forzas frentepopu-
listas tudenses cando instalaron o cuartel xe-
ral no Seminario Conciliar ou cando incauta-
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Cartas

Denuncian a Fenosa
Na parroquia de Sárdoma os bai-
xóns de tensión son continuos e
cada día máis frecuentes. Moitas
veces tan só se rexistan 180 V
cando o consumo contratado polo
que a veciñanza paga todos os
meses, son 230 V, dos que FENO-
SA ten que suministrar por lei un-
ha voltaxe mínima de 214 V que
de ningún xeito se está a cumprir.

En Sárdoma xa é habitual
que non funcionen as calefac-
cións eléctricas, os microondas,
as lavadoras e outros aparellos
eléctricos básicos na vida cotiá.
Os que funcionan precisan de
moito máis tempo para rematar o
seu traballo e se rexistran moitas
máis averías ao non traballar bai-
xo as condicións para as que fo-
ron fabricados.

Dende o pasado febreiro de
2005 a veciñanza de Sárdoma le-
va feitas diversas reclamacións a
FENOSA. O problema segue sen
arranxarse e a compañía limítase

a dicir que o están a estudar.
Ante este abuso e a falla de so-

lucións os viciños decidiron en
asemblea cursar denuncia a
Unión-Fenosa perante os organis-
mos competentes da Delegación
de Industria agardando unha pron-
ta solución ao grave problema que
padece a parroquia de Sárdoma.♦

SITA PUÍME
PRESIDENTA DA AA VV

O CARBALLO
SÁRDOMA (VIGO)

Un futuro sen ETA
A efervescencia no debate políti-
co e social provocado polo posí-
bel cese na actividade armada de
ETA ten moito de virtual e de de-
fensa das propias posicións con
vistas ao corto prazo electoral.
Pero iso non quita para que os
sectores nacionalistas non perdan
de vista o camiño. Penso que a
actitude dos nacionalistas vascos
en canto a unha teórica  ausencia

de gañadores e de vencidos é to-
talmente errada. A arelada paz en
Euskadi e no resto do territorio
do Estado terá que ser construída
baixo a aceptación de que uns so-
friron máis que outros, indepen-
dentemente do seu posíbel matiz
ideolóxico, e de que a loucura
violenta e asesiña dunha das par-
tes non pode ser agora bendicida
ata tal ponto que os seus protago-
nistas pasen a ser socialmente
considerados patriotas vascos,
como así será se non escenifican
un mínimo acto de solicitude de
perdón por todo o dano causado.
Dano en primeiro lugar ás víti-

mas e en segundo lugar a toda a
sociedade: ¿cantas veces as pro-
pias propostas nacionalistas tive-
ron que ser deslindadas do pro-
grama do terror e ainda así a so-
ciedade recibiunas á defensiva?

Así pois, aínda dende o campo
do nacionalismo, moitos sentiría-
mos repugnancia de que os que ata
antesdonte foron viles asesiños
poidan reintegrarse na socidade ci-
vil con loas á súa traxectoria, na-
mentras que os que tiveron que so-
frila queden varados no esquece-
mento. O futuro esixe reconci-
liación pero esta non chegará se os
que exerceron o totalitarismo do
terror non mostran o debido respe-
to a toda unha sociedade que atu-
rou a cruel extorsión durante máis
de vintecinco anos. Sería como ter
aceptado a pervivencia oficial do
fascismo, sen explicitar pública-
mente a súa derrota moral, na so-
ciedade europea da postguerra.♦

X.Mª GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(A CORUÑA)

Continúa na páxina seguinte

Fé de erros

Na entrevista que publicamos
no número anterior con Xesús
Torres onde falaba do manifes-
to “De catro a catro” debía di-
cir “Manifesto ¡Máis Alá!”.♦

A vidreira e a memoria
(Tui, 1936-2006)

ÁNGEL RODRÍGUEZ GALLARDO

A detención de varios cidadáns galegos supostamente acusados de
estragar a vidreira con simboloxía franquista do concello de Tui, trae
a actualidade de novo a memoria sempre presente do franquismo.

Alfredo Grimaldos
publica A sombra de
Franco na Transición.
Na foto de portada:
Martín Villa, Suárez e
Rosón con camisa
azul. Ao director da
editorial, Oberon, esa
imaxe custoulle o
cargo.

Campaña Vinte
megas, a ver se te
enteras. Non é certo.
Ten xa varias
denuncias por
publicidade
enganosa. Mais, en
canto non hai fallo, a
xente pica. A multa
compensa.

Shin Chan fixo máis
pola normalización
do galego entre os
rapaces que ninguén
nos últimos anos. Pero
recibiu moitas críticas,
non era fino, dicía
cuíño. Agora sae en
Antena 3, en castelán
claro. Non hai
críticas.

George Clooney (44
anos) está no apoxeo
da súa carreira e do
seu atractivo físico. Ás
actrices femeninas de
40 xa non lle dan
papeis.

Os Estados Unidos
e a Unión Europea

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Monumento aos represaliados no 36 na Alameda de Tui.                                                                  XAN CARBALLA



ron material explosivo dun establecemento
da Unión Española da vila ou cando efectua-
ron algúns rexistros domiciliarios e requisa-
ron armas ou cando estableceron quendas ro-
tatorias desde a torre da catedral para anun-
ciar a chegada das tropas golpistas?

Un trasládase coa rachadura da vidrieira
fascista do concello de Tui ao pé das ringleiras
de trincheiras na Volta da Moura, entre bloca-
os de cemento e ladrillos de pandeireta, entre o
río Louro e as gándaras de Guillarei. Parécelle
escoitar a voz de Marcelino Rodríguez Blanco,
o capitán dos carabineiros, nas casamatas da
entrada da cidade. E a Agustín Pérez Rodrí-
guez Montes, brigada do mesmo corpo, diri-
xindo a manobras militares, as súas últimas
operacións castrenses, porque logo sería tamén
fusilado, igual que o seu superior. Obreiros e
campesiños ateigados nos blocaos, inexpertos
e aterrados coa chegada do Rexemento de Ar-
tillería nº 15 de Pontevedra e dunha sección de
ametralladoras chegada de Ourense. Desde as
dez da mañá ata as cinco da tarde do 25 de xu-
llo de 1936, malia que varias das trincheiras
construidas durante días polos milicianos fica-
sen afrouxadas polo fogo de morteiro e ame-
tralladoras empregado polos atacantes, a liña
de defensa do Comité de Defensa da Repúbli-
ca de Tui consegue resistir o ataque frontal e
permanecer nas súas posicións, se cadra con
menos baixas que os seus opoñentes. 

O día 26 de xullo de 1936, medio millar
de homes e máis artillaría pesada reforzan as
posicións dos atacantes. A primeira liña, a da
Volta da Moura, cae. Moitos milicianos apro-
veitan para fuxir ao monte Aloia en pequenos
camións; outros morren ametrallados alí mes-
mo. Na segunda liña, xa na cidade, manté-
ñense os carabineiros, armados coa dignidade
do honor. É inútil. Os cañonazos dos golpis-
tas aterrorizan aos defensores. As tres da tar-
de, o espírito dos defensores envurúllase no
pano branco da rendición. A penas da tempo
a baixar o brazo co pano branco. As patrullas
falanxistas, case un centenar de homes, afá-
nanse na caza dos fuxidos. Axiña o cárcere
énchese con sesenta prisioneiros. Mentres, na
casa do concello, aínda sen a vidrieira fascis-
ta, instálase José Peñarredonda, ao fronte
dunha comisión xestora, apoiada pola igrexa.

O médico Darío Álvarez Limeses é detido
xa o día 27 de xullo. Alonso Ríos fuxe, malia
a orde de busca e captura con recompensa de
50.000 pesetas ofrecidas polo xefe da Falan-
xe tudense, Pablo Bugarín. O derradeiro al-
calde republicano, Guillermo de Vicente, pe-
nará escondido en O Rosal ata morrer de tu-
berculose. O panadeiro e sindicalista Gumer-
sindo Rodríguez, capturado no monte Aloia
aínda vivo, con varias balas na cabeza, é le-
vado a morrer a un hospital de Pontevedra. 

Coas batidas dos falanxistas, soldados e po-
licías van caíndo moitos dos fuxidos: os irmáns
Costas, o mestre armeiro José Azurmendi
Alonso, Antonio Fernández Seoane. A partir de
finais de xullo de 1936, continuarán os goteos
de mortes producidas polos asasinatos realiza-
dos pola noite, ou polas sacas de presos ou fu-
xidos realizadas en camionetas habitualmente
ao mencer, a coñecida ‘Brigada del Amanecer’,
responsable de moitas das accións represivas
paralegais da bisbarra. Só na zona
de Tui aparecen rexistradas cator-
ce mortes ilegais entre o 2-8-1936
e o 16-8-1936 no Rexistro Civil da
vila, aínda que en realidade moitas
defuncións só se recolleron anos
despois, noutras tantas  xamais se
fixo. As cifras de represaliados en
Tui, un dos lugares de Galicia on-
de a represión foi máis acusada,
están a espera dun estudo máis
acaído: se polos libros de defun-
ción rexistramos unha cifra –cre-
mos que á baixa– de 117 represa-
liados, algunhas fontes orais ele-
van esa cifra, cando menos, o do-
bre, entre eles un antigo cadro da
Falanxe tudense, Manuel López,
quen lle confiou ese dato ao perio-
dista Francisco Cerecedo durante
os primeiros anos da transición. O
uso desta represión paralegal (‘pa-
seos’, ‘sacas’, lei de fugas) foi in-
tensivo durante o primeiro semes-
tre de guerra civil, descendendo
durante 1937 á metade, ata case
esmorecer nos anos seguintes. Co-
mo sería de estarrecedora esta va-
ga de represión que se ergueu na bisbarra bai-
xomiñota que o que sería despois cardeal e ar-
tífice da transición política, Vicente Enrique y
Tarancón, quen durante eses días se exercitaba
espiritualmente na vila episcopal, ficou seria-
mente escandalizado pola dura represión apli-
cada polos militares e polos falanxistas a conta
de diverxencias ideolóxicas ou de retesías per-
soais.

A visualización ou o coñecemento dos ca-
dáveres abandonados sen sepultar nas gabias
das estradas contiña un plus de espanto e pará-
lise na conciencia da cidadanía. Esta brutalida-
de indiscriminada na aplicación da violencia
aseguraba o control do territorio e minimizaba
o costo da súa vixiancia, xa a que, ademais da
parálise duns, funcionaba o recrutamento vo-
luntario e activo doutros. Entre os adictos ha-
bía distincións, porque os houbo que non apro-
baron as formas represivas paralegais empre-
gadas. Eran homes conservadores, de orde,
que se encargaron de defender os valores reli-
xiosos e tradicionais que acabaron coa anti-Es-
paña, e cuxa colaboración foi determinante na

desmobilización colectiva e na persecución in-
dividualizada que promoveu o réxime. Pero a
partir do descontento manifestado por ese gru-
po social, as autoridades militares en Ponteve-
dra comprenderon a necesidade de canalizar o
uso intensivo da represión, para o que se regu-
larizou unha serie de mecanismos normativi-
zadores da mesma que se solapaban á violen-
cia paralegal como método coercitivo: opera-
cións de castigo e limpeza por resistencia ás

autoridades, execucións directas
polas forzas armadas, fusilamen-
tos sen formación de causa, con-
sellos de guerra, e encarceramen-
tos prolongados. 

As execucións en Tui levá-
ronse a cabo no final da Ala-
meda da vila. As forzas arma-
das implicadas na resistencia
ao golpe serán apresadas e xul-
gadas, e, o 16 de setembro de
1936, fusilados moitos dos en-
causados. Mes e medio despois
serán executados o resto dos lí-
deres civís, tras un proceso su-
marial salpicado de vergoñen-
tas manipulacións: os médicos
Darío Álvarez Limeses e Alejo
Diz Jurado, o contratista Sera-
fín Álvarez Costas, o aparella-
dor Julio Fernández, fillo do
anterior, o oficial de correos
Felipe Muñoz e o propietario
Manuel Domínguez León. Os
fusilamentos terminaron por
ter un carácter educativo por-
que eran presenciados por
mestres ou funcionarios repu-

blicanos represaliados e afastados dos seus
postos nunha especie de programa de rein-
serción ao réxime.

Desde 1938, esta represión institucionali-
zada monopoliza practicamente a política de
vinganza dos militares. Entre as dúas modali-
dades represivas (paralegal e institucionaliza-
da) podemos achegarnos, nunha estimación
prudente, ás 1.400 víctimas na provincia de
Pontevedra para o periodo 1936-1940. Un nú-
mero importante desas víctimas estaban rela-
cionadas coas instancias de poder durante os
anos da República. Pero tamén houbo moitos
campesiños e obreiros, protagonistas anóni-
mos das loitas sociais durante o goberno do
Frente Popular ou da defensa da legalidade no
momento do golpe militar. Eran tan anónimos
como os cidadáns galegos que tentaron rachar
coa simboloxía franquista da vidrieira do con-
cello de Tui. Coa esa rachadura, querían cre-
bar a sombra alongada da memoria de Tui.♦

ÁNGEL RODRÍGUEZ GALLARDO

é profesor na Universidade de Vigo
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‘Un trasládase
coa rachadura
da vidrieira
fascista do

concello de Tui
ao pé das

ringleiras de
trincheiras na

Volta da Moura,
entre o río
Louro e as
gándaras de
Guillarei”

Vén da páxina anterior pídenlle a Serbia que
acepte a
independencia de
Kosovo. Pero moito
ollo! Nada de facer
lecturas comparadas
con outros lugares.

Cando a SER lle deu
a Angels Barceló o
programa de fin de
semana, algúns
exclamaron: “outra
catalana”, querendo
dicir: “outra
nacionalista”. Agora
resulta que, en
tempos de CiU,
traballaba en TV3 e
estaba calificada de
xornalista refractaria
ao catalanismo.

Información de La
Vanguardia (22 de
febreiro): “Bush
prevé unha
revolución
enerxética. O
presidente dos
Estados Unidos
anticipa avances
asombrosos en anos
vindeiros”. Para non
depender do
petróleo e de
gobernos que
“chantaxean” os
norteamericanos,
Bush fala de volver á
enerxía nuclear, ás
centrais de carbón
non contaminantes e
á produción de
etanol a partir de
restos agrícolas e do
millo. Isto último,
dixo Bush, “será
unha axuda para os
nosos agricultores e
para a nosa política
exterior, ao mesmo
tempo”.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Chove a gosto
de case todos
Aconteceu na aldea prerromana
de Prebello. Chegaron os ame-
ricanos  (sabicheiros eles) co
gallo de examinar a intelixencia
dos nenos da escola. Fixéron-
lles moitos test e ao remate, sen
corrixilos, dixéronlles aos mes-
tres que nas probas feitas Xan
de Xanón, Redosinda Outeiro e
Ibrahim Mohamed foran os me-
llores. 

Os mestres mudaron o  seu
comportamento cos tres, coma
se, en efecto, fose certo, e ao  fi-
nal do curso, Xan de Xanón, Re-
dosinda Outeiro e mailo Ibrahim
Mohamed foron os mellores. 

Velai, o mesmo efecto,  que
está a acontecer, agora  na Ga-
liza: aumenta a natalidade (iso
xa estaba feito, dirán algúns,
si, porén, a xente xa sabía o
que ía pasar); houbo a mellor
colleita  de albariños, godellos

e ribeiros; o Celta atuou ao
Madrid alí; o centralismo uni-
formizador cheira a facotexo;
bicáronse o sol e a lúa e moitos
máis. 

Fanse as beiras, na montaña
e na ribeira. Habemos fadas e
xorden estrelas que escintilan
cando se pon a lúa. Chove ao
gusto de  case todos. Non se
mesturan as fabas coas castañas.
Fálase galego a esgalla, o gale-
go a primeira liña gaña. Temos a
lingua espodada e tiramos pola
lingua. E así cadaquén, o mellor
de seu, bota fóra.  Hai un País!
Hai Futuro!♦

MANUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ

Políticos alleos
á realidade

Calquer persoa pode comprobar
como á Corporación Municipal
de Ribeira se lle acumula o tra-
ballo tras o cambio político su-

frido na Xunta. Que se á vía rá-
pida, o porto exterior, o sanea-
mento integral, o solo indus-
trial, o incremento da delin-
cuencia e a movida nocturna, o
desemprego, a emigración dos
nosos xóvenes e a chegada de
numeroros inmigrantes, a lon-
xa, o mercado e o matadeiro
municipal, a peonalización, os
aparcamentos e un longo etcé-
tera de actuacións e decisións
ás que deberá facer frente, nos
próximos meses, o goberno
muncipal riveirense.

A apatía política cidadá da
capital do Barbanza é un feito
evidente e cada vez comproba-
mos como os nosos políticos, en
xeral, están alleos á realidade
social que vivimos día a día o
resto dos cidadáns de a pé. Co-
mo é posibel que se chegase a
pechar o matadeiro municipal?
Por qué agora tantas presas na
adxudicación das obras da auto-
vía do Barbanza, se a vía rápida
foi proxectada, licitada e execu-

tada co anterior goberno da
Xunta? Qué pasa coas novas
instalacións da lonxa e o merca-
do municipal, proxectadas e
“vendidas” como realidades en
anteriores contendas eleitorais?
Por qué os nosos xóvenes, se-
gundo din unhas das xeracións
máis cualificadas, se teñen que
marchar para outras comunida-
des ou países para atopar un em-
prego digno?

Algúns pensan que todas es-
tas situacións saen agora á luz
pola falta de entendemento entre
a Xunta e o concello. O certo é
qu os problemas desa desidia,
abandono ou neglixencia en xe-
ral a sufrimos os cidadáns que
non chegamos a comprender co-
mo, en tan pouco tempo, se pa-
sou dunha Ribeira idílica a unha
cidade carente dos servicios
máis esenciais. Acaso os nosos
políticos non están á altura?♦

JOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)
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O que pensan
os cataláns non
nacionalistas
Assumpta Roura escrebe en
La Voz de Galicia un artigo ti-
tulado “A semente do PP, para
ERC” (18 de febreiro). “O de-
nunciado mergullamento lin-
güístico que consiste en que os
alumnos cheguen a cuarto de
ESO dominando catalán e cas-
telán foi aprobado por todas as
forzas políticas, incluido o PP,
no ano 1983. Existen en Cata-
luña dúas cadeas de televisión
en catalán e cinco en castelán,
en aberto, que lideran audien-
cias xunto coa cadea SER en
radio. Entre os xornais, os co-
marcais e Avui, en catalán. O
resto, líderes en vendas, en cas-
telán. (...) O 80% dos libros en
lingua española que se venden
no mundo edítanse en Barcelo-
na. Son cataláns Vila Matas,
Juan Marsé, Andreu Martín,
Rosa Regás, Ana Mª Matute e
un longo etcétera. Como o son
Sardá ou Buenafuente, Joan
Manuel Serrat e Montserrat
Caballé. Por todo iso, as feri-
das que abriu o PP mentindo a
cara descuberta con cuñas pu-
blicitarias contra Cataluña e
Andalucía, ou de viva voz por
toda España, van seren difíci-
les, moi difíciles de curar. Lo-
graron que as vendas de cava
baixen, pero tamén as de cal-
quera produto, e están a rescin-
dirse contratos con empresas de
publicidade e servizos catalás.
Os que fan turismo por outras
comunidades son acosados até
negarlles o café, e os que só so-
mos escritores en lingua espa-
ñola vímonos afectados polo

boicot (...). En contra do que
lles sucede a vostedes, señores
Raxoi, Zaplana e Acebes, á
maioría dos cataláns impórta-
nos España e sabemos que lles
importa un pito Cataluña, por-
que de aquí non sacan votos”.♦

Os ‘valentes’
defensores
da liberdade
de expresión
Ignacio Ramonet comenta en
La Voz de Galicia (15 de fe-
breiro) a polémica das caricatu-
ras de Mahoma. “En Europa,
moitos comentaristas —en no-
me da liberdade de expresión—
reaccionaron con arrogancia
ante as manifestacións de cóle-
ra do mundo musulmán (...).
Pero confunden o debate. A li-
berdade de expresión —pilar
fundamental da democracia—
non está amenazada hoxe en
Europa polo Islam. Como se
sabe, esa liberdade está en peri-
go por outras causas: a concen-
tración mediática, o poder do
diñeiro e os consensos ideoló-
xicos. Algúns néganse a ver
que, en democracia, a liberdade
de expresión non o autoriza to-
do, e non constitúe un dereito á
irresponsabilidade. En Francia,
por exemplo, a lei prohibe e
sanciona toda expresión de ra-
cismo ou de antisemitismo (...).
Por outra pare a verdadeira co-
raxe, en materia de liberdade de
expresión, non consiste en ata-
car a cultura dos demais, senón
en usala para criticar os tabús
da nosa propia cultura. Do con-
trario habería que admitir que

os clichés racistas da época do
colonialismo que se burlaban
das costumes dos pobos de ul-
tramar, eran mostras de infinita
valentía en matería de liberdade
de expresión”.♦

Piden que
Alemaña
censure
unha película
anti-americana
turca
Unha película turca, protagoni-
zada por un axente que se en-
fronta aos malos norteameri-
canos que invadiron Irak está a
lograr un grande éxito de pú-
blico en Alemaña entre a mino-
ría de inmigrantes turcos, á que
pertencen 2,5 millóns de cida-
dáns. O filme pinta como sádi-
cos os estadounidenses, como
heroes aos axentes turcos e co-
mo dialogantes aos xeques ára-
bes. O presidente bábaro, e ex
candidato á presidente do país
pola CDU, Edmund Stoiber
pediu que se retire á película
porque “fomenta o odio racista
e antioccidental” (La Vanguar-
dia, 21 de febreiro).♦

O éxito da
manifestación
de Barcelona
Xavier Bru de Sala comenta
en La Vanguardia (21 de fe-
breiro) a masiva manifestación
nacionalista celebrada en Bar-
celona. “Aínda que a Artur
Mas, como representante má-
ximo do establishment catalán,
lle custe crelo, trátase dunha
das catro grandes manifesta-
cións máis significativas da no-
sa non tan corta democracia.
Primeira, a do Estatut; logo, a
de repulsa á violencia con oca-
sión do asasinato de Ernest
Lluch; a terceira en protesta
pola invasión de Irak; e agora
esa, contra o entreguismo, a
claudicación, o complexo de
inferioridade política, os lími-
tes da Constitución ou as súas
interpretacións vixentes, ou co-
mo queiran chamarlle. É qui-
zais a máis importante de todas
porque, ao contrario das outras,
a cidadanía estaba desincenti-
vada a conciencia polo conglo-
merado político e mediático
case en pleno. Agromou o sá-
bado un movemento popular
espontáneo larvado durante os
últimos tempos. Agromou e
floreceu pese a telo todo en
contra, quitado ERC e a direc-
ción do Barça”.♦

O xulgado
perde as fitas
para condenar
a seis narcos
A perda de 13 fitas magneto-
fónicas do xulgado de Del
Olmo abre a vía para absol-
ver a seis narcos, informa El
País (16 de febreiro). A desa-
parición das probas forza á
fiscalía a non opoñerse ao re-
curso dos condenados.♦

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 21 de febreiro do 2006.

Manifestación nacionalista pola Gran Vía barcelonesa.

O maxistrado Juan del Olmo.

Fotograma d’O val dos lobos

O siñor Afranio.
Ou como me rispei das gadoupas da morte.
Memorias dun fuxido

ANTÓN ALONSO RÍOS

Un dos libros centrais da cultura galega de todos os tempos. A 
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A. EIRÉ
Os traballos para a redacción
dun novo Estatuto deberían co-
mezar, como máis tarde, neste
mes de febreiro. Así aparece no
pacto de goberno entre naciona-
listas e socialistas. Van ter difícil
logralo pois o PP está a pór
atrancos. A composición da po-
nencia e a constitución dunha
nova comisión son só unha pe-
za máis dentro duna táctica di-
latoria que non todos semellan
compartir entre os populares.

Xa antes de comezarse a tramita-
ción do novo Estatuto, as dificul-
tades para pórse de acordo os tres
partidos políticos poderían levar a
unha canseira da cidadanía sobre
un tema que, contrariamente ao
que se viña afirmando, si semella
concitar o apoio dos cidadáns. Se-
gundo un Estudio da Xunta, o
66% está a prol de mudar o Esta-
tuto e o 31% considérano urxente.

Será este o motivo da táctica
dilatoria que o PP está a por en
marcha? Puidera. Son moitos os
que afirman, aínda dentro dos
populares, que o PP non ten nin-
gún apuro en que se poña en
marcha a reforma do Estatuto.

Os motivos poderían ser moi-
tos e variados. En primeiro lugar,
impedirían que o Goberno cum-
prise un dos puntos principais do
pacto bipartito entre BNG e
PSdG-PSOE. Os nacionalistas fi-
xeron moito fincapé neste aspec-
to, presentando o novo Estatuto
como a principal baza deste pri-
meiro ano de goberno.

Se non se pon en marcha a re-
forma, desde o PP non só poden

acusar ao Goberno de faltar á pa-
labra dada solemnemente aos ci-
dadáns, ao compromiso que eles
mesmo se marcaron, senón ta-
mén os poden acusar de descor-
dinación. Así mesmo, poden bo-
tarlle a culpa de todo aos enfron-
tamentos internos entre naciona-
listas e socialistas, mesmo provo-
calos se poden. Esta é a liña prin-
cipal da política do equipo da
Núñez Feixóo nestes momentos.

Mesmo pretenderían, en con-
sonancia coas directrices emana-
das en Madrid, propiciar unha cri-
ses no bipartito. Pero non todos
no PP apostan por esta estratexia.
Destacados dirixentes populares,
aínda que consideran que pode
ser unha boa táctica electoral, de-
fenden que o PP debe de exercer
nestes momentos a súa “respon-
sabilidade” como partido máis
votado. Mesmo falan de que a
táctica de Mariano Raxoi se pode
volver contra deles se a xente se
dá conta que o que fan é empan-
tanar o proceso a man tenta.

Pensan que o exemplo de Ca-
talunya é ilustrativo e que o me-
llor xeito de encarar o proceso na
Galiza, mesmo a nivel estatal,
sería que se visualizase un PP ac-
tivo e comprometido co novo
Estatuto.

Un traballo sen facer

Pero o PP aínda ten a maior par-
te do seu traballo por facer. O re-
latorio sobre a reforma do Esta-
tuto presentado ao congreso só é
unha declaración de intencións.
A proposta que o PP presente na
Comisión parlamentaria ten que

estar articulada e tampouco aquí
semella existir moita coinciden-
cia dentro das fileiras populares.
Necesita o PP gañar tempo?

Tempo foi o que lle pediu
Núñez Feixóo ao presidente Pé-
rez Touriño e ao vicepresidente
Anxo Quintana cando se entre-
vistou con eles logo de ser elixi-
do novo presidente do PPdG.
Tempo foi o que lle deron, pero
agora o tempo tamén se lles aca-
bou a les se tentan cumprir o seu
acordo de goberno.

Por iso Pérez Touriño afirma
que o relatorio parlamentario ten
que quedar constituído nesta se-
mana e o voceiro do BNG no
Parlamento, Carlos Aymerich,
afirma que, se fai falta, o consti-
túen nacionalistas e socialistas,
sen o concurso do PP.

Ás diferenzas existentes den-
tro do PPdG sobre a táctica a se-
guir e sobre os propios contidos
do Estatuto, únese o papel do
portavoz no Parlamento. Segun-
do o pacto interno, o voceiro ofi-
cial é o vicepresidente Xosé Ma-
nuel Barreiro, pero a súa capaci-
dade de decisión está lastrada por
Núñez Feixóo que é quen verda-
deiramente marca as pautas polí-
ticas. Esta situación dificultaría
os acordos entre as tres forzas.

O documento presentado por
Barreiro o luns 20 de febreiro,
para negociar cos outros grupos,
así o viría a demostrar. Un docu-
mento polo que viñan agardando
BNG e PSdG-PSOE e que, tanto
metodoloxicamente como no
fondo, semellaban tratar de im-
pedir calquera acordo.

En primeiro lugar propoñían

que ao Consello Consultivo (os
seus membros nomeados inte-
gramente por Fraga Iribarne) co-
mo gardián do proceso, impedin-
do na práctica un verdadeiro de-
bate de posturas, pois xa fixaban
o punto de partida o ditame que
Pérez Touriño lle encargou a es-
te organismo.

En segundo lugar, reclama-
ban unha Comisión parlamenta-
ria específica. O PP reformou en
solitario o regulamento da Cá-
mara (naquel famoso pleno que
pasou á historia polo zapatazo de
Xosé Manuel Beiras). Desde
aquelas non se mudaron as comi-
sións nin sequera o seu nome.

Optar por esta vía da reforma
das comisións dilataría o proce-
so. Pero o relevante é que un in-
forme dos servizos xurídicos do
parlamento resolve que non é le-
gal crear comisións específicas
como propón o PP.

Tapándolle totalmente a vía
da Comisión aberta que propug-
naba, non só vai alentar o seu vi-
timismo, senón que os populares
van teimar aínda máis en conse-
guir que a Ponencia que discuta
as diversas propostas se constitúa
de xeito proporcional e non pari-
taria como demandan nacionalis-
tas e socialistas. Por outra parte,
algo habitual nestes casos.

O que non é lóxico é que, de
existir vontade política, os atran-
cos xa aparezan antes de come-
zar como fai o PP. Atrancos que
primeiramente foron, por exem-
plo, a negativa a participar no
proceso se o BNG non renuncia-
ba á súa ideoloxía nacionalista: a
defender o termino nación.♦
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Latexos

De volta
do inferno
X.L. FRANCO GRANDE

Neste Ano da Memoria
que andamos non é
desavido avivecer as

lembranzas dun loitador pola
liberdade, por máis que o seu
libro xa non sexa unha novi-
dade. Pola liberdade, a loita
antifranquista de Luís Costa,
de Juan García Durán, edita-
do no seu día por A Nosa Te-
rra, é un dos documentos
máis impresionantes que nos
foi dado ler, verdadeiramente
imprescindíbel para quen
queira ter unha idea do que
foi a loita antifranquista des-
pois da guerra civil.

Unha loita épica, en
moitos casos. E, sen dúbida
ningunha, no suposto de que
falamos. Este activista da
CNT, carpinteiro que chega a
doutor en historia pola Sorbo-
na, autor de libros imprescin-
díbeis sobre a guerra civil,
que é chamado a informar ao
goberno no exilio sobre a loi-
ta clandestina interior, que se
fuga tres veces dos seus
carcereiros sen que as balas
destes o cheguen a matar, só a
ferilo o bastante para detelo
unha vez máis, e que aínda así
se liberará deles fuxindo de
novo, é de certo un heroe.

Moi forte abalón produce
o relato da vida carceraria
–esperando cada día o fusila-
mento, sentindo as descargas
dos pelotóns de execución
sobre compañeiros de loita e
de prisión, as torturas padeci-
das, os intentos de fuxida, to-
do un mundo de pesadelo co-
municado con sobriedade,
con precisión e con moita
eficacia informativa por quen
viviu e padeceu ese inferno
non tan afastado de nós.

E algo semellante
podemos dicir das
actividades na clandestinida-
de, dos contactos cos demais
grupos –entre eles, cos
galeguistas compañeiros da
clandestinidade e tamén de
cárcere, entre os que
aparecen Ramón Piñeiro e os
irmáns Saco, de Monforte,
que tanto influíron no autor e
na súa formación intelectual.
A gran calamidade para a no-
sa memoria histórica é que
ningún destes escribiu as sú-
as memorias, privándonos así
dunha máis completa visión
daquel mundo, en boa parte
aínda descoñecido.

Sen libros como este que
agora lembramos non se
pode escribir a nosa historia
recente. Pena é que non
podamos contar cos que
deberían ter escrito, e non es-
cribiron, os tres antes ditos.
Fomos privados por eles dese
legado. Por iso, ás veces, o
baleiro que nos deixaron se
enche con parvadas debidas a
falsos heroes, a falsos
historiadores e a falsos
intelectuais. Por iso, entre
nós, a mistificación histórica
é un feito xa, e un risco para
mañá. Porque vai seguir.♦

O sector galeguista optaría pola ‘responsabilidade’
mentres que Núñez Feixóo prima o desgaste do Goberno

As diferenzas no PPdG
paralizan o Estatuto

Xosé Manuel Barreiro e Alberte Núñez Feixóo.                                                                                                                                                                  P. FERRÍN / AGN
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Pobos leais
X.M. SARILLE

Apartir da súa elección
como presidente do PP
de Galiza, Núñez

Feixóo presentouse como un
líder fresco. Declaraba nunha
entrevista que el non se sentía
nin democristián, nin liberal
nin conservador no senso dou-
trinario desas definicións, e
afirmou que era simplemente
un técnico cunha folla de
servizos excelente. Sacudíase
así o po das vellas ladaíñas, ao
xeito de Amadeo de Saboya
cando abandonou España e  na
fronteira cepillou o tres
cuartos para non levar enriba
nin unha leve mancha de terra
española. Insinuou tamén as
súas simpatías con Josep
Piqué, cuestionado polos que
fan fronteira coa extrema
dereita no Partido Popular.
Cando era vicepresidente facía
xa chiscos galeguistas, respon-
dendo por exemplo sempre en
galego en chats periodísticos,
aínda que as preguntas lle che-
gasen escritas en castelán. Ni-
so amosábase cun desenfado
maior que o do  propio
presidente da Real Academia
Galega. Un par de anos antes
Xosé Ramón Barreiro gardaba
un escrupuloso respecto e
correspondía en lingua cervan-
tina aos que nela lle pregunta-
sen. Por eses chiscos homoló-
gase tamén aos conselleiros
nacionalistas, que en cousa de
lingua non fan nin máis nin
menos que el. Temos así, a es-
tas horas, un dirixente tan
incólume como os anxos do
Fra Angelico transmitindo as
anunciacións.

A que vén tanta estampa
política? Un optimista diría
que o fai porque se enfronta a
un país maduro, refractario
cos extremos. Galiza, dirá o
entusiasta moderado, rexeita
os novos ultras porque
chegou a un alto grao de har-
monía social e conciencia po-
lítica. Un pesimista dirá que
os galegos non acreditamos
nos políticos porque son
todos uns mentiráns e uns la-
dróns. Sexa o que for, o pobo
galego aborrece a política do
castrón, esa que tanto resulta-
do lle dá ao PP en Valencia
ou Madrid, onde berran tan
felices que vai haber un refe-
réndum contra Cataluña. 

Non perdan de vista a Fei-
xóo, porque igual que aquí di
unha cousa, noutro lado di
outra. En Valencia afirmou
que Cataluña non é o noso
modelo e que el admira “los
pueblos leales”,
lembrándonos así que Catalu-
ña pode ser desleal, talvez ao
xeito das provincias traidoras,
que era a clasificación
franquista das provincias vas-
congadas. A dobre linguaxe
depende da clientela. Pero ga-
leguiño total, agardando a ver
en que queda o estatuto cata-
lán para non ser menos que
eles. Nós coma os demais.♦

Menos mal que chove algo, ou
non?

A chuvia é importante por-
que é un dos factores que afecta
os incendios forestais. A chuvia
dá certa tranquilidade, aínda que
sexa de forma transitoria.

Un gobernante non pode
agardar que chova todo o ano.
Está preparada
a Administra-
ción para o que
poda pasar este
ano?

O tema cli-
mático é funda-
mental. Por moi-
tos medios que
teñas, se o clima
é moi adverso,
pode haber moito
dano. O que oco-
rre é que nós non
podemos facer
plantexamentos
en función exclu-
sivamente do cli-
ma. O que face-
mos é dar un en-
foque ao tema dos incendios fo-
restais baseándonos fundamen-
talmente en invertir a situación
creada pola política da anterior
Administración, que baseaba a
política dos incendios en atacar
os efectos, a situación creada
polo propio incendio, e non en
combater de forma adecuada as
causas. Nós queremos invertir
isto, e isto significa menos ex-
tinción e máis prevención. A
prevención vai á orixe das cau-
sas e á problemática que está na
raíz dos incendios forestais e lo-
go, loxicamente, quedan unha
serie de elementos non controlá-
beis que necesitan un mínimo de
dispositivo de extinción. Ten
que haber un dispositivo razoná-
bel de extinción, pero temos que
centrarnos fundamentalmente
no que son as tarefas de vixian-
cia  preventiva para evitar os in-
cendios. Isto é, facer un desple-
gue de axentes forestais nas zo-
nas de maior risco e investigar
as causas dos incendios definin-
do claramente cales son as zonas
de risco e establecendo as vi-
xianzas selectivas adecuadas pa-
ra que, no caso de que haxa in-
tentos de provocar incendios,
podamos evitalos.

En que van consistir esas
tarefas preventivas?

As tarefas preventivas non
soamente consisten en desbro-
zar. O desbroce e a limpeza dos
montes é fundamental, pero nós
temos claro que hai que atender
a silvicultura do bosco. O bosco
non pode ser unha contorna
abandonada senón que ten que

ser unha entorna cuidada. Ten
que ser unha contorna explotada
racionalmente e, polo tanto, ten
que haber xente no monte. O
monte ten que ser, aparte dun
medio ambiental que dá osíxeno
ao noso planeta, unha fonte de
recursos económicos para a xen-
te do medio rural. Polo tanto,

que haxa xente
nel significa que
se están facendo
traballos de cui-
dar o monte e de
mellorar a calida-
de das especies
forestais, e esa
presenza de xen-
te no monte vai
evitar que haxa
incendios na pro-
porción na que se
están producindo
neste momento.

Fala de me-
llorar a calidade
das especies, tan
mala é agora?

Un dos pro-
blemas que temos actualmente é
a baixa calidade da nosa madei-
ra. Somos a primeira potencia
estatal en produción de madeira,
unha das primeiras tamén en Eu-
ropa, pero é unha madeira que
non ten calidade suficiente. Un-
ha madeira que vai destinada
fundamentalmente a pasta de pa-
pel, a celulosas, polo tanto, e,
por outra parte, a empresas de
trituración e aglomerado. Estas
dúas industrias de primeira
transformación non necesitan
unha gran calidade senón unha
gran cantidade de madeira. A
clave está en transformar a canti-
dade en calidade. Se hai máis ca-
lidade, vai haber mellores prezos
no mercado, con menos exten-
sión de terreo vai haber máis in-
gresos e vai poder vivir moita
máis xente do monte da que está
a vivir actualmente. É necesaria
unha diversificación e o mono-
cultivo de piñeiro e eucalipto ten
que ir transformándose mediante
unha maior diversificación na
que convivan estas especies dos
últimos cincuenta anos coas que
foron as máis tradicionais do no-
so país e hoxe están practica-
mente en minoría. Hai que bus-
car alternativas no freixo, a cer-
deira, o carballo, o castiñeiro,
etc. e isto vai mellorar enor-
memente a calidade das noas
madeiras e, polo tanto, os pre-
zos. Con todo isto poderase fixar
máis poboación no campo e
moita máis xente poderá vivir do
monte. Facer unha boa silvicul-
tura pode ser a mellor maneira
de loitar contra os incendios.

Limpar os montes

Pero a silvicultura é algo que
non ten prazo curto nin moito
menos inmediato. Mentres
tanto, que hai que facer contra
o lume?

Mellorar os accesos, facer
limpeza, evitar a matogueira na
contorna dos nosos montes e ta-
mén actuar no que se denomina
agora a interface urbano-fores-
tal, esa zona agraria intermedia
que hoxe está tamén en abando-
no e que fai de interconexión en-
tre o monte e a os asentamentos
rurais. Estas zonas, convertidas
agora en xestais, toxais e silve-
rais, constitúen focos de propa-
gación dos incendios. Antes, un
agricultor facía unha queima na
súa finca, que estaba rodeada
por outras fincas cultivadas, e
non pasaba nada. Hoxe faise un-
ha queima nestas fincas abando-
nadas e moi a miúdo o lume re-
mata convertido non só nun in-
cendio forestal senón afectando
tamén as propias casas.

No terreo admnistrativo,
pensan tomar algunha medida
nova?

Estamos elaborando unha
normativa nova, a través dun de-
creto que imos sacar nas próxi-
mas semanas pensando en que a
súa entrada en vigor se produza
dentro dun mes, para poñer coto
a este abandono das fincas que
houbo no medio rural. Hoxe, en
moitas partes, este medio é in-
hóspito e está a monte. Repre-
senta un perigo enorme tanto pa-
ra as masas forestais que están
máis ou menos cuidadas como
para os asentamentos rurais que
existen nelas. Con esta normati-
va o que pretendemos é acotar
esta situación
esixindo a co-
rresponsabilida-
de dos propieta-
rios. É dicir, un-
ha Administra-
ción non pode
enfrontarse a
centos e a miles
de fincas aban-
donadas que es-
tán a monte e que
non podemos ac-
tuar sobre elas
facendo a limpe-
za forestal que
moita xente de-
manda porque
non teriamos medios nin recur-
sos suficientes para facelo nin
tampouco é esa a función dunha
administración pública. A Admi-
nistración ten que actuar no lu-
gar de todos, pero non no lugar
de cada un. No lugar de cada un
ten que responder cada propieta-
rio. Loxicamente, en casos extre-
mos, coa colaboración da Admi-
nistración se é necesaria median-
te algunhas axudas, pero en tér-
minos xerais son os propietarios
os que teñen que cuidar e culti-

var as súas propiedades mantén-
doas libres de matogueira. É un-
ha normativa de carácter preven-
tivo que se vai desenvolver me-
diante unha gran información
chamando a atención e a respon-
sabilidade dos propietarios.

Normalmente este tipo de
medidas comprenden sempre
unha parte coercitiva. Tamén
neste caso?

Loxicamente haberá que
aplicar unha carga coercitiva, na
medida na que haberá xente que
non vai responder a este chama-
mento e, polo tanto, non vai que-
dar máis remedio que esixirlles
que limpen as súas fincas para
que, cando haxa un incendio, se
poda atallar mellor. Vai ser unha
normativa moi novedosa.

Tanto como que parece
trasladar unha parte da res-
ponsabilidade do lume aos pro-
pietarios dos montes. Que vai
pasar cando estes propietarios
nin sequera teñan recursos
económicos para levar a cabo
esa limpeza forestal esixida?

Disporemos medios para
axudar as persoas que carezan
deles. Imos pedir a colaboración
dos concellos para que estable-
zan tamén unha carta de dereitos
e deberes e unhas ordenanzas
municipais que esixan a limpeza
desas zonas e, aínda que agora
vai haber unha obriga de tipo
xeral para todas as fincas aban-
donadas que poda haber no país,
imos decidir unhas zonas de ac-
tuación prioritaria ou preferente
que serán as zonas perimetrais
dos boscos e os perímetros dos
asentamentos de poboación. Po-
ñeremos unhas bandas de 25
metros que teñen que estar per-
fectamente limpas arredor dos

asentamentos ru-
rais e de igual nú-
mero de metros
arredor do bosco.
Dentro do bosco,
imporemos ta-
mén unha banda
de 10 metros. Se-
rán cordóns sani-
tarios que permi-
tan, en caso de in-
cendio, dispoñer
dunha zona na
que se poda ac-
tuar e conter o lu-
me.

Galiza non é
a Amazonia, pe-

ro os seus boscos tamén for-
man parte do pulmón que osi-
xena o planeta. Non habería
que corresponsabilizar a toda
a sociedade na tarefa de coi-
dar o monte?

O que non pode substituír a
Administración, en ningún caso
nin en ningún sistema que teña
éxito, é a acción da sociedade ci-
vil. A administración e a socie-
dade teñen que ser socios cola-
boradores en proxectos comúns.
Se a Administración suplanta a

Alberte Blanco
‘Limpar e cultivar os montes
é fundamental para crear riqueza e evitar os incendios’

PERFECTO CONDE
Dende a Consellaría de Medio Rural, que dirixe o nacionalista Al-
fredo Suárez Canal, estase preparando un novo decreto que obri-
gue aos propietarios dos montes a limpalos para evitar a mato-
gueira. O director xeral de Montes, Alberte Blanco Casal, adian-
ta parte do contido destas medidas para loitar contra os incendios.

‘Somos a primeira
potencia estatal
en produción
de madeira,
unha das primeiras
tamén en Europa,
pero é unha madeira
que non ten
calidade suficiente”

‘O desbroce
e a limpeza
dos montes é
fundamental, pero
nós temos claro
que hai que atender
a silvicultura
do bosco”
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A nosa historia
de raíz

A NOSA TERRA

Historia de Cangas
1900-1936

Iago Santos Castroviejo
Antonio Nores Soliño

O Barco e a Terra
de Valdeorras
durante
a II República e
o franquismo
1931-1977

Félix García Yáñez

Betanzos na historia

Xesús Torres Regueiro

Memoria
do Sar,
Crónica
gráfica
das Terras
de Padrón

José L. Cabo Villaverde
Miguel Cabo Villaverde

acción da sociedade, cousa que
sería imposíbel porque non hai
hoxe no mundo ningunha admi-
nistración que dispoña de me-
dios suficientes para facelo, non
sería bo. Temos que ir a unha
colaboración coa sociedade e a
sociedade actual enmárcase no
libre mercado no que hai pro-
pietarios e eses propietarios te-
ñen dereitos e deberes. Igual
que teñen dereitos e se lles res-
pectan eses dereitos, tamén te-
ñen deberes que lles hai que esi-
xir. Primeiro dunha forma razo-
ábel, mediante información,
etc., pero pode haber xente que
non vai facer caso as recomen-
dacións porque o máis fácil é
non facer nada e deixar que todo
siga así. O problema que se está
pondo de manifesto nos últimos
anos é que os incendios prolife-
ran. Temos unha media de máis
de 10.000 incendios no último
decenio. O ano pasado tivemos
cai 12.000. Unhas 58.000 hectá-
reas queimadas, que son moitas
hectáreas. Estamos diante dun
problema grave no que non só
se poñen en perigo masas bos-

cosas senón tamén a vida das
persoas. Está morrendo xente.
Diante dunha situación coma
esta, que eu coido que xa é de
preemerxencia, hai que tomar
medidas. Non podemos plante-
arnos isto como se non pasara
nada. O enfoque hai que facelo
dirixindo a responsabilidade a
todo o mundo. A Administra-
ción ten as súas obrigacións e
hai que esixirlle que as cumpra,
pero tamén nas teñen as pesoas.
Ten que haber un equilibrio en-
tre as distintas responsabilida-
des, de tal maneira que cada un
cumnpra a súa función se quere-
mos resolver o problema. Isto
non é un problema igual que na
Amazonia. Na Amazonia o que
se está é poñendo en perigo un
ecosistema que é pulmón da hu-
manidade. Hai unha debastación
e un descontrol que pon na mi-
seria as poboacións locais e en-
riquece as multinacionais que
están sacando un montón de
madeira que hai que poñerlle
coto mediante regulación, tanto
para o futuro da humanidade co-
mo da propia poboación local.

O problema en Galiza é que hai
un abandono e que, como non é
rendíbel explotar o monte, a si-
tuación está como está.

Parece que a culpa só a te-
ñen os propietarios dos mon-
tes. Como se non houbera in-
cendiarios, fracaso da investi-
gación policial e xudicial dos
incendios, etc.

Non é iso. Neles hai un nivel
de reponsabilidades. Por que arde
o monte? Porque alguén lle pren-
de lume e esa xente está metida
no medio. Non podemos pensar
que os incendios están provoca-
dos por unha especie de extrate-
rrestre que chega alí e lle pranta
lume ao monte. Os incendios
provócanse por parte de xente
que vive no medio, aínda que po-
de haber excepcións a esta regla.
Do que nós temos constancia a
través de datos obxectivos é que
os incendios son provocados por
xente que vive nesa contorna. O
problema dos incendios é tan gra-
ve que temos que loitar contra el
con todos os medios. Mellorando
a investigación policial e xudicial
tamén, dende logo.♦



Van ser as once e diluvia en Corte-
gada. A vila está deserta e o único
que se escoita é a violencia da chu-
via sobre o chan. Entramos nunha
tenda para pedir referencias sobre
o alcalde. “Houbo leria esta sema-
na. Seica o alcalde botou do pleno
os do PSOE polo problema da au-
ga que temos. Aínda que calquera
o diría vendo o día de hoxe”, con-
taba en baixiño a propietaria do
negocio. Outra señora que entrou
logo, que dixo que non quería dar
o seu nome, asegurou que “hai que
darlle unha solución ao da auga,
aínda que non creo que a mellor
saída sexa o que fixeron os socia-
listas, porque así non resolven na-
da”. Pero o marido da señora que
rexentaba o negocio replicoulle:
“Pero se o alcalde non fai nada e
levamos dous anos así, con cortes,
algo haberá que facer”.

Existe división entre os que
apoian o alcalde e os que están a
favor que queda reflectida no re-
parto de concelleiros na corpora-
ción: cinco do PP por catro do
PSOE. As restricións de auga dos
últimos anos foron peores para uns
que para outros, segundo os con-

celleiros do PSOE e moitos veci-
ños. Segundo Diana Rodríguez,
unha das concelleiras socialistas
que se pechou no pleno, “o alcalde
fai un uso discrecional da auga e
córtalla antes aos que son contra-
rios a el e déixalla máis tempo aos
que votan por el”. A mesma ver-
sión dá unha rapaza que traballa
nun establecemento de Cortegada
e que prefire ficar no anonimato.
Obsérvase que hai bastante medo
a falar entre os veciños.

No concello, o alcalde, Hen-
rique Carpintero, recíbenos ama-
blemente e non ten reparos a fa-
lar de todos os problemas da vila.
“Pode ser que sexa certo que se
lle curta a auga aos que non votan
por min. Todo iso lévao un em-
pregado do concello, pero podo
asegurar que a orde non parte de
min. Xa lle dixen varias veces
que non fixera iso porque a min
gústame ser xusto con todo o
mundo sexa do partido que sexa.
Unha vez ían despedir da manco-
munidade a unha empregada do
Bloque de xeito improcedente e
eu votei en contra do despido,
malia que todos os demais alcal-

des votaron a favor sen ter razón
e simplemente a querían poñer na
rúa por motivos políticos”, ase-
gura Henrique Carpintero.

En canto á suspensión do ple-
no e o peche dos concelleiros so-
cialistas, Carpintero asegura que
“xa os teño avisado moito que
nos plenos non poden replicar-
me. A quenda de rogos e pregun-
tas está para o que indica o seu

propio nome e non para abrir de-
bates. Polo tanto, unha vez res-
postado o que me preguntan te-
ñen que pasar a outra cousa. En
cambio estes do PSOE sempre
intentan abrir debate e iso non
pode ser. Por iso o outro día des-
pois dunha hora de pleno fartei-
me e suspendín o pleno”. 

Pola súa banda, Diana Rodrí-
guez, asegura que “o alcalde non

admite debate porque non lle inte-
resa que se cuestione o que fai.
Convoca un pleno cada dous me-
ses e quere pechalo ao momento
sen que se fale de nada”. Henrique
Carpintero asegura que a actitude
do PSOE “é propia da rapazada.
Como non teñen traballo nin que-
ren preparar unha oposición, pois
entón só veñen aquí a amolar sen
intentar axudar para dar solucións.
A min venme moita xente a pedir
traballo e búscolles algo, aínda
que sexa no balneario de Arnoia,
que por certo non se fixo aquí por
culpa do PSOE, que se opón a to-
do. Por iso a xente me apoia. Ima-
xínese como son as cousas que un-
ha vez intentaron meterme unha
cámara de vídeo para gravar o ple-
no (cousa que é legal xa que os
plenos son públicos). Non tardei
nada en quitarlla eu mesmo”.

O encerro dos edís do PSOE
durou todo o día, aínda que aca-
bou sendo un peche forzoso xa
que o alcalde deu orde de deixa-
los encerrados no concello até
que quixen saír. Nese momento
terían que chamar ao conserxe
do concello por teléfono para
que os deixasen marchar. “Foi
outro acto máis de intransixencia
do alcalde, porque nós queria-
mos que nos apoiaran os veciños
ou que cando menos nos puide-
ran traer comida. O alcalde ence-
rrounos no Concello todo o día
para que ninguén nos puidera
apoiar e tiveramos que marchar”,
asegura Diana Rodríguez.♦
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Tres concelleiros do PSOE pecháronse en protesta pola suspensión dun pleno

Cortegada, a lei do alcalde

No fondo do problema xurdido en
Cortegada está o propio carácter
do alcalde da vila, Henrique Car-
pintero. Foi xa alcalde nos últimos
anos do franquismo. “Tiven que
asumir o cargo porque daquelas
era funcionario de Telégrafos e se
non aceptabas entón mandábante
destinado a Barcelona ou a outro
sitio lonxe. Logo coa democracia
decidín seguir porque non había
ninguén que quixera. Entrei en AP
dende o comezo e aínda que me
ofreceron en moitas ocasións pa-
sarme a outros partidos como
Centristas de Galicia (o partido de
Vitorino Núñez e X.L. Baltar, ho-
xe integrados no PP) ou o PSOE.
Pero eu son de ideas fixas e se me
comprometo con alguén entón, o
cumpro”, asegura o alcalde.

De mentalidade autoritaria
aínda que de bo trato, Henrique
Carpintero non ten ningún pro-
blema en recoñecer que no mun-
do rural “todo funciona por fa-
vores. Iso si, eu nunca collín na-
da de ninguén. Nunca aceptei
cartos a cambio dun favor. Tal
vez por iso teño aos empresarios
de Cortegada na miña contra”. 

A oposición pídelle ao alcalde
que faga na vila unha residencia de
anciáns e un local social para reu-
nirse. O alcalde non vería con ma-
los ollos a construción da residen-
cia, pero rexeita de pleno a idea

dun local social. “Aquí somos to-
dos xentes de casa. Preferimos es-
tar na cociña falando coa familia
antes que andar por aí. Ademais,
se fas un local logo hai que pagar
unha factura de luz, de auga e pa-
garlle a unha persoa para que estea
alí todo o día e nós non temos car-
tos. O mesmo ocorre coa residen-
cia. Voume reunir co Anxo Quin-
tana a ver se nos dá unha solución.
Eu, ou sexa, o Concello, estou dis-
posto a prestar os terreos e o local,
pero nada máis. Non temos car-
tos”, afirma Henrique Carpintero.

A mentalidade do alcalde de
Cortegada lembra moito a de
aqueles avós que gardaban de-
baixo da almofada os cartos e
non gastaban un peso co fin de
pagarlle a alguén que os coidara
cando morreran os netos. “Hai
que pensar que aquí non pode-
mos estar gastando en todo o
que queremos. Non podemos es-
tar facendo festas cando temos
antes outras prioridades. O pri-
meiro en aforrar son eu, que can-
do teño que ir á Deputación a pe-
dirlle un favor a Baltar, vou cedo
para non ter que comer en Ou-
rense e gastar na comida, aínda
que podería perfectamente car-
garlla ao Concello. De feito, ano-
to nunha axenda todos os gastos
que imos tendo e poderá compro-
bar que só hai dúas comidas ofi-

ciais ao ano”, engade Carpintero.
Aoposición corrobora a imaxe

de austeridade do alcalde de Cor-
tegada. “O problema precisamente
é que non quere gastar en nada”.
Carpintero asegura que moitos so-
bres lle teñen ofrecido na súa vida
e que nunca aceptou. “A min con
tal de que fagan ben o traballo pa-
ra o que son contratados me abon-
da”, asegura. Por poñer un exem-
plo de austeridade, o concello só

destina 18.000 euros a Cultura du-
rante todo o ano, “a min xa me pa-
recen excesivos, pero os outros do
partido din que está ben, pero se
por min fora reduciriámolo”.

Amigo de Baltar,
prefire a Feixóo

Amigo de Xosé Luís Baltar, esta-
ba disposto a apoiar a Xosé Cuíña
como sucesor de Manuel Fraga.

Sen embargo, Carpintero asegura
que agradece que o de Lalín final-
mente non se presentase. “Apoia-
ría a Cuíña se mo pedise Baltar,
porque é o meu amigo. Pero pre-
firo a (Alberto Núñez) Feixóo,
porque o outro xa tivo problemas
cos tribunais, andou de furafollas
e de trampón. En cambio, a Fei-
xóo non se lle coñece nada raro e
iso é importante porque se eu con-
tase o que se ve por aí...”.♦

RUBÉN VALVERDE
Con 1.500 habitantes, o concello de Cortegada saltou á actuali-
dade a semana pasada porque varios concelleiros do PSOE pe-
cháronse na casa consistorial logo de que o alcalde, Henrique
Carpintero, ordenase a suspensión do pleno porque lle amolaban
as preguntas que lle estaban a facer. No transfondo da cuestión
agóchanse varios problemas que ten o Concello dende hai anos
como a falta de auga, a falta de licitación dun polígono industrial,
e a carencia dunha residencia para anciáns e dun local social.

Diana Rodríguez, concelleira do PSOE en Cortegada.                         PACO VILABARROS

Unha personalidade autoritaria e austera

PACO VILABARROS
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Tempo
CARLOS AYMERICH

O PP segue enredando. Xa despediron a Fraga, mais aín-
da teñen dúbidas sobre se sentaren ou non con BNG e
PSOE para ver de elaborarmos un Novo Estatuto. Desta
volta non o din abertamente, o que fan é procuraren excu-
sas. Excusas, por certo, de cada vez menos convincentes.

Hai tres semanas vímonos e xantamos os tres portavo-
ces. Todo diálogo, sorrisos e vontade de acordar. Ou iso foi
o que transladamos aos meios porque, en realidade, Xosé
Manuel Barreiro pediunos tempo. Seica estaban os do PP
elaborando un documento para fixar a súa posición, en ma-
teria de metodoloxía e de contidos, sobre a reforma do Es-
tatuto. Ben, pedíronnos tempo e nós llo demos. E cumpre
lembrar, non era a primeira vez: en realidade, xa lle demos
de tempo todo o primeiro periodo de sesións. Xa tivemos a
paciencia de agardar polo congreso de xaneiro, de non lles
ter en conta os exabruptos de Fraga e, mesmo, de darlle ao
Sr. Núñez Feixoo un elementar tempo de cortesía.

A semana pasada viñeron co documento. Inconsisten-
te e frouxo no contido, previsíbel e transparente nas súas
trapelas (por exemplo, cando propón que o Consello
Consultivo nomeado por Fraga actúe como garantía da

constitucionalidade do
proceso) e incríbel nas sú-
as excusas. Excusas, como
a criazón dunha Comisión
Especial en contra do pre-
visto no Regulamento da
Cámara, que apenas per-
seguen, mais outra volta
gañar tempo.

E por que o PP quere
gañar tanto tempo? Qui-
zais para que remate a
campaña de recollida de si-
naturas (non sería moi coe-
rente participar na elabora-
ción dun Novo Estatuto
para Galiza mentres se
alerta contra a ruptura de
España), quizais para re-
solver as diverxencias
–que as hai e dificultan as
relacións co Grupo Popu-
lar– entre Barreiro e Núñez
Feixoo. Quizais para forzar
a BNG e PSOE a incum-
prirmos os compromisos
asumidos no Acordo de
Goberno ou, pode ser, para que fracasen os intentos de so-
lucionar o contencioso basco. O cal permitiríalle a Núñez
Feixoo deixarse de lerias e tirar un disfraz de “galeguista”
dentro do que cada día se sinte mais incómodo. E, polo ca-
miño, aborrecer a cidadanía.

Xa o dicía o Eclesiastés. hai un tempo para cada cousa.
Hai un tempo para falar e outro para decidir e hai tamén un-
ha maioría parlamentar que non pode danzar ao ritmo do PP.
Xa tiveron tempo abondo. Correspóndenos aos demas exer-
cer a iniciativa que o pob galego puxo nas nosas máns.♦

É de obrigado cumprimento falar
da piadosa marcha de Francisco
Vázquez a Roma. Non hai outra.
A Coruña é un fervedoiro de co-
mentarios, valoracións e atoadas
desde hai máis de dez días. Refe-
rírmonos a iste asunto cobra un-
ha meirande trascendencia coa
proxección que se reporta de ca-
ra a unhas eleccións, que están a
dezaseis meses vista, e coas
perspectivas máis abertas que
nunca de cara a un troco efectivo
do mapa político coruñés, logo
de vintetantos eternos anos dun-
ha moi peculiar noite pecha de
esperanzas para todo o que signi-
fícase Galiza e galeguismo, e
mesmo real progresismo do inte-
lecto, nunha cidade afogada bai-
xo o abafante control do aparato
político da maioría absoluta.

O día dez do mes que anda-
mos a prensa de cámara do Con-
cello daba a exclusiva. E toda a
cidade se enteira de que unha
etapa da vida pública herculina
estaba a rematar. Consecuente-
mente, comezaba outra, distinta
e tan diferente que nacía sen
máis aditivo léxico que a provi-
sionalidade en menos de cinco-
centos días e a recobrada asopra-
dela dun aire fresco e vivificador
que ainda estaba agochado nos
currunchos da liberdade coruñe-
sa e no ánimo durmiñado de mi-
lleiros de cidadáns. Nese intre,
coma un refolgo de laxitude,
arregañouse o ar limpo de febrei-
ro, libre de cheiros, e os habitan-
tes da vella Marineda aspiraron a
primeira bocalada dunha nova
xeira política: remataba a pri-
meira época de Vázquez á fronte
do Concello de A Coruña.

E, como todo análise que se
precie, faise necesario avaliar as
causas da noticia. Ía dicir inespe-
rada, pero coido que esa non é a
palabra. No último traballo pu-
blicado nestas páxinas, intitulá-
base de que o Alcalde estaba xa
en campaña electoral. E, precisa-
mente este feito tivo o meirande
efecto na aceptación do posto de
embaixador perante a Santa Se-
de. Con outros dous aditamentos

que é necesario ter en conta. As
recentes enquisas, parte funda-
mental de toda precampaña, es-
taban a dar negativo no que atin-
xe á maioría absoluta e, por outra
banda, a presión mediática de-
sencadeada por un xornal da lo-
calidade sobre certos negocios
familiares que poderian ter con-
notacións de tipo sensíbel ou
mesmo de política estética, esta-
ban a criar un ambiente que, cer-
tamente, podería resultar desa-

gradábel de enfrontar nas proxi-
midades dunhas eleccións muni-
cipais. E, xa por último, e segu-
ramente factor decisivo, está o
interese do partido a nível galego
de racionalizar e simplificar o
seu espectro ideolóxico, de cara
a unha probábel negociación
posterior aos comicios locais.
Entón, con istes tres elementos,
temos fechado o círculo do po-
der que determina a decisión to-
mada polo rexidor coruñés.

Mais, agora comeza o futuro.
E a persoa de Xavier Losada, su-
cesor designado levanta todo ti-
po de comentarios contradito-
rios. Existe un afán por parte de
persoeiros socialistas en gabar as
súas posíbeis cualidades, quizais
para contrarrestar os comenta-
rios negativos e os xuizos aprio-
rísticos. Pero nada hai predeter-
minado no que se refire ao can-
didato para as municipais. Todo
depende de cómo se desenvolva

a vida municipal nestes vindei-
ros meses. En certos estratos de
poder fáctico barallábanse, días
pasados, diversos nomes: Ma-
nuel Ameijeiras, o actual Dele-
gado do Goberno en Galicia; o
Conselleiro Méndez Romeu, etc.
Pero entendemos que non hai na-
da decidido ainda. En todo caso
a negociación co BNG parece
inexorábel. E o mellor negocia-
dor será o que esté na liña de sa-
ída. E o PP que vai botar o resto
na elección. A pesares das dúas
listas que se rumorea últimamen-
te que poden presentarse no aba-
no do espazo conservador.

En calquer caso encétase un
apaixoante período político que
estamos seguros será moito
máis rico en matices e debate
que o que rematou dias atrás. E
A Coruña e Galiza sairan gañan-
do con iso.♦

Unhas eleccións abertas
MANUEL LUGRÍS RODRÍGUEZ

A marcha de Vázquez para o Vaticano abre un novo periodo políti-
co na vida municipal, despois de dúas décadas de maioría absoluta.

A Coruña

Adem
LOIS DIÉGUEZ

É fino, espigado, de ollos grandes e pel escura. Sorrí. Adem sem-
pre sorrí e óllate como se quixera facerche unha pregunta. Naceu
nun penedo-vivenda da Capadocia, nunha desas aldeas trogloditas;
non lembramos o nome. Aos poucos anos levárono para Francia e
alí se educou. Na mocidade regresou a Turquía cunha imaxe fixa-
da no corazón, a de Dalida, e cunha canción que sempre canta arre-
medando os seus xestos de  contraditorios atractivos. Adem levou-
nos a andar sen acougo por Estambul, onde nos amistou cos gatos
que  adormecen a cidade cos seus pasos sixilosos, e  cos segredos
máis íntimos que agachan os corredores de Santa Sofía. (Algunha
vez falaremos disto con vagar). Durante catro días. Despois anda-
mos outros seis polos vales fondos da Capadocia emocionándonos
coas igrexas rupestres adubiadas de pinturas bizantinas. Unha go-
zada. Moito sol, afogándonos en suor; seis días a trotar e a sor-
prendernos arreo. E outros tantos a cabalgar os Montes Taurus, en-
tre pastores, ovellas e cumes reflectidos en lagoas encantadas. E
Adem, implacábel, ferreño, a turrar por nós, a nos cantar o “Gigo
l’amoroso”, a traducir as longas conversas cos nómades, baixo as
estrelas,  mentres bebiamos té e comiamos dátiles e améndoas.
Trouxémolo no corazón coa promesa de lle dedicar unhas palabras
desde estas terras tan distintas. Adem, o noso guía turco, o do cor-
po flexíbel como o bímbio. E de cumplir co acordo de ofrecervos
a vós, lectores e lectoras, por se queredes que vos acompañe nos
fermosos países do sol e do azul, o seu enderezo:
ademtr@gmail.com. De vos animar, agradecerédesnos a visita.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Hai un tempo para falar e outro para decidir e
hai tamén unha maioría parlamentar

que non pode danzar ao ritmo do PP”

Alberte Núñez Feixóo.                                                                                                        P. FERRÍN / AGN



H. VIXANDE
A gandería sustentábel é un
criterio que comeza a em-
pregar a Unión Europea e
que supera a vella tendencia
dun modelo produtivista
que implica escasas marxes
de beneficio e longas xorna-
das de traballo dos labregos.

É posíbel producir menos e ga-
ñar máis? En aparencia, esta
formulación implica unha con-
tradición, pero Antonio Carral
Sucasas conseguiuno. Antonio
ten unha explotación de leite en
Filgueira, Lalín, e desde que
deixou a gandaría intensiva, vi-
ve mellor e ten máis beneficios.

“Hai dez anos comecei con
catro vacas e dez mil quilos de
cota de leite –explica Antonio–, a
idea era chegar aos trescentos mil
quilos de cota para vivir, xa que
esa cantidade era o que che ven-
dían como a ideal para poder vi-
vir, pero canto máis intensificaba,
máis gastos tiña e máis traballo”.

A intensificación na ganda-
ría de leite é o proceso produti-
vo con gando estabulado e ali-
mentado con concentrados que
hai que adquirir no mercado
porque a explotación carece de
terras abondo para producir a
comida do gando. En teoría, se-
gundo sempre lle explicou aos
gandeiros a Xunta gobernada
polo PP, ao aumentar a produ-
ción tamén aumentan os gastos
e diminúen as marxes de benefi-
cio, pero ao ser sobre escalas de
produción moi elevadas, o be-
neficio final é positivo.

Mais a teoría e a práctica
non sempre van parellas, segun-
do Antonio Carral. “Se tes dúas
vacas e compras outra podes
chegar a dobrar a produción se
recorres ao concentrado, pero
triplicas os gastos, de forma que
non é rendíbel”, resume este la-
brego. Deste xeito, o crecemen-
to da produción vai acompaña-
do dunha espiral de gastos que
se fai insostíbel.

“A solución foi cambiar o
modelo de produción e pasar á
gandaría extensiva”, explica An-
tonio. Con esta fórmula, o gando
pace nos prados e só comple-
menta a súa alimentación en ca-
sos moi determinados. Isto trae
outra consecuencia aparellada:
só hai que producir pasto –coa
conseguinte diminución de gas-
tos. “O penso só se usa para re-
gular o nivel de amidón e permi-
tir que as vacas aproveiten me-
llor a proteína que comen no
pasto”, indica Antonio.

Pero que o gando pase de co-
mer concentrados alimenticios a
inxerir pasto implica unha redu-
ción na produción porque o pasto
non é tan enerxético como o con-
centrado. No caso das vacas de

Antonio Carral o cambio de mo-
delo supuxo pasar de producir
9.000 quilos de leite ao ano por
cabeza a 5.700. “E a cousa vai en
descenso”, agrega. Como conse-
cuencia, os niveis de produción
diminúen, aínda que Antonio lem-
bra que “tamén se reducen os gas-
tos variábeis, que caen un 75%”.

Estes gastos constitúen o principal
investimento dunha explotación e
están compostos polo penso, os
pagamentos aos veterinarios, os
abonos e os fertilizantes, entre ou-
tros. “Como contrapartida, soben
un pouco os gastos fixos porque
hai que arrendar terras para que o
gando poda pacer, ademais baixa

o ingreso bruto porque baixa a
produción”, explica.

Pero si os gastos fixos caen
un 75%, a produción só un 35%
e aumentan un chisco os gastos
fixos, o saldo neto final é positi-
vo e moito maior que co mode-
lo de intensificación. “Ademais,
ao non espremer tanto as vacas
duran máis, se antes duraban
seis anos, agora viven nove, po-
lo que non teño que dedicar
tantas vacas a recría”, engade.

Beneficios

Con este modelo, Antonio Ca-
rral pensa continuar coa súa ex-
plotación gan-
deira e vivir me-
llor, con menos
traballo. “Agora
teño unhas cin-
cuenta vacas,
189.000 quilos
de cota e 39 hec-
táreas de terra,
das que vinte son
miñas e as outras
arrendadas”, re-
sume. Hai, por
outra banda, ou-
tro beneficio en-
gadido, que son
as axudas por re-
ducir a presión
sobre a terra ao
contar con poucas vacas e moi-
ta superficie.

Antonio considera que o
cambio de modelo de produ-
ción deparoulle beneficios im-
portantes, mais non se detivo
aí. Primeiramente pasouse a
producir leite ecolóxico, que
está primado polas industrias
cun 15% do prezo habitual do
leite. Ademais, proximamente
pensa dar un novo paso para
ampliar un pouco máis os in-
gresos. “Teño todos os papeis
presentados para comercializar
leite ecolóxico”, indica. Anto-

nio xa vende leite ecolóxico a
unha empresa láctea porque
conta cos certificados necesa-
rios para facelo. Para levar
adiante esta actividade é nece-
sario dedicarse á gandaría ex-
tensiva e non empregar abonos
e fertilizantes químicos, así co-
mo renunciar ás medicinas para
o gando.

Cando teña a autorización
correspondente, Antonio proce-
derá a comercialización de leite
fresco do día sen pasteurizar no
mercado de proximidade no De-
za, Santiago e Pontevedra. “O
consumidor rural ou de proce-
dencia rural ten os sabores natu-

rais na súa me-
moria e quere es-
te tipo de produ-
to”, asegura este
gandeiro que,
con todo, non fai
as contas da lei-
teira. “O investi-
mento é moi bai-
xo e a produción
que non venda de
forma directa
vendereilla á cen-
tral que agora me
recolle o leite, os
riscos son moi
baixos”, indica.

Antonio Ca-
rral representa

todo un modelo do que é a gan-
daría sustentábel, quizais é por
iso que o mércores oito de fe-
breiro recibiu na súa explota-
ción a visita do conselleiro de
Medio Rural, Alfredo Suárez
Canal (BNG), todo un indicio
de por onde poderían ir os tiros
coa nova administración.
“Nunca lle vira a cara a un con-
selleiro tan de perto e a verda-
de é que non veu para facerse a
foto porque el e os que estaban
con el abrasáronme a preguntas
e el estivo moi atento ás miñas
explicacións”, asegura.♦
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As instalacións extensivas
dan máis cartos e melloran a calidade dos gandeiros

‘Coas vacas pacendo e o leite ecolóxico
produzo menos e gaño máis’

Os pensos e concentra-
dos para aumentar a
graxa do leite teñen os
días contados e a refor-
ma da Política Agraria
Común colleu a moitos
gandeiros co pé cam-
biado. Aaplicación dos
Acordos Xerais de
Aduanas e Aranceis de
1994 implicou en Europa unha
reforma da PAC que penaliza o
gando de alta xenética e a graxa
porque reduce o 15% o prezo de
intervención do leite en po e o
25% o da manteiga.

Para evitar as baixadas for-
tes do prezo do leite, cando se
chega ao limiar do chamado

prezo de intervención, a UE
adquire produtos lácteos para
retiralos do mercado. Como o
leite é un produto que non se
conserva en condicións, a UE
adquire leite en po e manteiga.

“Ao reducir o prezo de inter-
vención do leite en po e da man-
teiga, a industria traspásalle a

baixada aos gandei-
ros”, explica Mariano
Lema, do Sindicato
Labrego Galego. A
consecuencia é que o
leite con moita graxa
deixa de ser de intere-
se para as lácteas. “As
industrias antes paga-
ban por ter moita gra-

xa, agora penalizarán o leite con
moita graxa”, resume Lema.

Outra das consecuencias da
penalización do leite con moita
graxa padeceranas os labregos
que tomaron a opción de contar
con gando de alta xenética, selec-
cionado para producir moito e
con alto contido graxo. Deste

modo, ter gando de alta xenética
xa non resultará igual de rendíbel.

“Que sucederá cos gandei-
ros que deixen de ter moita gra-
xa no leite e non cambien a xe-
nética do seu gando?”, pregun-
ta Xosé Luís Blanco, un labrego
do Deza. Esta pregunta ten in-
tención: denunciar o uso do que
Blanco cualifica como “aspiri-
nas” na alimentación do gando.
Os complementos para que as
vacas asimilen máis graxa e que
o leite sexa máis gordo non es-
tán permitidos e a desaparición
da graxa do leite das explota-
cións que non cambiaron a xe-
nética do seu gando revelará
que se usaron estes produtos.♦

A graxa xa non é rendíbel
‘As industrias antes pagaban
por ter moita graxa, agora
penalizarán o leite con moita graxa”,
Mariano Lema, SLG

Cando Antonio Carral chegou a ter 189.000 quilos de cota decatouse de que non ga-
ñaba máis.                                                          PACO VILABARROS

‘Se tes dúas vacas
e compras outra
podes chegar a
dobrar a produción,
pero triplicas
os gastos”,
Antonio Carral



A.N.T
As masivas inundacións que se
produciron hai dez días nos
campamentos de refuxados sa-
harauis de Tinduf fixeron que
diferentes asociacións galegas
involcuradas en programas de
acollida esteñan facendo un
chamamento á solidaridade.

As familias acolledoras de ne-
nos/as saharauis quevisitan cada
verán a Comarca do Morrazo den-
tro do Programa Vacacións en
Paz, están a unir os seus esforzos
coa delegación morracense da
Asociación Solidariedade Galega
co Pobo Saharaui para sensibilizar
e recaudar fondos cos que axudar
a paliar a grave situación que es-
tán a padecer nos campos de refu-
xiados saharauis en territorio ar-
xelino. Unha inciativa semellante
se produciu tamén por familias de
acollida da zona de Padróon que
tamén fixeron un chamamento
público para recadar cartos e bens
de primeira necesidade.

O Programa Vacacións en Paz
supón unha oportunidade de ato-
parse dúas formas de vivir e ente-
der a vida, dúas culturas diferen-
tes. Son dous meses intensos para
os rapaces que veñen e as familias
que están dispostas a compartir a

súa casa e o seu tempo con eles.
Durante este tempo no que se
aproveita para facer as revisións
médicas precisas e que disfruten
dun sol menos intenso que o do
Sáhara, acontece casi sin esperalo
un intercambio de experiencias
como é ver sorprenderse e disfru-
tar a un neno das cousas máis bá-
sicas do noso día a día: bañarse no
mar, ter luz eléctrica durante a
noite, abrir as billas e que a auga
saia a borbotóns, atoparse con hi-
permercados onde a comida pare-
ce non ter fin, escaleiras mecáni-

cas, pantallas de televisión xigan-
tes, froitas e hortalizas na horta... e
mesmo días de choiva morna no
que ó menor despiste o neno sae
da casa a cantar e a bailar mentres
acaba todo empapado.

Como contan as numerosas
testemuñas familiartes destes en-
contros, estas visións poden re-
sultar un pouco sensiblonas e pa-
recer sacadas dun filme, pero
forman parte da realidade de fa-
milias normais, traballadoras e
con obrigacións, que deciden to-
dos os veráns reencontrarse con

estas experiencias, axudar a que
ese neno ou nena pasen un verán
inesquecíbel, xa que para eles
tampouco será doado esquecelo. 

Ser familia acolledora leva
consigo involuntariamente im-
plicarse ata o fondo na súa vida,
sábese que teñen o seu pai e nai
esperándoos e que os nenos a pe-
sar das privacións queren voltar
cos seus, os lazos que se forman
transmítense entre as familias es-
pañolas e as saharauís pois can-
do voltan sempre se mantén o
contacto telefónico, os locuto-
rios nos campamentos supoñen
unha ponte entra a súa realidade
e a nosa, a través de eles coñece-
mos a toda a familia e as poucas
noticias que alí se producen.

Chuvias devastadoras

No mes de febreiro a través das
escasas noticias en prensa sóubo-
se que dende o día nove ata o dez
os campamentos foron afectados
por choivas torrenciais e inunda-
cións que provocaron a destru-
ción das súas vivendas e as súas
pertenzas, colexios, almacéns de
comida, hospitais víronse tamén
afectados. Das 158.000 persoas
afectadas pola súa condición de
refuxiados nos campamentos de

Arxelia, 12.000 familias queda-
ron sen o máis indispensábel.

As chamadas dos nenos con-
firmaron a realidade desoladora,
moitos tiveron que trasladarse a
outras wilayas e compartir varias
familias a mesma vivenda, as co-
ciñas de adobe quedaron destruí-
das, a pouca comida escasea aín-
da máis “todo roto, todo roto”
converteuse na frase máis repeti-
da durante a conversa telefónica.

A Delegación morracense da
Asociación Solidariedade Galega
co Pobo Saharauí, conseguiu reu-
nir ás familias de Cangas, Moaña,
Bueu e Marín para atopar iniciati-
vas de apoio e recaudar fondos
cos que paliar as necesidades bá-
sicas e de acción inmediata. A
apertura en Caixanova (2080 /
0047 / 81 / 0000242898), dunha
conta solidaria con esta cuasa vai
ligada co reparto de folletos infor-
mativos, ao contacto con empre-
sas e particulares, á disposición de
huchas en distintos establecemen-
tos, á campaña “Unha moeda para
reconstruír os campamentos de re-
fuxiados saharauis” nos colexios.
Toda axuda é pouca cando se ten
en conta a situación tan precaria
na que se atopaban antes e os ris-
cos deepidemais e a falta total de
alimentos e medicamentos.♦
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Moitas familias foron afectadas polas inundacións en Tinduf

As asociacións de acollida chaman
á solidaridade cos refuxiados saharauis

Nenos saharauis.                                                                                     Arquivo ANT



Malia que o risco é limitado e cati-
vo, tal e como recoñece a Conse-
llaría de Medio Rural e as princi-
pais organizacións
ecoloxistas, en
Galicia serán de-
claradas sete hu-
midais de risco de
contaxio por mor
da chegada das
aves migratorias.
A campaña de pre-
vención, estabele-
cida pola Unión
Europea, afectará
na nosa terra aos
humidais do
Umia-Grove-Ca-
rreirón, a emboca-
dura do Miño, a
enseada de San Si-
món, as lagoas de
Carregal, Vixán e
Corrubedo, Orte-
gal, Ribadeo e a
Lagoa de Antela.

De todos os
xeitos, o Conselleiro, Alfredo Suá-
rez Canal, fixo un chamamento á

tranquilidade e manifestou que a
Administración “funciona a pleno
rendemento coa adopción de medi-

das de carácter pre-
ventivo para que os
produtos que che-
gan ao consumidor
teñan as máximas
garantías de segu-
ridade. Estas medi-
das servirán para
paliar a aparición
dun posíbel foco”.

Segundo os ex-
pertos, as posibili-
dades de contaxio
de gripe aviaria por
medio da chegada
de aves migrato-
rias é moi reduci-
do. Segundo expli-
ca o biólogo Mi-
guel Conde, da
Asociación Am-
bientalista das La-
goas de Corrube-
do, “o virus H5N1

expándese maioritariamente entre
as aves de curral e é moito máis es-

traño nas aves silvestres. O máis
probábel é que a chegada a África
(Nixeria) do citado virus non se
producise pola chegada de aves mi-
gratorias senón pola compra de ani-
mais de curral procedentes de Chi-
na e doutros focos de infección do
sureste asiático”.

Unha opinión semellante ofré-
cea a Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves (SPEA), quen
asegura nun recente informe do 15
de febreiro que “os acontecemen-
tos indican que a transmisión da
doenza se debe esencialmente ao
transporte e comercio das aves do-
mésticas, como parecen indicar os
casos de Nixeria e Turquía”. 

Por outro lado, no mesmo in-
forme, a SPEA, asegura que “non
existe ningún rexistro de transmi-
sión da doenza entre as aves sal-
vaxes e o ser humano.  H5N1 non
é, actualmente, contaxioso entre
humanos e os casos verificados de
seres humanos infectados foron
asociados á un estreito contacto
con aves domésticas infectadas. O
risco de que un ser humano con-
traia a doenza por contacto cunha
ave salvaxe é remoto”.

Unha opinión semellante

ofrece a organización ecoloxista
especialista en aves SEO/Birdli-
fe, quen sinala que o recente bro-
te aparecido en Nixeria débese á
importación ilegal de aves de cu-
rral a nivel mundial. “As aves
migratorias xogarían un papel
moi secundario”, asegura a orga-
nización. “O Estado español sitú-
ase agora como unha zona de ris-
co polo paso de aves migratorias
procedentes de Nixeria. Non obs-
tante, nas especies migratorias
que chegan até Nixeria, como as
cegoñas e os milanos, aínda non
se detectou a enfermidade. As es-
pecies silvestres nas que a gripe
aviaria si que se detectou, en es-
pecial as anátidas (parrulos ou
gansos) non adoitan baixar máis
aló do Senegal ou do delta inte-
rior do Níxer (Mali)”, conclúe o
director executivo de SEO/Bird-
life, Alejando Sánchez.♦
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Os ecoloxistas aseguran que o risco de contaxio polas aves migratorias é baixo

Medio Rural crea
un dispositivo para controlar a gripe aviar

A existencia de virus en aves
non algo novo e segundo os
expertos é algo cíclico. Tal e
como indica Fins Eirexas, “a
aparición deste brote de H5N1
puido potenciarse pola conta-
minación existente e tamén
polos compostos que se lle dan
aos animais en moitos dos paí-
ses asiáticos”. Así e todo, exis-
ten unhas 144 estirpes do virus
da gripe e algúns deles teñen
efectos benignos nas poboa-
cións de aves salvaxes, tal e
como indica o SPEA.

De todos os xeitos, para
reforzar o protocolo de actua-

ción, a Xunta habilitará dende
o venres 24 de febreiro un te-
léfono de atención ao cidadán
ao que dirixirse para solicitar
información e tomar as mos-
tras pertinentes no caso de que
se detecten aves enfermas ou
mortas coa sospeita de pade-
cer gripe aviar. Esas aves tras-
ladaríanse ao laboratorio de
Lasapaga para descartar a pre-
senza do virus, e posterior-
mente ao laboratorio de re-
ferencia de Algete co fin de
definir a alta ou baixa patoxe-
nidade que determinaría se é
posuidor do H5N1.♦

A Xunta habilitará un teléfono
de atención á cidadanía

As organizacións ecoloxistas insis-
ten que o virus aviario espallouse
por mor da alta concentración
existente en países coma China de
aves de curral. “O problema destas
aves é que se atopan nunhas condi-
cións moi malas, tanto de hixiene
como de vida e polo tanto os seus
organismos están moi debilitados
polo que é máis probábel a propa-
gación dun virus. Non obstante,
pensamos que crear un estado de
alarma en occidente é esaxerado xa
que as condicións dos animais son
mellores e a atención sanitaria aos
humanos é moito maior. Ademais,
para que o virus pase aos humanos
ten que mutar”, explica Fins Eire-
xas, da Asociación Ecoloxista para
a Defensa de Galicia (Adega).

Segundo Miguel Conde, a
convivencia con aves estabuladas
é moi usual en países coma China
e ese contacto continuo co home é
o que pode facilitar a transmisión
despois de ter mutado. “En Europa
non habería que alarmarse tanto
porque agora está prohibido que as
persoas e os animais convivan nas
mesmas casas. De todos os xeitos
hai un dato que está aí e non é ou-
tro que en China, que é un país de
máis de mil trescentos millóns de
habitantes até agora non se rexis-
traron máis dun cento de casos de
transmisión a humanos”, asegura
Miguel Conde.

Illar os currais

Entre as medidas que propoñen
as organizacións ecoloxistas pa-
ra evitar a posíbel transmisión
das aves silvestres ás aves de cu-
rral atópase a de illar os currais
de xeito que os paxaros salvaxes
non poidan comer nin beber da
auga das aves de curral, xa que o
virus se espalla por contacto de
mucosas, sobre todo. En ningún
caso, poden abaterse os paxaros,
xa que isto provocaría unha dis-
persión das aves por un gran nú-
mero de sitios descontrolados.

A nivel xeral, as técnicas de
control máis eficientes son as de
control da industria aviaria, re-
ducindo o contacto entre animais

domésticos e salvaxes ou con
fontes de auga infectadas e sacri-
ficando de xeito rápido as aves
afectadas. Tamén deberían con-
trolarse o mercado e transporte
de aves domésticas e impedir as
importacións de aves proceden-
tes de áreas afectadas.

Os ecoloxistas sinalan que
ademais das consecuencias que
pode ter a gripe aviaria para a eco-
nomía e dos riscos para a saúde
dos seres humanos, existen igual-
mente potenciais implicacións no
tocante á conservación das aves
Por exemplo, estímase que entre o
5% e o 10% da poboación mun-
dial de ganso de cabeza listada,
Anser Indicus, desapareceu debido
aos acontecimentos da China.♦

RUBÉN VALVERDE
A Consellaría de Medio Rural propón declarar zona de alto risco
o complexo intermareal do Umia-Grove-Carreirón. A proposta
trasladaráselle ao Comité de Alerta Sanitaria e en caso de ser acep-
tada todas as aves de curral dun perímetro de 10 quilómetros te-
rán que ser recluídas, non estará permitida a súa cría ao aire libre
e deberán separarse os parrulos e os gansos das demais especies.
Estas medidas, xunto con outras de prevención que se tomarán
noutros seis humidais, tomaranse para evitar os posíbeis contaxios
das aves migratorias procedentes de África e doutros continentes.

‘O H5N1 non é,
actualmente,
contaxioso entre
humanos e os casos
verificados de seres
humanos infectados
foron asociados á un
estreito contacto con
aves domésticas
infectadas”
Informe SPEA

Unha enfermidade de curral
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Desde o sector social da Disca-
pacidade, hai que ter en conta
que dependencia e envellece-
mento non son conceptos inter-
cambiábeis. Reducir a cuestión
da atención á dependencia á
protección exclusivamente de
persoas maiores constituiría un
reducionismo inadmisíbel. Se
ben o factor da idade, do pro-
gresivo envellecemento, ensan-
cha a poboación dependente,
non é menos certo que as situa-
cións de dependencia pódense
dar, e de feito danse, en todas as
etapas da vida da persoa. 

Outro aspecto digno de ter
en conta é que a dependencia
nas persoas maiores pode de al-
gún modo preverse, xa que soe
ir ligada ao envellecemento;
mentres que nas persoas con
Discapacidade severa, as situa-
cións de dependencia soen ter
unha orixe non prevista, pios a
discapacidade presentase ines-
peradamente (causas conxéni-
tas, perinatais, traumáticas,

etc.). Este “factor sorpresa” que
chega de súpeto, “desestabiliza”
o contorno da persoa e require
dun período de maduración, que
permita a asunción da nova si-
tuación, por parte da propia per-
soa e/ou a familia circundante.

Polo tanto, debe quedar cla-
ro que as situacións de depen-
dencia poden darse en todas as
etapas da vida da persoa e que a
resposta xurídico-institucional e
asistencial que se lle dea, ha de
ter presente esta realidade. 

Os contidos do Libro Bran-
co da Dependencia, permite al-
gunhas matizacións, que esti-
mamos moi pertinentes, sobre o
concepto de dependencia en re-
lación coa discapacidade.

O concepto de dependencia
aparece definido desde unha
perspectiva reducionista, pois só
se refire aos casos máis graves.

As situacións de baixos ni-
veis de autonomía en amplos
grupos de poboación non están
orixinadas unicamente pola

concorrencia dunha deficiencia,
que á súa vez orixina unha dis-
capacidade, e que impide á per-
soa atender por si mesma os ac-
tos esenciais da súa vida diaria;
os contornos, as actitudes, os
procesos –senón están concibi-
dos en clave de Accesibilidade
Universal–Deseño para Todos,
fomento da plena participación
e da vida o máis independente
posíbel– contribúen decisiva-
mente a producir persoas de-
pendentes, ao facer máis seve-
ros os grados de dependencia
debidos a unha deficiencia.

Desde esta perspectiva, as
políticas activas de integración,
as políticas de saúde e de servi-
cios sociais, deben estar orienta-
das á prevención ou a atenuar os
efectos das situacións de feito
que orixinan limitacións da au-
tonomía en determinados gru-
pos de persoas. Por exemplo, as
políticas de saúde, procuran
máis o tratamento da enfermida-
de ou da patoloxía, que a pre-

vención; máis a intervención de
choque puramente sanitaria que
ao mantemento, a rehabilitación
e a recuperación no seu caso. 

Hai que pór de releve as nece-
sidades específicas das Persoas
con Discapacidade e que estas se-
xan atendidas en igualdade de
condicións, ao menos, que outras
situacións de limitación da auto-
nomía, tendo sempre en conta a
especificidade e problemática que
encerra cada subgrupo concreto
de Persoas con Discapacidade.

Como conclusión, a Lei de
Promoción da Autonomía Persoal
e da Dependencia, da que en estes
momentos contamos xa cun ante-
proxecto, debería ter en conta: 

- A definición dos grupos de
acceso ao sistema desde unha
perspectiva multiparadigmática
e non só en función das activi-
dades da vida diaria.

- Potenciar a autonomía per-
soal, xunto co apoio ás situa-
cións de dependencia e a súa
prevención.

- Establecer criterios de va-
loración xenéricos e un instru-
mento de consenso para deter-
minar a entrada no sistema.

- Definir criterios e instru-
mentos específicos para a ava-
liación dos subgrupos: discapa-
cidade intelectual, autismo, etc. 

- Determinar para cada sub-
grupo o perfil de necesidades e
de posibilidades e en todo caso,
tratar de melloralos.

- Garantir a continuidade
dos actuais servicios nos niveis
de calidade xa alcanzados

- Concretar se o previsto na
Lei definitiva respecta os acor-
dos e convenios de financia-
mento xa establecidos e postos
en marcha polas distintas admi-
nistracións ou supón unha subs-
titución dos mesmos por unha
nova vía de financiamento.♦

CIPRIANO LUÍS JIMÉNEZ CASAS

é Médico-Psiquiatra.

ogrannarocha@hotmail.com

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa CIPRIANO L. JIMÉNEZ CASAS

Da dependencia á autonomía persoal (e II)

Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

A.N.T.
A deputada do BNG, Ana Pon-
tón, constatou en sesión da cá-
mara que “todos os estudos e en-
quisas realizados sobre o uso do
galego nas últimas décadas coin-
ciden en sinalar a alarmante per-
da de galegofalantes entre as xe-
racións máis novas da nosa na-
ción”. Unha tendencia que cons-
trasta “cun período de cooficiali-
dade, onde teoricamente se desti-
naron recursos importantes á
normalización do galego”.

O Mapa Sociolingüístico, se-
gundo lembrou Pontón, dá conta
da alarmante mingua de falantes
na poboación de menor idade.
Máis concretamente cincuenta
puntos porcentuais separan os
tramos de idade de 65-80 anos e
15-26 anos, en canto ás persoas
que teñen o galego como lingua
inicial. “Tal situación comprome-
te, segundo a deputada, un dos
piares básicos na normalización
lingüística como é a conserva-
ción familiar dos usos da lingua”. 

Os dados do censo de 2001
son reveladores. Descende o ni-
vel de uso nas cidades e vilas
máis importantes poboacional-
mente e resulta preocupante, se-
gundo Pontón, “o ascenso do nú-
mero de persoas que afirman non
usar nunca o galego, pasando de
162 mil a 332 mil”.

Rubén Cela, Director Xeral
de Xuventude, debuxou unha si-
tuación crítica que o goberno está
a combater cunha batería de me-
didas como a colaboración co te-

cido asociativo, a galeguización
das instalacións xuvenís ou cam-
pañas de animación á lectura. 

“Vontade política”

Para Cela trátase, fundamen-
talmente, dunha cuestión de
“vontade política” que o novo go-
berno “si ten” e constatou a difi-
cultade de penetración do galego
nos tramos de idade máis novos,
de xeito especial nas cidades.

Pontón propuxo tamén que as
iniciativas de Xuventude se cen-
tren tamén nos ámbitos de lecer
máis frecuentados pola xente no-
va “como os bares e discotecas” e
apostou pola “integración dos
mozos inmigrantes na nosa cultu-
ra a través da lingua galega”.♦

O descenso
é máis grave entre a mocedade
O número de persoas
que nunca usa o galego
pasa de 162 mil a 332 mil

Ana Pontón, deputada do BNG.        AGN



PERFECTO CONDE
O ríos galegos atópanse hoxe en
perigo. Menos para o Partido
Popular (PP), que considerou
“redundantes” os argumentos
que contén a Proposición de
Lei de Iniciativa Lexislativa
Popular para a Protección, a
Conservación e a Mellora dos
Ríos Galegos que foi defendi-
da o martes pasado no Parla-
mento polo secretario xeral de
Adega, Daniel López Vispo.

O deputado Xaime Castiñeira
defendeu na tribuna a postura do
PP, contraria a esta iniciativa
que foi defnitivamente aprobada
cos votos favorábeis do PSdeG-
PSOE e do BNG, explicados po-
las deputadas Laura Seara e Ana
Pontón, respectivamente. Cal-
quera destas dúas parlamenta-
rias non saían do seu asombro
polo feito de que os deputados
do partido que gobernou Galiza
durante máis de dazaseis anos
non se mostraran nin sequera
minimamente sensíbeis ante a
acuciante problemática que
plantexa a iniciativa aprobada.

“No PP galego parece que na-
da cambia –díxonos Ana Pontón.
Dá igual que estea Fraga ou non.
Non son capaces de reflexionar
sobre o pasado e continúan re-
cluídos no peor para o país. Nos
lles val nin a constancia de que
hai sentencias que botaron abai-
xo concesións que se fixeron
mentres eles gobernaban nin que
o Consello de Contas non avalia-
se algunha desas intervencións”.
Pola súa parte, a socialista Laura
Seara resumiu o seu estado de
ánimo dicíndonos que “os do PP
non é que non se enteren de que
precisamos ordenar e protexer os
nosos ecosistemas fluviais, é que
non queren enterarse porque non
lles interesa facelo”.

Por segunda vez na súa his-
toria dun cuarto de século de
existencia, o Parlamento de Ga-
licia sacou adiante unha iniciati-
va popular, neste caso repaldada
por 39.000 firmas. En 1989, ti-
vo lugar a presentación por pri-
meira vez dunha iniciativa de
carácter popular, daquela adica-
da á reclamación dunha área sa-
nitaria para a comarca ponteve-
dresa do Salnés.

Tal como esta vez puideron
escoitar os parlamentarios, nos
ríos galegos hai perto de 400 es-
pecies endémicas de invertebra-
dos, e neles decubríronse perto
de 80 especies novas para a
ciencia. Os ríos xogaron un pa-
pel transcendental na economía
tradicional e na conformación
das características socio-cultu-
rais e psicolóxicas do pobo ga-
lego. As paisaxes de Galiza es-
tán determinadas polos seus rí-
os. A auga e os ríos tiveron den-
de sempre un alto valor simbó-
lico significando hospitalidade,
fraternidade e fonte de vida no
sentido máis amplo. Arredor
dos usos tradicionais da auga
xurdiron relacións sociais e cul-

turais integradoras que perma-
necen na forma de recursos his-
tórico-culturais e etnográficos.

Prioridade
para o patrimonio fluvial

No caso dos ecosistemas fluviais
galegos non se teñen respectado
os principios de avaliación de
impacto ambiental, información
pública, participación cidadá e
educación ambiental que susten-
ta a Lei 1/1995 de Protección
Ambiental de Galiza, e diversos
aspectos da Lei 7/1992 de Pesca
Fluvial tamén tiveron unha apli-
cación deficiente. No ano 2000
aprobouse a Directiva do Marco
da Auga (2000/60/CE) que orde-
na prevenir calquera novo dete-
rioro dos ecosistemas acuáticos e
atinxir como mínimo un “bo es-

tado” de todas as augas no hori-
zontre do 2015.

Pois ben, o estado actual dos
ríos galegos está
lonxe dese ob-
xectivo e, segun-
do os promotores
da Iniciativa
aprobada esta se-
mana no Parla-
mento, é necesa-
rio correxir esta
situación. Con
este obxectivo, a
Iniciativa declara
prioritaria e de
interese xeral a
conservación do
patrimonio natural fluvial, in-
cluíndo a biodiversidade de flo-
ra e fauna dos ríos e o patrimo-
nio etnográfico e histórico-cul-
tural relacionado. As adminis-

tracións públicas teñen a obriga
de garantir a protección, conser-
vación e mellora dos ríos e a ad-

m i n i s t r a c i ó n
competente ela-
borará os novos
planos hidrolóxi-
cos para as novas
demarcacións hi-
drográficas con-
sonte os criterios
da Directiva
Marco da Auga e
da Lei que se
propuxo no Par-
lamento. Ditos
planos incluirán,
cando menos,

particularizando para cada sub-
sistema fluvial, a restauración
dos ecosistemas, a súa mellora
integral integral, a restauración
de humedais e zonas de inunda-

ción dos ríos, o saneamento in-
tegral de todos os cursos flu-
viais e a creación dunha rede de
vixianza e control do estado
ecolóxico dos ríos.

Tamén se elaborará un plano
para o estudo hidrobiolóxico
dos ríos, no que se catalogue e
cuantifique a biodiversidade
fluvial, se desenvolvan estrate-
xias de recuperación das espe-
cies ameazadas e se controlen
as especies invasoras. Este pla-
no deberá acadar a a protección
integral dunha parte significati-
va dos ecosistemas fluviais ga-
legos, co obxectivo de garantir a
conservación substentábel da
paisase e da biodiversidade flu-
viais. Estes espazos xestiona-
ranse cos criterios que formen
parte da Rede Natura 2000.

Participación cidadá

A partir da ILP aprobada tamén
se garantirá a participación ci-
dadá tanto nos procesos de ela-
boración dos planos hidrolóxi-
cos como nos de autorización
de cada infraestructura, plano,
programa ou proxecto. Elabo-
rarase un plano de educación
ambiental relacionado cos usos
doméstico, industrial e agrogan-
deiro da auga, priorizando a re-
ducción do consumo e a preven-
ción da contaminación coa fina-
lidade de construír unha nova
cultura da auga.

Dacordo coas liñas e pautas
de actuación definidas na Estra-
texia Galega de Educación Am-
biental, establecerase un plano
de educación ambiental para o
aforro enerxético, e atenderase a
concienciación sobre os perigos
das especies invasoras, tanto do
público en xeral como de secto-
res chave, entre os que se ato-
pan o turismo, o comercio, o
transporte, etc. Atenderanse
igualmente, de forma urxente,
as necesidades de capacitación
técnica do persoal das adminis-
tracións hidráulica en particular,
e do persoal das administra-
cións autonómica e local rela-
cionadas con estes temas.

Para completar a Lei coas
súas correspondentes disposi-
cións, os promotores desta Ini-
ciativa propoñen que a Admi-
nistración elabore os regula-
mentos e dote os recursos nece-
sarios para desenvolver estas
medidas. Mentres os novos pla-
nos a que fai referencia a Lei
non entren en vigor, paralizara-
se calquera nova actuación so-
bre os ríos galegos, incluídos os
que contan con proxectos en
tramitación ou autorizados. A
Xunta de Galiza xestionará a
tranferencia das competencias
en materia de planificación hi-
drolóxica nas bacías dos siste-
mas Miño-Sil, Limia e Támega,
como paso previo á configura-
ción das correspondentes de-
marcacións territoriais, nas que
deberán participar o Minho e o
Douro portugueses.♦
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O Parlamento aproba a Iniciativa Lexislativa Popular

Os mil ríos xa teñen quen os protexa

Porén, hoxe os ríos atópanse
en perigo. A alteración física,
debida sobre todo ás presas
hidroeléctricas, a degrada-
ción dos hábitats, a invasión
das zonas de inundación por
todo tipo de construcións, a
sobreexplotación, a contami-
nación e a introdución de es-
pecies non nativas fixeron di-
minuír a biodiversidade flu-
vial. As presas hidroeléctri-
cas fan que máis do 70 por
cento dos leitos fluviais se-
xan hoxe inaccesíbeis ás es-
pecies migratorias. Nos últi-

mos anos reducíronse en
máis do 99 por cento as exis-
tencias de salmón nos ríos
galegos. Danse casos fre-
cuentes e xeneralizados de
contaminación orgánica que
afectan a máis do 80 por cen-
to da rede hidrográfica gale-
ga. Tamén é preocupante a
contaminación por substan-
cias químicas.

De forma intencionada
(pesca deportiva) ou acciden-
tal (acuariofilia, comercio,
etc.), introducíronse en Galiza
especies exóticas que causan

problemas graves. A alteración
física do hábitat eliminou zo-
nas de inundación, destruíu
brañas e mananciais e mesmo
algúns paseos e praias fluviais
impactaron nos ecosistemas de
auga doce. Galiza, con só o 5
por cento do territorio e o 7
por cento da poboación, xera o
25 por cento de toda a electri-
cidade de orixe hídrica que se
produce no Estado. O 34 por
cento dela vai fóra do país,
cunhas perdas no seu transpor-
te que superan a toda a enerxía
eólica producida en Galiza.♦

Correntes en perigo

Daniel López Vispo, á esquerda, fala co conselleiro de Meio Ambiente, Manuel Vázquez, e a conselleira de Pesca, Carme Gallego. 
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A Iniciativa declara
prioritaria e de
interese xeral a
conservación do
patrimonio natural
fluvial



H. VIXANDE
A OPA de Gas Natural sobre
Endesa fracturaba as infraes-
truturas galegas desa empresa
mentres a nova oferta da ale-
má E.ON implica que conti-
nuarían unificadas. Por outra
banda, Fenosa é outro dos
eventuais obxectivos de com-
pra polas compañías europeas.

Se Gas Natural saca adiante a
Oferta Pública de Adquisición
sobre Endesa, as infraestruturas
que tiña en Galiza esta empresa
quedarían en mans de dúas ou
tres compañías e o seu futuro
comprometido. O 21% de Rega-
nosa que ten Endesa pasaría a
Enagas, os grupos de xeración
con carbón a Iberdrola e os ciclos
combinados quedarían nas mans
de Gas Natural. Da mina de lig-
nito das Pontes, nada se sabe.

O panorama de fractura e di-
fuso futuro non se daría se E.ON
saca adiante a súa contra OPA so-
bre Endesa, xa que ao non operar
actualmente no mercado español,
non tería que desfacerse de acti-
vos para non alcanzar unha posi-
ción de monopolio. Por outra
banda, E.ON, que é un grupo que
ten moita actividade no carbón,
pero tamén no gas, manifestou
que as infraestruturas de Endesa
no Estado español quedarían co-
mo están. A lóxica empresarial
confirmaría este compromiso.

O anuncio de E.ON sorpren-
deu ao Goberno central, que acep-
tou a venda de Endesa pero mani-
festou o seu desgusto co cariz que
tomou a fase final da operación.
Zapatero dixo que lle gustaría que
Endesa continuase en mans espa-
ñolas, en referencia á adquisición
de Gas Natural. Mais a actual com-
posición accionarial de Endesa non
dá para afirmar que sexa unha em-
presa española. Se ben o 9% da
mesma está nas mans de Caja Ma-
drid, o capital restante está na bol-
sa e moito corresponde a fondos
americanos de investimento.

O debate da españolidade de
Endesa saltou á opinión pública
despois dun discurso que exaltaba
a ausencia de patria do capital e
mentres Galiza asistía muda a un
debate que lle afecta pero no que
non ten voz. O noso país xera par-
te importante da enerxía de Ende-
sa pero o Parlamento non ten com-
petencias para regular esta activi-
dade. O presidente Pérez Touriño
comprometeuse a un seguimento
“intenso e activo” para “garantir
os proxectos enerxéticos e o em-
prego xerado” para “o mellor futu-
ro do sector enerxético en Galiza”
e o conselleiro de Industria, Fer-
nando Blanco (BNG), declarou
que “hai un novo actor neste xogo
e as circunstancias varían”. Blanco
tamén sinalou que é esencial que
“se manteñan os proxectos de Re-
ganosa, os ciclos combinados e a

xeración de Endesa en Galiza”.
Un pouco máis aló foi Fermín Paz,
da CIG, que dixo que “eu sempre
defendín que o que interesa é ter
un grupo enerxético galego”. Paz
tamén se preguntou “por que pro-
testan agora polo que están a facer
os alemáns se as empresas españo-
las fan o mesmo en Arxentina ou
en Chile?”

O visto bo do Goberno central a
unha OPA sobre Endesa non só lle
abría as portas a Gas Natural para
adquirila, senón que puña a compa-
ñía enerxética en mans do mercado.
Agora falou e nos próximos días
podería haber novos pronuncia-
mentos. “Abriuse a espita e será
moi difícil de controlar”, resumiu
Fermín paz, da CIG. Ao Goberno
só lle caben dúas posibilidades: un-
ha contra oferta de Gas Natural que
mellore a oferta de E.ON ou exer-
cer o dereito de veto por un proce-
demento chamado Acción de Ouro,
que conserva por algún tempo para
preservar a súa independencia no
caso das empresas públicas que fo-
ron privatizadas, como Endesa. De
todos xeitos, Zapatero afirmou que
rexeita esta última posibilidade.

Tamén caberían outras op-
cións, pero non dependerían do
Goberno. Algunhas estarían dentro
da mesma filosofía que hoxe de-
fende Zapatero, pero outras repre-
sentan a opción do mercado que se
abriu tras a OPA. Gas Natural po-
dería procurar novos apoios para
controlar Endesa, pero crearía un-
ha compañía case monopolista nun

mercado que en realidade ten pou-
co de liberalizado. A italiana
ENEL xa se lle ofreceu a Gas Na-
tural como aliada pero sería entre-
gar parte de Endesa a mans estran-
xeiras, cando agora Gas Natural
defende a españolidade da súa
oferta. Tamén podería suceder que
ENEL presentase a última hora un-
ha oferta suculenta por Endesa e lle
gañase a Gas Natural e E.ON.

Se sae adiante a OPA pero non
como prevía Gas Natural e Endesa
pasase a mans estranxeiras, o sec-
tor en España podería coñecer no-
vos movementos. Con probabili-
dade Gas Natural e Iberdrola pode-
rían unirse para facerlle fronte aos
intentos de compra –xa que ENEL
non oculta o seu interese por Iber-
drola, aínda que se lle ofreza a Gas
Natural como aliada. No caso de
Unión Eléctrica Fenosa, a situa-
ción de debilidade sería total. Fe-
nosa xa é unha pequena compañía
dentro do Estado, xa que ten o 11%
do mercado, e sería moi fácil de
adquirir por parte dunha gran em-
presa europea –entre outras ENEL,
se fracasa o seu intento de facerse
con Iberdrola. O papel xogado por
ACS na OPA sobre Fenosa que
auspiciou o Banco de Santander
podería revelarse como especulati-
vo e a construtora podería vender a
súa participación na eléctrica gale-
ga. Se no seu momento Fenosa
chega a ser adquirida polo grupo li-
derado por Amancio Ortega e Xa-
cinto Rei, estaría máis blindada an-
te posíbeis adquisicións.♦
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Opas sobre Endesa
MANUEL CAO

Impresiona a decisión coa que a dereita española emprendeu a
liorta contra Catalunya despois de conquistar a maioría absolu-
ta en 2000. Do modelo inicial destinado a reducir as CC AA a
Deputacións realizado dende o goberno Aznar pasouse a unha
presión feroz contra o tripartito de Maragall, que se acrecentou
coa aprobación do Estatut derivando en acusacións explícitas
de connivencia co terrorismo e coa destrución de España.

Neste contexto político sumamente enrarecido, no que non
faltaron as case esquecidas ameazas de militares, prodúcense ope-
racións orientadas a redefinir o sector da enerxía tendo en conta a
tendencia cara empresas de carácter multinacional con ámbito de
actuación europeo, no que o regulador da competencia tratará de
dificultar as posicións de monopolio tanto nos países membros
como no conxunto da UE. A empresa alemana E.ON, líder mun-
dial en electricidade e gas, aspira a converterse nun cuasi mono-
polio na Unión Europea coa OPA sobre Endesa, exercendo o pa-
pel de cabaleiro branco que sae en defensa dos directivos da em-
presa española e, en principio, conta con moitos puntos a favor
para gañar a batalla (prezo superior, pago efectivo e inmediato, fa-
cilidade para superar as normas da Comisaria da Competencia da
UE, acordo total coa dirección de Endesa e, finalmente, promesas
diversas en proxectos de emprego, sede en Madrid, etc).

Para directivos e accionistas a opción de E.ON é moito mellor
que a de Gas Natural pois aos primeiros garántelles nun curto pra-
zo a permanencia nos seus cargos e aos segundos proporciónalles
uns rendementos superiores. Máis na xestión e operacións dos an-
tigos monopolios naturais agora privatizados existen outros axen-
tes que teñen moito que dicir, destacando, en particular, o goberno
español que é o que marca as regras e os prezos da enerxía e, en
consecuencia, a taxa de rendibilidade das empresas do sector. Cer-
tamente, cada vez son menos as posibilidades que teñen os gober-
nos dos Estados para intervir en asuntos que formalmente compe-
ten xa ás políticas comunitarias pero, na realidade, as marxes de
maniobra aínda son importantes para un Estado que é o 5º da UE
por número de habitantes. Tamén os consumidores están afectados
pero de facto a súa representatividade e capacidade de influencia
en España é moi reducida pero as posibilidades de incidir sobre a
superempresa radicada en Düsseldorf serían xa ilusorias.

E volvemos entón á variábel política que é a que realmente
decidirá o futuro da OPA. Aquí, podemos observar claramente o
grao de ruptura de relacións impulsada por Aznar entre os grupos
de poder liderados polo PP e o resto. Na batalla de Endesa pode
verse a loita polo poder político, económico e institucional en Es-
paña con dúas tendencias ben definidas dende tempos históricos:
o modelo autoritario e centralista frente ao modelo democrático e
descentralizado. Non é difícil detectar a mán do PP detrás da OPA
de E.ON explicitando a preferencia por un grupo foráneo frente a
un español liderado por xestores cataláns, do mesmo xeito que a
balanza exterior do cava acusou este ano déficit debido á pre-
ferencia polo champán francés frente ao cava inducida pola cam-
paña da dereita centralista. Este modo de proceder, reproduce en
España esquemas de actuación guerracivilistas aplicados xa a
economía buscando aliados exteriores para as batallas interiores.
Deste xeito, priorízase a loita contra o inimigo interior na liña das
repúblicas bananeiras gobernadas por líderes enfeudados ás po-
tencias hexemónicas do momento. O empeño loábel do presiden-
te Zapatero en promover campións nacionais en sectores antes re-
gulamentados para non verse reducidos a mera sucursal dos po-
deres económicos e empresariais dominantes está a ser dinamita-
do polos grupos da dereita española coa connivencia neste caso
–e isto é novedade importante– do novo goberno de A. Merkel.♦

‘Na batalla de Endesa pode verse a
loita en España con dúas tendencias: o
modelo autoritario e centralista frente

ao modelo democrático e
descentralizado”

ACS podería vender Fenosa á italiana ENEL

A oferta de E.ON
por Endesa é a mellor para
as infraestruturas galegas

Wulf H. Bernotat, presidente de E.ON.

GONZALO



B. LAXE
A manifestación celebrada a
pasada semana en Barcelona
sorprendeu aos propios con-
vocantes pola resposta da ci-
dadanía. Unha cidadanía de
“cataláns sen complexos”,
criados xa na autonomía, que
secundaron unha petición que
reafirma a ERC no “non” ao
Estatut pactado entre Rodrí-
guez Zapatero e Artur Mas.

Os partidos cataláns non se atre-
veran a convocar unha manifes-
tación en defensa do novo Esta-
tut. Analizaran que non ía contar
co apoio dunha cidadanía que es-
taba totalmente fría co proceso.

O sábado 18 de febreiro, os
dirixentes de ERC e os case 100
colectivos convocantes, tiñan in-
certidume. Non sabían cal ía ser
a resposta cidadá aínda que tiñan
asegurado un número mínimo de
participantes, preto dos 15 mil,
dicían. O traballo de ERC dera
xa os seus froitos con centos de
autobuses contratados.

Pero a manifestación desbor-
dou todas as previsións. Os núme-
ros, coma sempre, soben e baixan
como no baile de San Vito, pero di-
versas fontes consultadas calculan
que a estimación de participantes
foi semellante á de 1977 cando de-
mandaban un Estatuto (Volem l’Es-
tatut). A cifra dun millón foi a fixa-
da daquelas, consensuada magna-
nimamente, e marcaría nestes anos
todas as seguintes manifestacións
que se celebraron en Barcelona. Ta-
mén a esta. O que ninguén nega é
que foi un éxito total.

O problema está na incidencia
real que pode ter sobre a tramita-
ción estatutaria. O grande benefi-
ciado, sen dúbida, ERC. Foi o úni-
co partido que non só apoiou a
manifestación, senón que se im-
plicou decididamente na súa cele-
bración e mobilización popular.

A primeira consecuencia foi
a unificación de posturas no seu
interior, entre os dous sectores
tradicionalmente con visións tác-
ticas discrepantes. Agora, segun-
do diversas fontes consultadas,
ninguén pon en dúbida en ERC
que a súa postura vai ser un non,
tanto no Congreso coma no Se-
nado. Se tiveran pinchado o sá-
bado, a decisión final ía ser un si.

Xa se verá se a decisión que
toman cando se convoque o re-
ferendo é un non ou postulan a
abstención. Todo vai depender do
sentir cidadán e dos acordos aos
que cheguen co PSC para non ra-
char o Goberno tripartito. Agora,

Carord-Rovira afirma sentirse
tan forte que non lle pon medo un
adianto electoral que, hai só unha
semana, rexeitaba de pleno.

Os republicanos pensan que a
súa postura contraria ao Estatuto
está lexitimada por unha parte

significativa da sociedade catala-
na e que non poden defraudar as
súas expectativas cun voto dis-
tinto ao non.

O único que podería cambiar
o senso do seu voto contrario en
Madrid serían que a definición

como nación de Catalunya apa-
recese no articulado e un aumen-
to do financiamento. Pero seme-
lla que non existe posibilidade
algunha de que así suceda, aínda
que Rodríguez Zapatero tomase
nota do éxito da manifestación
nunha conversa a posteriori con
Joan Puigcercós, secretario xeral
de ERC. Ou que Artur Mas, en
plan campión, lle pida a Zapate-
ro que lle “dea algo” a ERC para
facelos calar, ante o enfado mo-
numental dos republicanos.

Pero o que lle gustaría a ERC
é que se retirase o Estatuto por
mutuo acordo dos partidos cata-
láns. Analizan que sería mellor
agardar unhas mellores condi-
cións políticas que as que vivi-
ron nesta tramitación.

Creen que o debate estivo moi
condicionado pola situación en
Euskadi. Unha situación, pensan,
que vai mudar antes ca despois.
Producirase unha tregua de ETA,
unha Mesa de partidos, a nego-
ciación dun novo Estatuto e, como
o problema do financiamento está
resolto no caso vasco, creen en
ERC que as cesións do Estado te-
ñen que darse no plano da soberanía
e do recoñecemento como nación.

Se así fose, os cataláns terían
xa parte do camiño andando sen ter
que realizar tantas cesións, sobre
todo no plano do financiamento.

Semella que CiU non vai re-
nunciar  ao seu éxito e que Rodrí-
guez Zapatero necesita, antes de
comezar co “problema vasco”, re-
solver as reivindicacións catalanas.

Dereito a decidir

Os demais partidos cataláns ta-
mén lle mandan un recado a
ERC, que non se arrufe, que o
éxito non é seu, polo menos na
súa totalidade. Consideran que o
lema, “Som una nació i tenim el
dret de decidir” é tan amplo que a
maioría dos cataláns podían se-
cundar a mobilización. Pero o
certo é que, no fondo, esta mani-
festación demandaba un novo Es-
tatut, rexeitando o pactado entre
Artur Mas e Rodríguez Zapatero.

Malia a isto, foron moitos, non
só os votantes “convergentes”,
principalmente das súas xuventu-
des, os que participaron na mani-
festación. Tamén do PSC, mesmo
algún asesor de Pascual Maragall,
como Xavier Rubert de Ventós

Pero, segundo analistas como
Miquel Sellarés, a maioría dos ma-
nifestantes era a base social catala-
nista que se formou nos 23 anos de
Goberno de Jordi Pujol. E, máis
concretamente, o chamado “baby
boom” que, sen complexos saíu á
rúa cos seus fillos nunha marcha
cívica por algo que consideran nor-
mal: “o dereito a decidir”.

A situación era tan normal que
a manifestación estaba “protexi-
da” (palabra usada pola maioría
dos manifestantes) pola policía
autonómica, o que lles daba a
tranquilidade de que non habería
provocadores de ningunha caste.

Outros máis concienciados
politicamente, afirmaban que “o
que non queremos é que nos co-
bren 30 anos máis de hipoteca po-
lo mesmo piso”. E nesas andan.♦
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A manifestación polo ‘dereito a decidir’ reafirman a ERC no non ao Estatut

Cataláns sen complexos

Mariano Raxoi quéixase de que excluíron ao PP
do proceso de paz de Euskadi. Tamén quedou fó-
ra do acordo de reforma dos estatutos nacionais e
do propio Estado. Ben é certo que foi por deci-
sión propia. Pero, esa decisión lévao a unha fuxi-
da para diante e a unha política moi determinada.

Aínda que poda semellar o contrario, o PP es-
tase a posicionar non contra un acordo con ETA,
senón contra os términos dese acordo que, tamén
no PP, saben cales van ser en liñas xerais. Raxoi
coñece que Rodríguez Zapatero vai rendabilizar
ese acordo e, como non pode oporse a el frontal-
mente, o que trata é de ir conformando un dis-
curso que deslexitime o pacto en Euskadi ante a
sociedade cando este se dea. Este seu discurso
está apoiado polos sectores máis dereitistas.

Así temos que, por unha banda, utiliza á
parte das vítimas, como se fosen cousa súa, pa-
ra crear un clima no que calquera acordo seme-
lle unha traición, non á nación española, que é
algo etéreo, senón a unhas persoas concretas
con múltiples relacións sociais e con sentimen-
tos fáciles de compartir.

Pola outra, o PP e os seus apoios tentan im-

poñer unha lexislación que impida calquera me-
dida de graza aos presos que non sexa un indulto
que penalice ao Goberno central ante a opinión
pública.

Porque sabe todo o mundo, como afirmou
Rafa Díez Usabiaga, secretario xeral do sindica-
to LAB e unha das persoas de máis peso dentro
do mundo abertzale, “ninguén pensa que no ano
2010 os presos nacionalistas vaian estar nas ca-
deas”. O mesmo PP, cando a tregua de ETA, pu-
xo en liberdade a máis de 300 reclusos etarras e
cambiou a situación carcelaria de boa parte deles. 

É algo lóxico. Se chega a paz terá que haber con-
cesións. Haberá concesións políticas, falarase de co-
mo e cantos presos poden saír (si ou non aos dos de-
litos de sangue) e precisarán buscar a reinserción aos
integrantes de ETA que deixen as armas.

Sorprende moito que aos que na transición
(incluídos xuíces e militares) non se lle pediu
contas polo seu pasado, os que apelaron á recon-
ciliación e ao esquecemento para non perder pri-
vilexios, son os que destacaan máis agora falan-
do da necesidade de haber vencedores e vencidos
como única estratexia.♦

A paz que quere o PP
B. LAXE

LERIA DE PEPELIQUEIROS ROI CAGIAO

Un aspecto da manifestación nos arredores da Praça de Espanya.
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Iniciáronse esta semana en Viena as con-
versas entre serbios e albaneses para decidir
o futuro de Cosova, unha das derradeiras
cuestións pendentes do enredo balcánico. O
status formal de partida é o dunha provincia
serbia baixo a administración de Nacións
Unidas. Así permanece dende 1999. Os co-
sovares aspiran á plena independencia; os
serbios non contemplan mais opción que a
dunha ampla autonomía. A porta pechada,
no Palacio Kinsky, os negociadores de am-
bas partes deben atopar nos próximos me-
ses unha linguaxe común coa mediación do
ex presidente finés e comisionado especial
da ONU, Martti Ahtisaari. A volta do status
de Cosova á actualidade lémbranos a todos
que a paz non estaba de todo pechada. 

A busca dun novo entendemento, unha
misión case imposíbel, desenvolvese en para-
lelo á reflexión sobre a proposta da UE de
formar unha unión aduaneira, paso previo pa-
ra o establecemento dun mercado común, na
perspectiva da integración na Unión. E tamén
cando Montenegro disponse a celebrar un re-
ferendo sobre a independencia, probable-
mente en maio, despois das eleccións locais
do 30 de abril próximo. En Bruxelas revive
agora a idea de reunir aos estados post-iugos-
lavos, pero o discurso choca de novo cos in-
tereses da maior parte das sociedades balcá-
nicas, as que accederon á independencia e as
que, como os montenegrinos ou os cosova-
res, insisten en contar cun estado propio. 

A propósito do estatuto final de Coso-
va, Veton Surroi, dirixente do Partido re-
formador ORA, na oposición, membro do
equipo negociador, considera que o novo
Estado cosovar debe representar a todos os
cidadáns, non soamen-
te aos albaneses, pero
que haberá un Estado
independente é cousa
segura e que esa é a
mellor garantía para
conformar un conxun-
to multiétnico e tole-
rante. Esa independen-
cia non será a escusa
para amparar unha ad-
ministración corrupta
e antidemocrática, se-
nón para servir de so-
porte a unha sociedade
capaz de aceptar va-
rias identidades dife-
rentes. Pero a pesar
das boas palabras e as
garantías ofrecidas polo editor do Koha
Ditore, os serbios de Cosova están bastan-
te lonxe da reflexión de Surroi, coma os
xitanos ou os eslavos musulmáns que pro-
bablemente abandonarán Cosova se a op-
ción da independencia se confirma. Nos
últimos meses, a vida nos enclaves serbios
está paralizada, á espera dun desenlace que
moitos temen contrario aos seus intereses.

O único freo que pode evitar a fuxida das
minorías de Cosova é garantirlles unha
ampla autonomía local e relacións privile-
xiadas con Belgrado, que paga aínda as
pensións e outros beneficios sociais dos

serbios que residen na
zona, asumindo o fi-
nanciamento do siste-
ma sanitario e educati-
vo. Os albaneses que-
ren cortar de raíz esta
situación que merma a
súa soberanía. 

A debilidade do ac-
tual goberno serbio fai
pensar no reforzamen-
to da opción da inde-
pendencia de Cosova,
que unicamente pode-
ría atrasarse se a evo-
lución das nego-
ciacións desemboca
nunha grave crise polí-
tica en Belgrado. Al-

gunhas voces reclaman a organización dun
referendo en toda Serbia sobre o status de
Cosova. Outros, incluídos algúns responsa-
bles da MINUK, consideran esta a expre-
sión última da desesperación serbia. A dis-
cusión, en calquera caso, promete ser longa
e intensa. ♦

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

O estatuto de Cosova
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘En Bruxelas revive
agora a idea de reunir

os estados post-iugoslavos,
pero o discurso bate
de novo cos intereses

da maior parte
das sociedades balcánicas”

Todo
un milagre
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

AOrganización Mun-
dial da Saúde
(OMS) cifra entre

40 e 45 millóns as persoas
cegas no mundo, e en 136
millóns as que padecen
deficiencias visuais. Delas
o 90 % están nos países
subdesenvolvidos ou expo-
liados. Afrontar calquera
enfermidade no terreo on-
de o neoliberalismo foi
aplicado, e por tanto os
servizos médicos
privatizados, é algo que
semella imposíbel. 

Un dos exemplos de
colaboración entre países,
e que serve tamén de pa-
radigma do
descoñecemento que se
ten por esta beira do que
acontece pola outra, é o
que chaman “Misión Mi-
lagre”. A denominación
ten a dose oportuna da
retranca do país que
temos sazonada por Amé-
rica toda.

Cuba encetou este pro-
grama de cooperación,
que xa se desenvolve en 24
países de Latinoamérica e
o Caribe e facilita o trata-
mento a quen nunca pode-
ría pagalo no seu país.
Nun ano e medio
operáronse 210 mil perso-
as de xeito gratuito. Boa
parte delas recuperaron a
visión perdida. Todo un
milagre.  Cuba xa ten
amosado o seu
internacionalismo, que en-
choupa a illa, en moitas
ocasións. Máis de cen mil
profesionais da saúde sal-
varon vidas en 97 países
de África, Asia e América.
Están hoxe ata en
Pakistán, dous mil, en
condicións nada fáciles.

Claro que todo isto
supón un atentado
contra a civilización, esa
que permite que a
medicina sexa un
negocio. Os gobernos que
se preocupan de
universalizar a saúde e o
ensino son chamados
agora populistas. Menos
mal que o insigne pensa-
dor e profesor José
María Aznar postúlase
coma guía para loitar
contra todo isto. En defi-
nitiva, o expresidente es-
pañol vai defender a pos-
tura dos tres mil médicos
cubanos que no 59, ao
trunfo da Revolución,
marcharon a EE.UU. a
montar consulta privada
e contra o que
representan os tres mil
que decidiron quedarse a
crear un sistema
sanitario que o mundo
recoñece coma vangarda.
Toda unha declaración
de intencións.♦

NOVIDADES NA NOVA COLECCIÓN INFANTIL ANTÓN E POMPÓN

Libros de Anxo Fariña, coas tapas acolchadas,
para aprender e divertirse a partir dos dous anos.

A NOSA TERRA

comparacións nenos do mundo as sensacións os meses



Hoxe por hoxe non existe ningun
impedimento legal para que as se-
leccións deportivas autonómicas
se enfronten entre si en encontros
de carácter non oficial. A esta
conclusión chegaron numerosos
expertos de todo o Estado que
participaraon nas xornadas sobre
“As Seleccións deportivas auto-
nómicas: unha visión galega”.

Entre os relatores no aspecto
xurídico participou Ignasi Doñate,
Director General de Projecció Ex-
terior de l’Esport, da Generalitat
de Cataluña; Gabriel Real, Presi-
dente da Asociación Española de
Dereito Deportivo e Juantxo Lam-
daborenea, advogado e experto
deportivo, así com o director do
IGEA, Paulo González Mariñas.

Santiago Domínguez Olvei-
ra, Director Xeral de Deportes,
foi máis alá e anunciou que xa
esxiste conversas no marco do
Galeuscat para celebrar un torneo
entre as seleccións das distintas
nacións do Estado, incluída a es-
pañola. Olveira recoñeceu que ía
ser difícil que xogase a selección
española, pero “alá eles, a culpa
non vai ser nosa”, concluiu.

A opinión unánime entre os
diversos ponentes galegos, así co-
mo entre o público participante,
foi que era necesario que a selec-
ción galega de fútbol non quedase
só nun partido ao ano. Propúxose
así que se puxesen en marcha ou-
tros encontros, se podían ser semi-
oficiais mellor. Como exemplo,
unha Liga entre as nacións celtas,
outro torneo coas seleccións de
cultura lusófona, ademais do xa
citado toneo entre as distintas na-
cións do Estado español.

Os xuristas deixaron claro

que estes torneos poderían cele-
brarse, sempre que non tivesen
un carácter oficial. O principal
problema reside en que as des-
tintas federacións deportivas son
unhas entidades de carácter pri-
vado, conformando as estruturas
a nivel europeu ou mundial, co-
mo a UEFA e a FIFA. Para parti-
dos oficiais son estas as que te-
ñen que dar o recoñecemento.

Se recoñecesen ás distintas
federacións autonómicas, como
Galiza, Euskadi e Catalunya, o
mesmo que fan con Gales, Irlan-
da do Norte ou Escocia, non te-
ría que existir ningún problema.

Pero na realidade o Estado
español impide este recoñece-
mento. Así, Juantxo Ladambore-
nea relatou como desde o Estado
se crearon federacións deporti-
vas que entes só existían en Eu-
kadi, como a de tira-soga, ou de
surf ou a de pelota basca, impe-
díndolles a Euskadi participar
mesmo como convidada en cam-
pionatos oficiais internacionais.

Existen tamén outros atran-
cos, ademais dos políticos, co-
mo expuxo o director de A Nosa
Terra, Afonso Eiré. “Os futbo-
listas son, cada vez máis, empre-
sas cuns intereses comerciais
moi concretos. Se os donos dos
futbolistas están interesados, as
seleccións poderían celebrar
máis partidos. Pero o problema
é que os clubes, nunha dinámica
de investimentos cada vez máis
forte, necesitan a cada máis ca-
lendario para rendabilizar tamén
a eses xogadores, mesmo en
partidos amigábeis. Por iso se
negan a prestar xogadores ás se-
leccións. Só os organismos in-

ternacionais que viven dos tor-
neos oficiais son quen de impor-
lle aos clubes que deixen os xo-
gadores”, espuxo o xornalista.

Para Eiré o futuro da selección
galega vai depender da dinámica
política. En primeiro lugar da ga-
lega, onde, como se viu “só o na-
cionalismo está obxectivamente
interesado no seu potenciamen-
to”. Logo na estatal, como na re-
forma dos Estatutos e da mesma
Constitución e, seguidamente, do
rumbo que colla a conformación
da UE e o papel que podan ter ne-
la as nacións sen Estado. Para Ei-
ré existe un risco coa selección
galega, que sería xogar por xogar
partidos intranscendentes, que
afastaran aos seareiros do estadio.
A outra, convertir a selección nun
símbolo nacionalista. “A selec-
ción só pode ter o papel concien-
ciador se parte dun proxeto unita-
rio nacional”, concluiu.

Outro dos aspectos que se
puxo de manifesto nas xornadas
foi o de non circrunscribir úni-
camente as seleccións ao aspec-

to futbolístico, senón que sería
preciso que igual dinámica se
puxese en marcha para outros
deportes, aínda que estes non ti-
vesen a repercusión social ou o
éxito que tivo a recuperación da
selección galega de fútbol.

Neste aspectos Ignasi Doña-
te expuxo como, fronte ao me-
nor entusiasmo que está a con-
citar agora a selección catalana
de fútbol, o partido que xogou o
pasado ano a de baloncesto re-
xistou unha das mellores entra-
das nun pavillón catalán.

Doñate expresou a necesidade
de criar estruturas estabeis para
pór en marcha as seleccións, e ta-
mén para poder ter unha dinámica
que leve ás federacións deportivas
das nacións sen Estado a ser reco-
ñecidas internacionalmente. Na
Galiza, ao contrario que en Cata-
luña e, en menor medida en Eus-
kadi, estas asociacións e organiza-
cións non existen. 

No caso galego só é salientá-
bel os Siareiros, unha asociación
de base con nula apoio económi-

co e de interlocución a nivel ins-
titucional ou internacional.

O aspecto emotivo estivo moi
presente nas xornadas, con po-
nentes como Antón Reixa ou Xo-
sé Manuel Pereiro, pero, sobre to-
do, Arsenio Iglesias. O seleccio-
nador galego afirmou que “nunca
vin tanta ilusión en ningún vestia-
rio como a que tiñan os seleccio-
nados galegos”. Arsenio mos-
trouse tamén sorprendido agrada-
belmente polo encontro e, curtido
en mil batallas, relatou tamén co-
mo el sentira un formigueo aquel
día como poucas veces sentira.

A outra nova que se produciu
nestas xornadas foi o anuncio re-
alizado tamén por Domínguez
Olveira de que, posíbelmente,
neste ano rematada a tempada
futbolística, se comece a xogar a
primeira Copa da Xunta de fúbol.
Nesta competición estarán pre-
sentes os equipos galegos de Pri-
meira División, Segunda, Segun-
da B, e tamén de terceira se al-
gunha capital non ten equipos
noutras categorías superiores.♦
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Este ano vai comezar a disputarse a ‘Copa Xunta de Galiza’ 

As seleccións do Galeuscat
traballan para xogar un torneo de fútbol

A.N.T.
O partido que celebrou a selección galega o 29 de decembro do
ano pasado non vai quedar nunha anécdota. O éxito leva a fi-
xarse novas metas, entre elas, a dun torneo das seleccións de
Galiza, Euskadi e Cataluña. As conversas xa comezaron. Asi o
anunciou o director xeral de Deportes, Santiago Domínguez, na
clausura das xornadas sobre “As seleccións deportivas autonó-
micas”, organizadas polo Instituto Galego de Estudos Europe-
os e Autonómicos (IGEA), celebradas os máis 17 e 18 en Oleiros.

García Seoane (alcalde de Oleiros), Arsenio Iglesias, Santiago Domínguez Olveira (director xeral de Deportes), Afonso Eiré (director de
A Nosa Terra), Mon de Santiago, Ignaci Doñate (director de proxección exterior de L’Sport de Catalunya) e Paulo G. Mariñas.

O encaixe galego
Mario Gallego Rei

COLECCIÓN ESENCIAS

Un achegamento ao mundo do encaixe galego
desde a orixe até a actualidade por man dun dos seus maiores coñececedores.

Mario Gallego escribe sobre a súa historia, descifra os seus segredos e
afonda en estilos, procedimentos e escolas.

A NOSA TERRA
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A sociedade camiña paseniña-
mente na dirección que marca a
actualidade, o que cabería entón
sería saber quén decide o que é
actualidade.

O deporte e as prácticas físi-
co-deportivas forman parte desta
sociedade, polo tanto segundo co-
mo esta sexa así serán as prácti-
cas. O consumo, ademais de ser
inevitábel, tamén responde a un-
has tendencias que mudan e que
non o fan por mor da casualidade.

¿Cómo se relacionan os tres
conceptos?

Nos Estados Unidos son es-
pecialistas en crear produtos,
en marcar tendencias que espa-
llan por todos os países que fi-
xan a súa atención nesta pode-
rosa nación. Dende alí incenti-
van os seus cidadáns a consu-
mir produtos determinados que
mudan cada certo tempo e
manteñen o mercado en conti-
nuo dinamismo. Entre estes
produtos atópanse as prácticas
físico-deportivas que son en-
volvidas nunha especie de pa-
quete e bautizadas cun nome
atractivo. Así temos por exem-
plo o fitness ou o welness que
non corresponden a unha prác-
tica concreta senón que refiren
conceptos amplos relativos a
un conxunto de actitudes rela-
cionadas co exercicio físico.

No estado español impór-
tanse marcas, conceptos e pro-
dutos. No caso do deporte non
se pode dicir que haxa unha
clara asimilación pero no eido
do exercicio físico a cuestión é

ben diferente. As probas son
claras, modalidades como o ae-
robic, o ciclismo en sala, o mé-
todo Pilates ou o cardiobox son
algunhas das mostras do que
estamos a dicir.

Curiosamente os propios es-
tadounidenses tamén importan
outras modalidades que logo
transmiten a terceiros países,
este é o caso do Ioga, do Tai Chi
e doutras prácticas orientais.

Entón, se estamos decididos
a iniciarnos no exercicio tire-
mos que pasar polo proceso de

elixir cal imos facer. Para o
mercado somos meros consumi-
dores, clientes que abonan unha
cuíta e que hai que tentar man-
ter. Existe tamén a oferta públi-
ca que corresponde aos ximna-
sios municipais, aquí o que soe
primar é a escaseza de inversión
e a falla de preocupación pola
cantidade de persoas que aco-
den a facer exercicio. ¿Cómo
orientarse?

Nesta voráxine de oferta é
doado perderse e confundirse
deixándose levar polas tenden-

cias dunha sociedade altamente
mediatizada. Unha clara mani-
festación disto é a masiva oferta
que podemos observar por parte
dos ximnasios do chamado mé-
todo Pilates. Isto, que é vendido
como unha modalidade recente e
innovadora, resulta que ten máis
de 50 anos de vixencia, pero
agora “púxose” de moda debido
Á práctica de personaxes famo-
sos estadounidenses. A industria
funciona de forma sincronizada:
oferta de actividade, oferta de
formación de monitores, oferta

de material e de roupa deportiva.
Todo aderezado cunha boa cam-
paña dá lugar a masiva práctica
por parte de xente ávida de con-
sumo de tendencias.

Outras persoas decántanse
por actividades de carácter máis
suave como son o Ioga ou o Tai
Chi. Aquí o proceso é moi simi-
lar e no caso concreto do Ioga
temos unha ampla gama para
perdernos: Asthanga, Ivengar,
Kundalini, etc. Non queda atrás
o Tai Chi que tamén se diversi-
fica en familias varias ou intro-
duce implementos variados.

Compre dicir que o impor-
tante é realizar algún tipo de
exercicio o marxe de cal sexa a
modalidade, evitar a escusa de:
“non sei qué facer”. Coa deci-
sión tomada e o horario que me-
llor se adapte ás nosas necesida-
des poderemos decantarnos por
unha modalidade.

Dende o punto de vista pro-
fesional hai que sinalar que o
fundamental é o coñecemento
que posúe a persoa que imparte
as clases ou que nos asesora.
Debemos informarnos de se é
licenciado/a en ciencias da acti-
vidade física e do deporte. Esta
é a maior cualificación no eido
da práctica físico-deportiva.
Outra titulación é a de diploma-
do en maxisterio por educación
física e técnico en actividades
físicas e animación deportiva, o
demais son titulacións non aca-
démicas que imparten empre-
sas. Polo tanto se queremos ter
garantías de profesionalidade
debemos esixir a titulación sina-
lada acompañada da correspon-
dente colexiación que nos ga-
rantirá a responsabilidade do
profesor a través dun seguro.

Debemos desconfiar de mo-
nitores con 18, 19 ou 20 anos
que por formación non teñan
máis ca un curso da modalida-
de que sexa. Estas persoas non
teñen a madurez necesaria e ca-
recen de capacidade de respos-
ta formativa aínda que poden
ser bos executores da discipli-
na en cuestión. Para estar máis
seguros solicitar tamén a afilia-
ción a seguridade social por
parte da empresa (ximnasio),
xa que moitos monitores care-
cen de contrato e polo tanto en
caso de problemas non poderán
facerse cargo.

Por último, solicitar a reali-
zación de probas de condicións
e informar de se temos algún
tipo de padecemento. Debe-
mos ter un diagnóstico do noso
estado físico e cal é o plante-
xamento temporal que van a
realizar connosco. Se non te-
mos isto non saberemos a onde
podemos chegar e cal é a evo-
lución, desta forma é moi  do-
ado caer nunha rutina que re-
matará facendo o exercicio te-
dioso e aburrido que non con-
duce a ningunha parte e que fa-
cilitará o abandono.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            XURXO G. LEDO

Do Pilates ao Taichi, do Ioga ao ‘fitness’

Sociedade, exercicio físico e consumo



Méndez Ferrín
candidato ao Nobel
AAcademia Sueca, encargada da concesión
do premio Nobel, comunicou oficialmente a
aceptación da candidatura do escritor Xosé
Luís Méndez Ferrín. Á Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega remitíuselle unha
carta na que a institución sueca certifica ter
recibido a proposta do colectivo galego para
que o autor de Con pólvora e magnolias se-
xa considerado para os premios deste ano.
Esta é a primeira vez que a AELG recibe un-
ha notificación deste tipo. Obras de Ferrín
teñen sido traducidas a idiomas como o
inglés e o francés, mais non ao sueco.♦

A última novela
de Auster en galego
O 27 de febreiro publícase simultaneamen-
te en galego, castelán e catalán a última no-
vela do escritor norteamericano Paul Aus-
ter Brooklyn Follies. A editorial Galaxia se-
rá a encargada da edición en galego desta
obra protagonizada por Nathan Glass, un
doente de cancro. Auster traza a historia
deste vendedor de seguros que se retira a
Brooklyn pola enfermidade coa idea de es-
cribir un libro, pero as tornas mudan pron-
to. Despois desta obra, a editora quere dar-
lle continuidade a liña aberta, publicando
en galego os próximos libros do escritor.♦

Pepe Rubianes
premio Gat Perich
O vilagarcián Pepe Rubianes recibiu o pasa-
do 18 de febreiro o Premio Internacional
Gat Perich en recoñecemento dunha traxec-
toria como cómico de trinta anos na que
mantivo “un humor coherente”. Esta é a pri-
meira vez que o xurado deste certame, crea-
do para recordar a Jaume Perich falecido hai
once anos, non opta por destacar a traxecto-
ria dun cómico que non se dedica ao humor
gráfico. Plantú, El roto, Wolinsky, Gila,
Mingote, Forges, Gallego&Rey e Toni Bat-
llori i Fer foron outros dos autores galardo-
ados con este premio en pasadas edicións.♦

s portas da homenaxe que en
Guimarães lle renden a José
Afonso, os días 24 e 25, con
exposicións e recitais, esta

semana estará marcada polo entroido,
que enche as programacións culturais
dos concellos e, sobretodo, saca á xen-
te á rúa, conformando unha das máis

exitosas recuperación das festas popu-
lares. En Oleiros mentres tanto esta fin
de semana ensaian buscar un novo lu-
gar ao cabaret como xénero escénico e
na Coruña comeza un ciclo audiovi-
sual, que se prolongará até o 18 de mar-
zo, co título Cárcere de amor. Relatos
culturais sobre a violencia de xénero.♦

Á

Nº 1.212
Do 23 de febreiro ao 1 de marzo
do 2006
Ano XXIX

KKaaffkkaa
eenn  ggaalleeggoo



Título: Narracións completas (Vol. I: Un mé-
dico de aldea. Vol. II: Un artista da fame).
Autor: Franz Kafka.
Tradución: Luís Fernández.
Edita: Galaxia.

George Steiner escribiu que xa
non é plausíbel dicir nada sobre
Kafka. En certa forma, a lectura
de Kafka é tamén a lectura dos
seus lectores, de todos aqueles
que teimudamente buscaron a
interpretación definitiva duns
textos que, non menos teimuda-
mente, se resisten á pretensión
de encerralos nun sentido defi-
nitivo que tranquilice ao lector.
Sen embargo, é engaioladora-
mente sedutor
o risco de in-
terpretar a
Kafka. Ber-
told Brecht vía
nel o único es-
critor bolche-
vique de ver-
dade, Lukács
considerábao
un subproduc-
to da burgue-
sía decadente,
Gustav Ja-
nouch creu
ver nos seus
textos unha
parábola reli-
xiosa, Max
Brod ofreceu
unha cifra tal-
múdica… E,
por suposto, ningunha desas
lecturas acaba de explicarnos a
inquietante incerteza na que nos
mergulla cada un dos seus tex-
tos, o senso de ameaza intanxí-
bel que semella emanar deles. 

Debemos recoñecer que a
categoría do kafkiano finalizou
desprazando o verdadeiro co-
ñecemento de Franz Kafka, o
escritor que talvez expresa o
século XX coma ningún outro.
Coa edición das narracións
completas que vén de tirar do
prelo Galaxia, podemos agora
enfrontarnos novamente co
enigma dun autor que demasia-
das veces se dá –falsamente–
por lido, por coñecido. E dun
xeito duplamente gratificante:
por unha banda, porque somos
moitos os que pensamos, con
Harold Bloom, que as narra-
cións breves son o mellor da
obra do praguense; por outra,
porque –excepción feita d’A
metamorfose, tamén editada
por Galaxia– estes dous volu-
mes conteñen a totalidade das
ficións publicadas en vida polo
autor, é dicir, aquelas que supe-
raron os seus altísimos niveis
de autoesixencia, algo que non
debería pasarse por alto. 

É certamente nestas obras
curtas onde mellor consegue
Kafka que a súa moi elaborada
e insólita escrita logre ferirnos
coa súa cegadora exactitude,
cautivándonos e, ao tempo,
causándonos un insondábel

arrepío. E utilizar o adxectivo
cegadora non é gratuíto. A
sempiternamente comentada
“austeridade” no estilo de Kaf-
ka é non só engañosa senón
que, con seguridade, ten moito
a ver coa imperiosa esixencia
de ser interpretada que parece
conter e que dá lugar a todas as
eséxeses antes citadas. Luís
Fernández, o autor da espléndi-
da tradución que comentamos
(dito sexa de paso, tan esplén-
dida que reclama a berros al-
gún tipo de recoñecemento) xa
advertía, nunha “Nota sobre o
autor e a obra” incluída ao final

dunha anterior tradución súa
d’O proceso (Sotelo Blanco),
que a exclusión de procede-
mentos literarios como a com-
paración ou a metáfora resulta-
ba nunha “paradoxal riqueza
metafórica da súa prosa”. Ha-
bería que engadir que non é
alleo a todo isto o Kafka fun-
cionario do Instituto de Segu-
ros de Accidentes de Traballos.
En cada un dos parágrafos da
escrita kafkiana podemos intuír
o revirado estilo dos confusos
expedientes legais, dos tedio-
sos procesos e dos grandilo-
cuentes escritos xudiciais que,

na procura dunha exactísima
precisión, rematan por ocultar
calquera significado. Até o
punto de que Walter Benjamin
falaba do “tormento físico” que
supuña para el a lectura de cer-
tas pasaxes da súa obra.

E non embargante, sabe-
mos por unha das cartas a Feli-
ce Bauer que Kafka desprezaba
a máquina de escribir para a es-
crita da fición mentres que a
atopaba moi atractiva para o
traballo de oficina, por “anóni-
ma”. É dicir, rexeitaba mestu-
rar a escrita burocrática coa da
narrativa mesmo reclamando
para cada unha delas un instru-
mento propio (a pluma para
unha, a máquina para outra).
Contradición?

En realidade, é xustamente
así como opera Kafka, por dis-
locación. A estratexia de em-
pregar un tipo de prosa que
“non é a axeitada” para a fi-
ción, non difire moito dos des-
prazamentos de sentido que
atopamos en relatos como O si-
lencio das sereas, onde o im-
portante do episodio que en-
fronta a Ulises coas sereas non
é o canto daqueles seres míti-
cos, senón precisamente o seu
silencio. Ou n’Unha sociedade
de canallas, onde para ser
membro de tal sociedade o fun-
damental é, sobre todo, non fa-
cer canalladas. O admirador de
Goethe e de Flaubert, na súa
busca da claridade, remata por
construír un obsesionante labi-
rinto onde calquera saída se-
mella vedada para os amantes
do significado, do sentido.

Esta permanente loita entre
nitidez e escuridade non deixa
de ser un reflexo da verdadeira
motivación de Kafka –o que o
converte nun auténtico repre-
sentante do seu tempo e, por
extensión, do seu século–, o re-
flexo da tensión omnipresente
entre o arelar espiritual da hu-
manidade –xa case inaudíbel
na época do autor– e a entrega
á natureza materialista da exis-
tencia. Quizais sexa só dende
este punto de vista que Kafka
poida ser con-
siderado “pro-
fético”, como
se dixo en
multitude de
ocasións, coi-
do que nun
sentido equi-
vocado. Pro-
babelmente o
que de visionario ten Kafka
non é máis que a percepción
dos síntomas alarmantes da ca-
tástrofe moral que implicaba a
crecente secularización das so-
ciedades modernas. 

É tamén así, fronte a ese si-
lencio de Deus e o descubri-
mento do absurdo dunha exis-
tencia desposuída de pai –e
lémbrese aquí a freudianamen-

te aglaiante Carta ao pai–, que
se crea a gran mistificación
“kafkiana”: a metáfora da bu-
rocracia, tan mal interpretada
en tantas ocasións. Os lectores
destes volumes de narracións
atoparán sen dúbida unha máis
esclarecedora visión do sentido
profundo desta imaxe en textos
como Sobre a construción da
muralla chinesa, onde a impo-
sibilidade de verificación dun-
ha última instancia de poder
(neste caso o emperador) cons-
titúe ao mesmo tempo unha
fonte de ansiedade e de protec-
ción fronte a aquel absurdo. 

Pero o realmente magnífico
da posición de Kafka é precisa-
mente a asunción de que opera
con ruínas. Nunha das últimas
cartas a Milena escribe: “Un
foi enviado aquí como a pomba
bíblica; mais ao non atopar
ningunha póla verde onde pou-
sar, volve afundir na escurida-
de da arca”. Pódese ver a obra
de Kafka, daquela, como unha
épica da desesperación. Ante o
baleiro, Kafka renuncia á ver-
dade, o que significa a renuncia
á causalidade e a aceptación do
inmanente. Os feitos nunca ve-
ñen dados a través dun encade-
amento de causas recoñecíbel,
senón por un arbitrario azar
que en ningún caso é cuestio-
nado nin interrogado. Gregor
Samsa convértese en insecto, e
isto non pode máis que ser
aceptado tal como é dado. Re-
latos como Textos para o tema
do cazador Gracchus ou o im-
presionante A sentenza amó-
sannos terríbeis experiencias
que non son senón síntomas da
abolición do humano. Ou tal-
vez peor, sinais de que liberda-
de de elección e culpa son a
mesma cousa. 

O reto da liberdade, dinos
Kafka, só será conveniente-
mente enfrontado cando enca-
remos o noso aspecto máis mi-
serento, a nosa completa des-
humanización. Así xorde un
texto tan devastador como o
Informe para unha Academia
no que un humano que previa-
mente viviu unha existencia
como mono se defende duns
escritos que suxiren que a súa
natureza simiesca non foi com-
pletamente suprimida. Nada
tan elocuente como esta sinxe-
la sospeita.

A noción de fracaso perco-
rre dun xeito irónico e implacá-
bel estes textos deixándonos
albiscar a grandeza da súa elec-
ción, da magnífica novidade
que supón a súa obra na histo-
ria da literatura. Esta excelente
edición permítenos agora, máis
unha vez, responder ao seu de-
safío acrecentando o ronsel das
interpretacións, que son tamén
as da nosa existencia.♦

MANUEL XESTOSO
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Estes dous
volumes
conteñen
a totalidade
das ficións
publicadas
en vida
polo autor,
é dicir,
aquelas que
superaron
os seus
altísimos
niveis de
auto-
esixencia.

O mellor Kafka
Galaxia publica dous volumes cos seus relatos

Kafka reflite
o fin da
espiritua-
lidade e o
ascenso do
materialismo.

O checo Franz Kafka.
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É difícil o alemán de Kafka?
É burocrático, desconectado

da fala popular e da tradición
oral, porque Kafka naceu en
Praga rodeado de checofalantes.
O seu resulta polo tanto un ale-
mán artificioso que xa non exis-
te, influido polo checo e polo
yidish (mestura de hebreo e de
alemán). Emprega tamén pouco
vocabulario e unha sintaxe moi
complicada que cadra moi ben
coas argumentacións típicas dos
avogados, entrambilicadas e ar-
gumentativas. El era avogado.

No mesmo contexto social
de Kafka outros autores, non
embargante, escolleron un
estilo con moito léxico.

Si, é o caso de Rilke ou de
Werfel, o deles era un alemán
de dicionario.

Ao final da súa tradución
de O proceso (Sotelo Blanco)
vostede fai un texto no que re-
bate a idea de que Kafka antici-
pou a crítica dos totalitarismos.

Un dos problemas de recep-
ción que tivo a súa obra é que
quedou en mans de Brod, o seu
amigo e albacea, que intentou
darlle unha orientación mística,
orientada á nova patria dos xude-
os. Brod era sionista e nunca sol-
tou os manuscritos, até 1964, ano
no que morreu. Os críticos nunca
tiveron eses manuscritos á súa
disposición. Os textos que se pu-
blicaron foron mesmo manipula-
dos, o que era máis doado dado o
seu carácter fragmentario. Brod
alteraba a orde, os títulos, etc.
Ese foi o primeiro problema. Por
outra parte, as primeiras edicións
fixéronse en Nova York nos anos
trinta, por xudeos fuxidos de Ale-
maña. Iso tamén contribuíu ao
nesgo sionista de escritor especi-
ficamente xudeo, cando Kafka
descoñecía moito da tradición
xudea. No que respecta a antici-
par os totalitarismos do século
XX, hai que dicir que Kafka es-
taba moi perto das ideas socialis-

tas, igual que parte do sionismo.
Na súa obra el refírese sempre ao
mundo que coñecía que é o da
burocracia austro-húngara, unha
burocracia, como a que definía
Weber, xerarquizada, lenta e chea
de filtros. Cun sistema así resul-
taría imposíbel eliminar a seis
millóns de xudeos en tres anos
como fixo o nazismo. A burocra-
cia é moito máis lenta. Kafka non

anticipou o totalitarismo, en par-
te porque morreu no 24 e Hitler
chegou ao poder no 33. El fala
dunha burocracia pesada e inope-
rante, na que un nunca se pode
poñer en contacto coas persoas
que mandan. Hitler era o contra-
rio, era dunha eficacia mortal.
Distribuía os cargos e os equipos
nunha reunión. En medio ano
montaba os ferrocarrís e o exérci-

to. Hitler destruíu a burocracia
bismarkiana e prusiana, substi-
tuíuna polo partido e as organiza-
cións do partido. Con isto non se
lle resta valor a Kafka. O que
queda é precisamente o seu valor
literario que é o que ás veces se
esquece.

Vostede tamén lembra
que os amigos de Kafka rían
cando lles lía os seus textos.

Iso forma parte da desvirtua-
ción literaria que padeceu: quitá-
ronlle os trazos humorísticos,
non se ven os despropósitos, o
fantasioso, o erótico. Todo iso
quedou borrado. Benjamin foi un
dos que, xa nos anos trinta, criti-
caron a Brod pola súa distorsión.

Que importancia teñen
para o galego as traducións?

A finais do XVIII, a literatu-
ra alemá non era nada, contaba
cun par de autores de calidade.
Goethe e Schiller afirmaban que
o alemán debía medirse coas
grandes obras da literatura uni-
versal através das traducións.
Desde o momento no que unha
lingua se ve forzada a dicir coas
súas palabras o que dixeron Sha-
kespeare, Molière, Rabelais ou
Dante, esa lingua ve ampliados
os seus rexistros, vese enriqueci-
da. É algo que no caso galego ti-
vo moi claro a xeneración Nós. 

Kafka é un dos paradig-
mas do universalismo litera-
rio, pero el tamén se sentía
un marxinado.

El, como dixen antes, non
estaba integrado na cultura ale-
má. Vivía socialmente illado en
Praga, por xudeo, por pertencer
á burocracia austro-húngara e
por escribir en alemán. Tiña
conciencia desa marxinalidade
Pensaba que as pequenas litera-
turas posuían características po-
sitivas e, entre elas, mencionaba
o carácter polémico, a súa ca-
rencia de principios unificado-
res, o recurso a pequenos temas
e a conexión coa política.♦

Luís Fernández, tradutor

‘A interpretación de
Kafka está distorsionada’

M.V.

Tradutor do alemán de Kafka, Handke ou Süskind, Luís
Fernández reflexiona aquí sobre a obra do checo e sobre
a importancia das traducións para a literatura galega.

Arrivederci,
Francis, e
até nunca
VÍTOR VAQUEIRO

Dubido, odiado Francis,
se, na altura presente, te
achas abalado pola pro-

ximidade da pía (falo, como é
lóxico, da baptismal) ou, ás
avesas, estás contrariado por te
ter promovido o teu partido cun
lixeiro empurrón, na parte pos-
terior da túa anatomía, para se
ver libre da túa viciñanza, pou-
co recomendábel. Sexa como
for, admitirás que, para unha
boa parte dos que ficamos, a si-
tuación, despois da túa marcha,
sen chegar a ser celestial (que
pensaría eu?), poderíase nomear
como aceitábel. Non obstante,
cómpre recoñecermos, que un
personaxe coma ti non sae
todos os días, o cal non é un
agasallo, pois, de certo, non sa-
en todos os días persoas como
Putin ou Berlusconi sen por iso
seren xentes para admirarmos.
Dígoo, máis ben, por ese ar que
poderíamos definir como man-
quiñesco –perdóame
Manquiña– manifestado nesa
actitude túa que se concretaría
na frase “o mesmo que che
digo unha cousa, dígoche a
contraria” ou na conduta
marxista definida na pasaxe
“estes son os meus principios;
se non gosta deles, teño
outros”, comportamentos que ti
levabas –non puiden resistir
máis tempo o emprego do pasa-
do– sen te despeiteares, sen que
isto tampouco non supoña unha
lisonxa dirixida ao teu cabelo
brillantínico, tan á moda haberá
uns trinta anos, cando Travolta
pegaba aqueles bailes, ou cando
víamos aquel filme de Coppola
que protagonizaban Marlon,
Pacino, Keaton e algúns outros,
mais a ti, que es un xenuíno re-
presentante do Caduco, do
Vello, do Remoto, do Senil, do
Decrépito, do Anoso, do –por
que non?– Ancestral ¿que se
che vai pedir en cuestión de
Gosto?. Porque, sinceramente,
ti non es Della Volpe e os teus
coñecementos non alastran alén
do Capitán Trueno, Alcázar,
Johnny Comando etc. Ignoro se
as augas da Fontana di Trevi
posúen propriedades curativas
das doenzas dérmicas: penso
nas túas frases “a leitura do es-
tatuto catalán prodúceme
urticaria”, “cada vez que piso o
aeroporto de Lavacolla,
aparéceme psoriase” ou “o úni-
co que me interesa é A Coruña
e, para os demais, sarna” (as
traducións son miñas) e hai
algo de doente, freudianamente
doente, na túa pel. Se así for,
non te mergulles na fonte, non
vaia ser que sandes e, finalmen-
te, para dicilo con termos que
che han ser moi gratos, dado o
teu pendor á relixiosidade, o cal
non pexa que circulen infinitos
rumores verbo das túas
actividades mercantís, que Cris-
to te confunda e Ratzinger que
o vexa.♦

PACO VILABARROS



Título: A procura do falso Grial.
Autor: Manuel Forcadela.
Edita: Galaxia.

Volve Manuel Forcadela á fic-
ción, da man da colección Costa
Oeste de Galaxia, e do detective
Toni Barreiro. E faino cunha no-
vela certamente
singular. A hi-
bridez é, desde
hai ben tempo,
un dos trazos
definitorios da
literatura actual
e, cómo non, da
súa manifesta-
ción que se ten
pola máis libre:
a narrativa.
Neste título que
nos deixa o po-
eta e ensaísta de
Tomiño, mani-
féstase, dunha
maneira ben
diáfana esa na-
tureza. O inicio
da novela respira un aire moi pró-
ximo á chamada novela negra. É
o mundo propio do xénero, prota-
gonista marxinal (ex-puxilista,
ex-lexionario, de personalidade
magnética -polo menos para El-
vis, o seu axudante-, fondamente
intuitivo) de vida un tanto bohe-
mia é contratado para recuperar
un cáliz roubado, presumíbel de-
lincuencia instalada nas camadas
de facha máis respetábel da socie-
dade, un narrador atento á confli-
tividade social... todo semella
preparado para que asistamos a
unha trama. Nárrasenos, en ter-
ceira persoa, ademais, desde un
punto de vista que podemos xul-
gar moi próximo á perspectiva
que podería adoptar o propio To-
ni Barreiro, o que contribúe a
confirmar esa sensación.

Non entanto, e moi particu-
larmente neste tipo de discursos,
as cousas nunca son o que pare-
cen. Sábeo o lector, e é, nos pri-
meiros capítulos, un nada despre-
zábel foco xerador de expectiva.
A carón da intuición de Toni Ba-
rreiro segundo a cal todo se solu-
cionará cando por fin neve, que
tamén abre a porta dunha posíbel
lectura en clave simbólica. Mais
o xénero negro vai ir recuando,
sen deixar nunca de estar aí,
mentres se instala unha nova di-
námica, a detectivesca. Trátase
dunha evolución moi natural,
mais este derivar tampouco é de-
finitivo. Entre outras cousas por-
que non parecer encaixar doada-
mente co carácter do propio
protagonista, tan intuitivo, tan
pouco dedutivo, dependente de
inspiracións, mesmo ilumina-
cións. Así as cousas, chegará un
momento, logo da descuberta do
agachadoiro na furna e dunha en-
trevista con Manuel Forcadela
(que aparece como protagonista,

brevemente, mais ten moita im-
portancia como símbolo), no que
o lector terá máis a sensación de
atoparse ante unha novela de
aventuras. O contexto que se es-
tablece desde O Codigo Da Vinci
condiciona moito esta sensación,
sensación que non o abandonará
deica o remate.

En realidade estas evolucións
constitúen actualizacións. O xé-
nero negro e o detectivesco están
moi próximos entre si, compar-
ten protagonistas, comparten
moitas cousas agás a intención
(presentar o submundo delitivo
ou desvelar un misterio) e inclu-
sive poden chegar a amalgamar-
se. Por outra banda non se pode

negar a proximidade de ambos
ao xénero de aventuras. Nin esta
hibridez é nada estraño ao xéne-
ro, téñase en conta que o mesmo
Poe, creador do xénero, utilizaba
estas estruturas para camuflar,
para corporeizar nelas discursos
de índole reflexiva, para crear un
espazo no que introducir a di-
mensión intelectual, que é o que
realmente lle dá fondura á histo-
ria. Podemos agora lembrar a en-
trevista de Toni Barreiro co autor.
Mais non deixemos de sinalar
outro aspecto fundamental, aquel
narrador de que falamos antes, a
medida que se vai producindo a
evolución apuntada, vaise confi-
gurando como narrador que des-

prega un discurso elegante, que
domina perfectamente o estilo
frástico e sabe redactar moi ben,
inclusive de forma mental neste
tipo de discursos, incorporen ou
non a dimensión intelectual. 

No capítulo das personaxes
non sabemos o que estas poderí-
an dar de si, seguramente moito,
mais o caso é que son pouco
densas. Nuns casos porque non
teñen tempo a evolucionar; nou-
tros casos, como Toni, porque o
seu carácter, xa falamos del, llo
couta; e noutros, caso de Elvis,
porque o seu rol de axudante do
detective condénao a permane-
cer como un simple comparsa a
maior gloria do seu mentor e au-
xilio do narrador. Isto no relativo
ás personaxes humanas. Porque
tamén o propio narrador se debe
considerar como tal, a súa ele-
gante, prolixa e nada coloquial
forma de contar condiciona bas-
tante o uso de técnicas que dota-
rían o discurso de meirande di-
namismo. Algo que, pasados os
primeiros capítulos, se bota en
falta; por ineficacia do narrador,
que non é moi resolutivo á hora
de manter a tensión, no que ta-
mén hai que recoñecer a pexa
que supón dispoñer dun protago-
nista constantemente á expectati-
va da iluminación definitiva; vis-
to tal, o emprego doutras estrate-
xias (que as hai, caso dos avisos)
non é que perda efectividade
máis revélase insuficiente.

Á vista da cal, a novela de
Forcadela debe tomarse como un
pretexto desde a cal reflexionar a
cerca de qué hai de fantástico na
historia real e qué hai de real nas
historias fantásticas. É ben coñe-
cida a teima que Hitler tiña co
Grial, co Grial e con todo o que
supuxera unha fonte de coñece-
mento ou poder alternativo, velaí
o interese por Da Vinci ou Milo
Rambaldi, no que chegou a in-
vestir, desde o privilexio do seu
cargo, verdadeiras fortunas. Isto,
que se ten como certo e nos últi-
mos tempos cobrou actualidade,
fornece a explicación da novela;
que tamén bota man da presenza
de submarinos alemáns operan-
do, en tempos de guerra, en au-
gas galegas, co que vén coincidir
coa novela de Hixinio Puentes
(Aguillóns de Ortegal) comenta-
da por nós hai unhas semanas. 

Non queremos rematar sen
sinalar que o desenvolvemento
da novela transcorre en Vigo (e
Baiona), nun Vigo perfectamen-
te recoñecíbel. En circunstan-
cias normais, isto non merecería
máis comentario; mais a narrati-
va galega conserva aínda a ten-
dencia a inventar, timidez á ho-
ra de inserir a acción en lugares
recoñecíbeis; de aí que saliente-
mos a valentía de Forcadela.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Ribadeo
AAgrupación Cultural Francis-
co Lanza vén de editar un libro
do que foi o seu presidente,
Eduardo Gutiérrez. A
obra leva por
título Do vello
Ribadeo é está
composta por
unha
miscelánea de
traballos que
van do histórico
ao cultural,
pasando pola sa-
brosa anécdota.
Eduardo Gutiérrez é historiador,
foi alcalde da localidade, así co-
mo deputado provincial e parla-
mentario autonómico
nacionalista.♦

Suso de Toro
Antonio Pedrós-Gascón
entrevista ao longo de máis de
trescentas páxinas a Suso de
Toro. A obra que edita Xerais
trata tanto temas de actualidade
como da propia
biografía do
escritor. Suso
de Toro mostra
o atrevemento
que o caracteri-
za para tocar
asuntos espiñen-
tos sen autocen-
sura. A obra po-
de tomarse como
unha fonte de po-
lémicas tan necesarias como
enriquecedoras.♦

Cartas de Piñeiro
aos mozos
A intrahistoria dos anos
cincuenta e sesenta é un terreo
no que fica aínda moito por des-
vear. É este período o que
abranguen pre-
cisamente as
cartas de
Ramón Piñeiro
a un fato de mo-
zos galegos da
época que agora
edita Galaxia,
sob o título: Car-
tas a un mozo ga-
lego. Anécdotas
humanas que axudan a tecer o
pano daquel tempo.♦

Secretos
das campás
Xerardo Dasairas, autor xa dun-
ha valiosa bibliografía etnográfi-
ca, publica en Ir Indo Campás e
campaneiros, redondeando así o
labor no que o investigador viña
metido desde hai anos. A campá,
medio de comunicación
esencial dunha
longa época, é
recreada aquí a
través de capítu-
los como: os
fundidores, cam-
pás célticas, cam-
pás de Composte-
la, as campás que
tocan soas,
campás contra as
bruxas, campás para afastar as
treboadas, etc. Un libro
pracenteiro, para saborear a his-
toria e o país.♦

Esta novela
debe
tomarse
como un
pretexto
para
reflexionar
a cerca de
qué hai de
fantástico
na historia
real e qué
hai de real
nas historias
fantásticas.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

2. CASAS BARATAS.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.

3. OS AUSENTES
DE CASTELTÓN.

Xacobe Barros.
Sotelo Blanco.

4. CABARET VOLTAIRE.
Jaureguizar.
Galaxia.

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. CONVERSAS CON XOSÉ LUÍS

MÉNDEZ FERRÍN.
Xosé Manuel del Caño.
Xerais.

2. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.

3. SEXO E LUGAR.        
Carme Blanco.
Xerais.

4. O BARCO E A TERRA DE
VALDEORRAS DURANTE A II
REPÚBLICA E O FRANQUISMO.

Félix García Yáñez.
A Nosa Terra.

5. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

O detective Toni Barreiro
na procura do Grial
Forcadela torna ao xénero policial con hibridacións cultas

Manuel Forcadela.



Nº 1.212

Do 23 de febreiro ao 1 de marzo do 2006

Ano XXIX

Título: Seda.
Autor: Alessandro Baricco.
Edita: Rinoceronte.

Como unha metáfora das nosas
vidas aparece esta Seda coa que
nos obsequia Alessandro Baric-
co. E facemos ben iniciando esta
reseña como novidade porque
vén ao abeiro dun novo proxecto
editorial que propón a oferta
dunha literatura internacional re-
cente e a través do cal se lle que-
re facer a competencia ás ver-
sións en castelán. 

O lector galego, pois, ten a
oportunidade de ler un dos li-
bros con máis seguimento nos
últimos tempos na literatura ita-
liana. Se a isto lle sumamos o
feito de que para adquirir o libro
aínda habería que desembolsar
menos que na súa versión en
castelán, pois coidamos que non
hai escusa de ningún tipo para
adentrarse nesta obriña de cala-
do internacional e de refeitura

tradutolóxica propia.
Pero imos á novela en si.

Hervé Joncour é un comercian-
te de vermes de seda que todos
os anos fai unha gran viaxe até
o Xapón para conquerir a pre-
zada materia prima para que lo-
go, na súa vila natal, os tecedo-
res poidan facer a estimada tea
de maneira que é sustento dun
gran número de poboación a

cambio dunha viaxe longa, du-
ra, pero frutífera. Mais ás veces
os momentos de maior fartura e
felicidade tórnanse en difíciles
e escuros por
xiros da vida
que fan caer na
realidade máis
temida aos
seus protago-
nistas.

A guerra e
o namoro de
Hervé dunha
rapaza xapo-
nesa, non moi
recomendábel
para os seus
intereses pro-
vocan uha gra-
ve crise en todo este entramado
comercial. Como saír del e a
experiencia vital que as cir-
cunstancias xeneran son parte
importante das esceniñas que
nos vai dando o autor.

E é que como moi ben di

Baricco esta historia que nos
conta resulta difícil de clasifi-
car. Nin novela, nin relato… a
sucesión de escenas breves,
concisas e de gran poder evo-
cador é a clave desta Seda que,
ao meu modo de ver baséase
máis nun estilo tenue e dixerí-
bel, sen grandes estridencias,
pero de marcada sensibilidade
e lectura agradábel e fluída.

O lector recrearase máis na
“suavidade” no narrar que na
propia historia, metáfora, como
dixemos máis arriba, dunha exis-
tencia aparentemente apacíbel,
pero facilmente trastornábel.

Consideramos un acerto a
publicación desta obra. Se Ri-
noceronte Editora quere ofre-
cer un catálogo minimamente
interesante ha de ter boa conta
do que se escolle. De momento
non vai nada mal a cousa. Pa-
rabéns ao novo proxecto.♦

HÉITOR MERA

Temos a
oportunida-
de de ler
un dos
libros con
máis segui-
mento nos
últimos
tempos na
literatura
italiana.

Novela de mar
Sotelo Blanco dá a coñecer
unha obra de mar, Os
ausentes de Casteltón, novela
postuma de Xacobe
Barros.
Nado na
Coruña en
1971, o
autor
perdeu a
vida no
2002, preci-
samente
nun
accidente
mariño, can-
do se atopa-
ba en Indonesia. Unha obra
que axuda a completar a aín-
da sorprendentemente escasa
literatura galega sobre o
mar.♦

A illa
do Dr. Moreau
Positivas traenos unha bonita
edición da obra de
H.G. Wells
A illa do
Dr.
Moreau. Un
clásico da
ciencia
ficción,
gabado por
Borges,
accesíbel
agora na nosa
lingua. O tra-
dutor é Onofre Sabaté. Lectu-
ra amena e recomendábel (ver
crítica no anterior número).♦

Unha aventura
en África
Adolfo Caamaño, que se
estreara na
literatura
coa novela
Soberano,
publica ago-
ra na colec-
ción Fora de
Xogo, de
Xerais: O
paxaro de
mel, novela
ambientada
en África e
axeitada tanto para mozos co-
mo para adultos.♦

Bouvard e
Pécuchet
Bouvard e Pécuchet, a célebre
novela de Flaubert, aparece
agora en edición galega da
man de Ana Mª Galego Gen
que fai a tradución e
as notas. É
a historia
de dous
inocentes
que preten-
den
aprendelo
todo nos
libros. Con
todo, a súa
inocencia é
mellor que a
dos ignorantes que os despre-
zan. Mágoa de que, neste
caso, a edición de Toxosoutos
resulte pobre.♦

Un dos éxitos
da literatura italiana en galego
A nova editora Rinoceronte publica Seda,
de Alessandro Baricco

Alessandro Baricco.

Dirección: James Mangold.
Dirección: Gill Dennis e James Mangold.
Fotografía: Phedon Papamichael.
Reparto: Joaquin Phoenix, Reese Whiters-
poon, Robert Patrick, Ginnifer Goodwin, 
Shelby Lynne.

A eterna historia do xove humil-
de que consegue os seus soños e
vese engulido polos mesmos:
sexo, drogas e rock and roll, o
ascenso, caída e recuperación
dunha estrela da canción. O
mesmo que xa
vimos e escoi-
tamos tantas e
tantas veces.
Desta vez tráta-
se de Johnny
Cash, rutilante
estrela do
country ameri-
cano, figura re-
volucionaria
que nos anos
40 e 50 deulle
unha volta ao
panorama mu-
sical do país.
El, xunto a artistas como Elvis e
Jerry Lee Lewis, compañeiros
de xira nos seus inicios, transmi-
tiron á xuventude unha nova for-
ma de ver e sentir a música.

A pesares de todo o
que podería dar, este filme non
aporta realmente nada novo ao
xénero (o das biografías de mú-
sicos e cantantes) nin a quen
pretenda coñecer en profundi-
dade a vida e obra de Johnny

Cash. Previsíbel e chea de luga-
res comúns, quédase nun biopic
light ao uso que deixa moitas
cousas no tinteiro, pasando por
riba de interesantes camiños a
explorar apuntados só vaga-
mente polo director, que opta
por non “mollarse” en exceso.

Baseado na autobiografía do
cantante, o filme lévanos dos re-
tazos da súa infancia, coa morte
do irmán e a conflitiva relación
coa figura paterna (cómo non),
aos primeiros pasos no mundo
musical e o seu éxito fulminante,
coa caída nas drogas e finalmen-
te o desexado matrimonio co
amor da súa vida, a tamén can-
tante June Carter. A liña argu-
mental do filme xira fundamen-
talmente en torno da historia de

amor destes dous seres que se
expresan a través da música, e
aquí é onde reside o seu verda-
deiro valor, porque este filme
sen grandes logros ten nos acto-
res o seu máximo reclamo. Non
é a primeira vez que pasa, exem-
plos recentes poden estar en Ray
ou Alí, onde as interpretacións de
Jamie Foxx e Will Smith supera-
ban con creces a calidade da pe-
lícula en si. Agora son Joaquin
Phoenix e Reese Whiterspoon
(ámbolos dous nomeados ao Os-
car) os que levantan toda a histo-
ria coa calidade da súa interpre-
tación, ao que ven sumado o fei-
to de que sexan eles mesmos os
que canten emulando a Johnny e
June, tarefa nada fácil. Non es-
traña todo isto no caso de Phoe-

nix, pero si poderá sorprender a
moitos a actuación da súa parte-
naire, para quen coñecese á máis
recente moza de América por co-
medias tipo Unha rubia moi le-
gal. Non hai que esquecer nem-
bargantes que comezou a súa ca-
rreira con interpretacións tan no-
tábeis como a de Election, de
Alexander Payne.

En resume, estamos ante a
típica historia de estrela da
canción de carácter autodestru-
tivo salvada por amor, solvente
fórmula de final un tanto edul-
corado dirixida por un director
a priori non demasiado coñeci-
do, James Mangold, quen con-
ta como maiores méritos o ter
“descuberto” a Angelina Jolie
en Inocencia interrumpida ou
levar a Meg Ryan ao pasado en
Kate & Leopold.

Ante isto, énos imposible es-
quecer as grandes interpretacións
no papel de músicos ilustres de
grandes clásicos da pantalla co-
ma Cary Grant, na pel de Cole
Porter, James Stewart como
Glenn Miller, ou estrelas femini-
nas coma Eleanor Parker e Susan
Hayward. E tamén botamos en
falta, repito, que a calidade do fil-
me vaia en consonancia coas in-
terpretacións, algo que conseguí-
an os casos non tan lonxanos do
Amadeus de Milos Forman ou O
pianista de Polanski.♦

SABELA PILLADO

Na corda frouxa, tópica biografía musical

Previsíbel e
chea de
lugares
comúns,
quédase
nun biopic
light ao uso
que deixa
moitas
cousas no
tinteiro.



A.N.T.
A semana pasada publicaba-
mos un texto de Xesús Cam-
pos, o Chichi como era coñeci-
do por todos os seus amigos.
Brillantina estaba referido ao
novo embaixador español no
Vaticano, Francisco Vázquez.
O texto conservaba, con dúas
décadas enrriba, a precisión
crítica e o retrato axustado que
caracterizou o humor, tanto de-
buxado como escrito, de Xesús
Campos, de quen se cumpren
agora quince anos da súa mor-
te, aos 38 anos de idade.

De Xesús Campos queda-
ron en numerosas publicacións
rastros da súa actividade conti-
nua, pois non todos os seus tra-
ballos se moveron no campo do
humor, aínda que esta fose a
súa produción con máis proxec-
ción. Apenas dous libros pode-
mos atopar hoxe para percorrer
a súa  obra. O primeiro, en Edi-
cións A Nosa Terra, Estampas
do mundo elegante que recollen
unha parte importante dos seus
escritos neste semanario. O se-
gundo, Unha visión aguda e
vertixinosa de Galicia, o libro-
catálogo que en 1993 editou o
Consorcio de Santiago, no que
ademais de  moitos debuxos
seus, hai un amplo portfolio fo-
tobiográfico e unha sorte de li-
bro dos amigos, que serve para
entender moi ben cal era a súa
persoalidade política e humana.

Nacido en La Laguna (Te-
nerife), fillo dun militar e sép-
timo dunha familia con doce ir-
máns, cando Xesús Campos
cumpre tres anos instálanse na
Coruña. Cara ao ano 1969 é
cando se sitúa o comezo do seu
compromiso político e cultural,
ingresando no Partido Comu-
nista de Galicia en 1974. Tra-
ballou en diversas galerías de
arte, librarías, foi editor e é un-
ha referencia fundamental da
actividade cultural en Compos-
tela nos anos finais do fran-
quismo e da transición. En
1984 fundou con Pepe Barro e
Xosé Díaz o estudo de deseño
BC&D, e nestes anos comeza a
súa colaboración con A Nosa
Terra, Can sen Dono, El Co-
rreo Gallego, Diario 16 de Ga-
licia e Xornal Diario.

De Pepe Barro recollemos
unha mostra do seu retrato na-
quel libro colectivo, “nunca ti-
ña vagar: arte na rúa (Nova), na
galería, para a galería, na casa,
no traballo, no pub, na discote-
ca, no almorzo do día despois.
Calquera momento e lugar eran
propicios para a súa arte apega-
da ao inmediato, ao instante, ao
minuto, ao amigo, ao coñecido,
ao que despistado pasaba por
alí. Arte instantánea, arte popu-
lar, arti-maña, arte a medida,
pret a porter, arte pronta, im-
pronta (persoal). Chiste gráfi-
co, chiste rápido (só coa lingua
era máis rápido que coa plu-
ma), chiste dedicado, chiste
disparado, furado, desaforado,
demoledor....”.♦
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Lembrando a Chichi Campos
O 26 de febreiro van quince anos da morte do humorista e activista cultural

●

Co escultor
Francisco Leiro,
un 25 de xullo, fronte ao café Azul.
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Que importancia ten tradu-
cir a obra principal de Saus-
sure para o galego?

É unha  obra clásica dentro
da lingüística moderna porque
abriu moitos camiños, para apro-
fundar nuns aspectos ou mesmo
para discordar con eles. Até hoxe
débese ler esa obra ou remitirse a
ela, aínda que estea superada por
outros contributos; sendo, pois,
un texto clásico, era preciso telo
traducida para o galego. Laio-
vento propúxome facelo e foi un
traballo certamente laborioso
porque había que pensar en ter-
mos históricos. Esa foi a razón de
lle facer un estudo introdutorio
longo para ver tamén o que acon-
tecía na Galiza da época, que non
tiña moito que ver co que aconte-
cía na Europa. Estaban dándose
os primeiros pasos na filoloxía e
na linguistica do país e, en canto
Saussure percorría o continente
estudando diversas linguas, co-
mo o lituano, a Galiza apenas po-
día estudar a súa. Cando Saussu-
re discernía conceptos como lin-
gua e fala, aínda aquí estaba moi-
to en debate se o galego era dia-
lecto, lingua ou idioma. 

Cando e  como se produce
a recepción da obra de Saus-
sure na Galiza?

Saussure foi coñecido nou-
tros países mercé, en grande me-
dida, ás traducións que se foron
facendo despois de a obra ser pu-
blicada polos seus discípulos.
Para o caso galego, tamén se re-
xistra a súa influencia, sobre to-
do con intermediarios, seguido-
res ou estudiosos da súa obra.
Até o de agora as únicas tradu-
cións que circulaban pola Galiza
da obra de Saussure e que tiñan
un certo grao de coñecemento ou
de uso eran as feitas para o espa-
ñol ou para o portugués. Penso
que unha das primeiras citacións
explícitas que se fai nunha gra-
mática é dos nosos días, a que re-
aliza na súa obra Xosé Ramón
Freixeiro Mato. Houbo e hai, ob-
viamente, outros traballos que o
citaron, mais non eran gramáti-
cas. Podemos afirmar que era
coñecido de abondo embora non
fose expresamente moito citado.

Ten publicado un grande
estudo sobre a lingua litera-
ria galega no XIX.

É un estudo sobre o galego
literario da época que se docu-
menta nas obras, cunha explica-
ción do contexto, das gramáti-
cas, dos dicionarios, da compila-
ción da lírica tradicional e mes-
mo dos prólogos que se fan nese
tempo. Todas estas obras permi-
ten destilar moita información
lingüística e histórica para nos
achegarmos á lingua na altura.
Despois vai o que é propiamen-
te o traballo, que é un estudo lin-
güístico sobre todas as obras li-
terarias publicadas no século
XIX, a incluír a fonética, a mor-
fosintaxe, o léxico que empre-
gan etc. Isto naceu como conse-
cuencia dun proxecto de investi-
gación desenvolvido na Faculta-
de de Filoloxía da UDC, en que
estabamos a profesora Goretti
Sanmartín, o profesor Xosé Ra-
món Freixeiro e eu propio. 

A utilidade principal dese
traballo é a efectos de coñe-
cer a evolución do galego?

Penso que a obra resulta ser, a

este respecto, completamente
acaída porque deixa ver como era
o proxecto de lingua literaria que
tiñan os escritores e as escritoras,
que non sempre era totalmente
coincidente. Tamén permite ver
como no galego do século XIX
existía unha serie de casuísticas
gramaticais que hoxe se achan es-
morecentes ou en crise, segura-
mente pola influencia do español.
Eu coido que cando se fala de
normalizarmos o galego non se
trata só de normalizarmos o seu
uso social, o cal é necesario, mais
tamén recobrarmos o que é carac-
terístico del como lingua, como
certos xiros ou expresións, deter-
minadas estruturas morfosintácti-
cas, certa caste de léxico etc.; trá-
tase, daquela, de tornarmos nor-
mal, de normalizarmos o que é
noso. Falamos, por exemplo da
interpolación pronominal, como
nos casos Tamén che eu digo a
verdade, Para me non amolar
etc., que parece ter un uso maior
na época do que hoxe; referímo-
nos tamén a certas construccións,
cal máis ningún ou máis alguén,
que actualmente se foron secun-
darizando en favor de ningún
máis ou alguén máis; falamos de
cando aparece un complemento
directo erroneamente introducido
pola preposición a, vin un home /
vin a un home; referímonos ta-
mén ao uso do futuro do subxun-
tivo; etc. No XIX aparecen in-
fluencias do español, mais tamén
se rexistra todo canto é xenuíno
de noso e que serve para identifi-
car o sistema lingüístico galego-
portugués, a que naturalmente
pertencemos. Daquela, esta é un-

ha obra densa, mais acho que útil,
xa que permite sabermos como
era o galego literario na altura e ti-
rarmos conclusións para mello-
rarmos o noso na actualidade.

É un termómetro de como
o galego vai sendo avasalado?

Nalgúns aspectos, efectiva-
mente, resulta ser un termómetro
eficaz, ao paso que noutros tamén
deixa entrever determinadas evo-
lucións no propio galego que se
foron producindo ao longo do sé-
culo XIX. Serve moito ben para
documentarmos fenómenos in-
trínsecos da lingua fronte a fenó-
menos orixinados pola abatanaxe
do español. Tamén no léxico se
detecta esa influencia que perma-
nece a carón do que é máis xenui-
no. Son cen anos os que se estu-
dan, mais dun tempo en que o
90% da populación era monolin-
gue en galego; nótase a influencia
do español, aínda que talvez non
co carácter de ameaza real para o
seu futuro que ten hoxe. Pense-
mos que, inclusivemente, dese
10% a maioría tamén era bilin-
gue. Aí está tamén presente a pre-
senza castelanizadora da Igrexa,
da administración, da escola, do
exército e dos emigrantes que
voltan. Na obra vese todo ese dis-
correr porque está todo o que se
publicou en galego, en libro ou en
folleto, durante cen anos.

Falabamos da comparación
con hoxe en día, mais hai unha
evolución apreciábel entre as
obras de 1800 e as de 1899?

Trátase dun período de cen
anos e, loxicamente, a lingua evo-
lúe e tamén a súa literatura. Neste
sentido, as obras literarias de co-

mezos ou de mediados do XIX
non presentan as mesmas caracte-
rísticas que as do solpor. Por por-
mos un exemplo, algunhas das
obras de finais do século deixan
transparecer o recurso do portu-
gués como fonte para recobrar lé-
xico ou o recurso do galego me-
dieval (que comeza a ser coñeci-
do nesta época en certos cenácu-
los ilustrados) ou a presenza de
pseudogaleguismos (como
brilar, escea etc.) etc. Nos textos
dos primordios do XIX estes fe-
nómenos ou non se coñecían ou
eran practicamente marxinais.

Cal son as diferenzas a tra-
zos xerais que se poden estabe-
lecer entre os modelos de galego
dos autores clásicos do XIX?

Resulta unha cuestión com-
plicada de respostar con poucas
palabras, xa que cada autor ou
cada autora presenta trazos que
identifican a súa linguaxe litera-
ria. Mais, nun esforzo de síntese,
podemos referirnos á existencia
de dous modelos ou de dúas li-
ñas: un galego literario de carác-
ter máis ou menos popular ou po-
pularizante, con evidentes conse-
cuencias na escolla de temas ou
de contidos literarios (cal algun-
has obras de Pérez Ballesteros,
Roxelio Lois, Fernández Mora-
les etc.), e un galego máis culto,
máis elaborado (como no caso de
Pondal, Saco Arce, Vaamonde
Lores etc.). A isto  tamén teria-
mos de lle adicionar a cuestión
ortográfica, que, en grandes li-
ñas, norteou, igualmente, dúas
opcións: unha de carácter máis
etimoloxista, que achegaría o ga-
lego á ortografía doutras linguas

románicas, incluído o portugués,
como defendía, por exemplo,
Antonio de la Iglesia, e unha ou-
tra de índole máis foneticista se-
guida e  argumentada, poñamos
por caso, por Pérez Ballesteros.

Como inflúe na escolla
dun modelo estándar do gale-
go a literatura? 

Desde logo, a influencia
que exerceron as persoas que
escribían en galego durante o
século XIX ten condicionado
algunhas das escollas que na
actualidade recomenda a varie-
dade padrón ou normativa.
Pensemos, por exemplo en pa-
labras irmán, chan, man etc.,
que son típicas da faixa occi-
dental do país: pois ben, escri-
tores nados noutras rexións da
Galiza, como Filomena Dato
Muruais, Ramón Armada Tei-
xeiro etc., empregaron en oca-
sións esas solucións ou equiva-
lentes, aínda que nas súas zo-
nas dialectais respectivas non
se empregasen dentro da nor-
malidade. Isto, desde logo, foi
tido en conta polos autores das
Normas vigorantes presente-
mente, pois contan desde o sé-
culo XIX cunha grande docu-
mentación na literatura, conti-
nuada, quer por imitación, quer
por procedencia, por outros es-
critores e escritoras do XX.

Como se estabelece o galego
de referencia nesa época? É
máis cousa de gramáticos, da li-
teratura ou xa da Academia da
que agora se cumpren cen anos?

Na época, só se coñecían os
traballos gramaticais e lexico-
gráficos de Mirás, Saco Arce,
Cuveiro Piñol, Rodríguez e Va-
lladares, mais coñecíanse só en
ambientes moito reducidos, de
forma que non tiveron a socia-
lización necesaria até porque o
galego estaba ausente da esco-
la, administración, da liturxia
etc. Non hai, subsecuentemen-
te, unha autoridade real en ma-
teria lingüística, asumida por
todas as persoas que escriben
en galego, e a academia aínda
non fora creada. O que si se de-
tecta facilmente é a existencia
de certos modelos literarios ou
de determinados traballos gra-
maticais que axen ocasional-
mente como referencia para
outros escritores: Pérez Balles-
teros, por exemplo, vai asumir
a maior parte do que expón Sa-
co Arce na súa gramática de
1868, e así o explicita nas notas
a rodapé do seu Cancionero
popular gallego de 1885-1886.

Como estudoso e como ci-
dadán, cal é a radiografía do
galego que usamos hoxe en día?

Tanto como estudoso como
utente, penso que todos e todas
debemos facer un esforzo por
destonar de españolismos a lin-
gua, pois supoñen unha ameza
para a súa sobrevivencia. Hoxe
en día contamos con gramáticas
que serven para orientaren o uso,
mais tamén temos de ter en con-
ta a literatura, pois, sabéndomos-
lle expurgar todo canto for lin-
güisticamente alleo, teremos ne-
la unha poderosísima aliada para
mellorarmos a lingua e tamén
para a dignificarmos, que é unha
das consecuencias dun uso cons-
tante e dunha utilización sen in-
fluencias alleas do español.♦
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Xosé Manuel Sánchez Rei 
‘Temos que esforzarnos por limpar

de españolismos o galego’
XAN CARBALLA

Xosé Manuel Sánchez Rei (A Coruña, 1973), vén de publicar de a pou-
co a obra principal de Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística xeral
(Laiovento), é secretario de redacción da Revista Galega de Filoloxía e
coautor dun importante traballo sobre a lingua literaria no século XIX.

PACO VILABARROS



Títulos: Antoni Abad e Tony Matelly / Mes-
tres del Collage. De Picasso a Rauschenberg.
Lugares: CASM / Fundación Miró.
Datas: Até o 5 de marzo / até o 26 de febreiro.

Sempre hai unha chea de cir-
cunstancias que o visitante non
pode pasar por alto na súa an-
daina por unha exposición. Da-
nos colaterais que inflúen na
mirada, no proceso crítico que
corpo e mente establecen coa
obra de arte. A crítica debería
ser un espazo
mental e físico
illado de toda
continxencia e
circunstancia,
i n c ó l u m e ,
mais non o é e
non é especial-
mente nos ei-
dos das artes,
onde factores
como o tempo,
espazo, son
moito máis
móbiles e cir-
cunstanciais
que en ningun-
ha outra arte. En fin, asi que ta-
mén cómpre dar conta aquí de-
ses percorridos frustados, deses
erros na ollada, das eivas nas
que bracea o paseo do crítico.
Vailles isto todo a conto como
descargo e laio dunha exposi-
ción que albisquei e non degus-
tei, dun percorrido apresurado e
quebrado sobre un proxecto ex-
positivo que tan só cheguei a in-
tuir como maravilloso. O seu tí-
tulo: British Pop, o lugar: o Mu-
seu de Belas Artes de Bilbao. 

Tense falado deses críticos
que  escriben de exposicións que
non viron e das que pontifican a
partir do estudo do catálogo,
mesmo sóname de alguén ben
famoso que tiña a gala evitar o
obxecto do que logo escribía e,
de seguro, que debía facer críti-
cas memorábeis (todos sabemos
o autónoma que vén sendo a crí-
tica do propio obxecto de estu-
do). Ben. Eu teño perante de min
o catálogo pero tamén poden fa-
cerse vostedes con él. Así que
abonda pois con darlles conta
dese desacougo frustrado do vi-
sitante que debeu demorarse pe-
rante aquelas pezas e non o fixo,
dese visitante que adiou para ou-
tro día con máis tempo e vagar
aquelo ao que, oh desgraza, fi-
nalmente non voltou (rematou
este pasado 12 de febreiro). Un
visitante que só resgardou da-
quel encontro azaroso e precario
un libro que a penas fai xustiza
ao pouco que a súa retina retivo. 

En fin, quede aquí constan-
cia dese amor frustrado, desa ex-
posición entrevista salpicada da
lama da vida propia. Daquela
lembro para o lector e para min
(un escribe e crítica primeiro
que nada para ordearse un mes-
mo) un proxecto historiográfico
poderoso pola escolla de pezas e
número destas en torno a un mo-

vemento como o pop, case que
nai de todas as batallas da con-
temporaneidade, que nacera en
Gran Bretaña mália a súa poste-
rior sona e apropiacionismo nor-
teamericana, que comisariou o
máis que coñecido especialista e
vividor na primeira hora do mo-
vemento como é Marco Li-
vingstone e ao que fai xustiza un
Museu de Belas Artes de Bilbao,
que xa ten aloumiñado, como a
propia sociedade bilbaína de
postín, unha faciana british.  

Herbiñas no chan

Se no Museu de Belas Artes de
Bilbao a estensa exposición so-
bre o pop británico non combi-
nou ben co tempo que eu lle adi-
quei, o seu oposto resultou ser a
exposición do CASM (Centre
d’Art Santa Mònica) de Barce-
lona, agora eu tiña todo o tempo
mais o tempo de contemplación
era por forza breve e a exposi-
ción continúabase de xeito obri-
gado no pensamento, na docu-
mentación, nas azarosas trans-
tendas das nosas vidas desprote-
xidas da calidez galerística. Dal-
gún xeito a mostra de  Tony Ma-
telli (Chicago, 1971) é unha non

mostra no sentido en que os es-
pazos do CASM ocupados polo
artista están baleiros, silentes,
abandoados. Ren. Só ollando
con atención atopamos unhas
herbas que xurden nas xuntas
das placas do formigón pulido
do chan ou por debaixo do roda-
pé. Logo saberemos que esas
herbiñas hiperrrealistas están
feitas en bronce e coidadosa-
mente pintadas de verde e ma-
rróns, coma se principiaran a se-
car algunhas follas. 

A exposición, xa digo, é máis
para levar canda un na cabeza,
como cuestionamento e crise das
nosas vidas e dos produtos ro-
mánticos (tan vans en moitos
sentidos) que erguemos decote.
Esta sí é unha exposición de in-
tuicións que se reconstrúe de efé-
meros episodios vitais. Na sala
principal do CASM outra exposi-
ción orientada  para máis aló do
espazo expositivo, agora é Anto-
ni Abad (Lleida, 1956) quen pre-
senta “Canal Accesible”, así que
nada mellor que ir visitala cara a
www.zexe.net, velaí o que os dis-
capacitados transmiten  cos seus
móviles: a faciana máis suxa e
inaccesíbel dunha cidade chea de
barreiras arquitectónicas. A ima-
xe ou logo do proxecto é ben
ilustrativo: a silueta dun home en
cadeira de rodas portando un al-
tofalalnte. Vese ben pois que nes-
te centro (antigo convento dos
Agustinos Descalzos de 1626)
que dirixe Ferrán Berenblit e per-
tence ao Departament de Cultura
da Generalitat catalana, mergú-
llanse no procesual, na produción
e no laboratorio de ideas e case
que nada nas ideas tradicionais
de museu e de exposición. Tal é
así, que noutra área do CASM

son de novo as mesas de traballo
e os ordenadores, o material base
expositivo (igual que o é na mos-
tra de Antoni Abad), agora o te-
ma é o Copyfight ou os modelos
de propiedade intelectual e a cul-
tura libre.

Colaxes

A oferta artística de Barcelona
abrangue tamén o recurso á his-
toria. A Fundació Joan Miró olla
cara a importancia do colaxe co-
mo ferramenta da vangarda artí-
sitica. A comisaria escribe: “La
tardor de 1912, fent servir no-
més unes tisores i uns papers de
propaganda comercial, Georges
Braque i Pablo Picasso van res-
criure mà a mà la història de les
Belles Arts. Amb paper de diari,
papers pintants imitant les ai-
gües de la fusta, partituras musi-
cals, naips i targetes de visita en-
ganxats als seus dibuixos, Picas-
so i Braque van inventar el co-
llage i van alterar per sempre
mès la manera de fer art.” Nas
salas a historia da vangarda pic-
tórica feita retallos fai un colaxe
cos estudantes de bacherelato
que invaden a exposición. 

As pezas dos artistas máis so-
branceiros do século XX distri-
búense por escolas, eu fico admi-
rado fronte aos anacos pegados
que compoñen os soviéticos coa
súa propaganda, a súa fe, coa súa
plasticidade tan de agora mesmo.
Escribo: Aleksandr Rodxenko,
Nikolai Sidelnikov, Solomon Te-
lingater, Gustav Klutsis e recíto-
os como nunha ladaíña. Salto ao
alemán George Grosz do que es-
cribín hai ben de tempo nestas
páxinas e tamén á súa compatrio-
ta Hannah Hoch. Logo subo ás
terrazas da cuberta da fundación
e paseo solitario entre as escultu-
ras de Miró e compoño un exten-
so colaxe entre o perfil da cidade
e unha esvaída cadea de pensa-
mentos e imaxes.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Vigo vello
DAMIÁN VILLALAÍN

Os cascos vellos son a al-
ma das cidades. E o que
costa comprender é o

tempo que tardaron moitas delas
en decatarse do tesouro que
albergaban no seu mesmo
cerne. En épocas non moi
distantes chegaron a ser obxecto
de desprezo e unha boa parte da
cidadanía, obsesionada co
progreso inmobiliario, preguntá-
base por que non se derribaban
aquelas casoupas vellas, de non
máis de tres andares, e se daba
paso a promocións de pisos mo-
dernos e confortábeis, con teitos
baixos e garaxe. Aquela manei-
ra de ver as cousas propiciou
agresións que aínda hoxe actúan
como feridas sangrantes e nunca
suturadas no medio das cidades
vellas.

As obras de rehabilitación
dos cascos históricos de cidades
como Pontevedra e Ourense
son aínda moi recentes. E ao
pasear por Pontevedra un
pregúntase como puido aquela
marabilla estar abandonada du-
rante tanto tempo, escravizada
polos coches e habitada por ou-
riños e agullas hipodérmicas.
Neste caso, como noutros pare-
cidos, non foi a presión cidadá
a causa da recuperación, senón
a convicción ilustrada do alcal-
de Lores. Igual ocorreu en San-
tiago de Compostela cando Xe-
rardo Estévez decidiu a peona-
lización integral do Casco
Vello. 

Eu lembro aínda as
manifestacións, moi
numerosas, de comerciantes e
veciños indignados que enten-
dían a supresión do tráfico ro-
dado pola Rúa do Vilar e a
Praza das Praterías como un
ataque mortífero e inxustifica-
do aos seus intereses. Hoxe
están felices e non queren
facer memoria daquela vergo-
ña, da mesma maneira que os
veciños da Praza da
Independencia, en Vigo, se ru-
borizan e cambian de conver-
sación cando se lles recordan
as virulentas protestas que
protagonizaron cando
Castrillo quitou os coches da
praza, converteu aquel
desalmado espazo nun lugar
con encanto e, de paso, multi-
plicoulles por tres ou por
catro o valor dos pisos.

Estes días asisitimos,
tamén en Vigo, á declaración
do Casco Vello como Ben de
Interese Cultural, a máis alta
forma de protección xurídica
disposta pola Lei de Patrimo-
nio. Prodúcese esta boa
noticia con moitos anos de re-
traso, co Vigo vello xa moi
abrumado pola incuria e o
desleixo dos cidadáns e das
institucións. Entre estas é
habitual queixarse, protestar e
mesmo enxergar
conspiracións contra Vigo
cando as guías turísticas reco-
mendan pasar de largo. Agora,
se cadra, teñen unha nova
oportunidade de invertir a
situación. Só fai falta que se
lle dedique ao Vigo vello, á
alma da cidade, cariños e
diñeiros similares aos que se
gastaron en poñer bonito o
centro para a Volvo.♦

Só ollando
con
atención
atopamos
unhas
herbas que
xurden nas
xuntas das
placas do
formigón
pulido
do chan.

O tempo para ver unha exposición
Unha mostra en Bilbao e dúas en Barcelona

Un aspecto da mostra de Tony Matelly
e, á esquerda, pormenor da mesma.

A mostra Canal Accesible, de Antoni Abad,
recolle o logo do proxecto Zexe.net.



Peliqueiros, mula falsa, másca-
ras, pantallas, formigas, xogos
oleiros... A pesar da riqueza
que presenta o entroido na pro-
vincia de Ourense, moitas dos
costumes que se viñeron cele-
brando tradicionalmente están
a desaparecer. Nos últimos
anos, concellos, asociacións de
mulleres e colectivos veciñais es-
tán a contribuír na recuperación
de máscaras e festexos propios
que se remontan na historia e
que serviron ás vilas do rural
ourensán para rachar, durante
uns días, a orde establecida.

Nestes últimos anos recu-
peráronse ao redor de media
ducia de máscaras tradicio-
nais e se implantaron dúas de
nova creación, cunha banda, a
pita, unha sorte de galiña que
desfila por barrios de Ourense
e, doutra, a figura das gárgo-
las en Celanova, que reprodu-
cen diferentes figuras do
claustro do seu mosteiro.

Este ano volverán saír os za-
rramoncalleiros polas rúas de
Cualedro, os labardeiros acom-
pañados das señoritas en Toén,
os troteiros de Bande, o vella-
rrón de Riós e o felo de Esgos.
Detrás de cada un deles atópa-
se todo un labor de recupera-
ción que non é sempre doada.
Como explica Xosé Rodríguez
Cruz, investigador etnolóxico
que deu os primeiros pasos na
recuperación do vellarrón e que
está a elaborar ademais xunto
co antropólogo Xosé Antón Fi-
dalgo Santamariña unha inves-
tigación centrada no entroido

ourensán, a recuperación destes
costumes é imposíbel en moitas
ocasións porque non se conser-
van datos. Unha fotografía, un-
ha chaqueta vella dun traxe ou
a memoria dos vellos do lugar
son moitas veces as primeiras
pedras que se sentan antes de
recuperar os disfraces típicos.

Dentro das rutas etnográfi-
cas que se poden percorrer es-
tes días en Ourense para ver o
entroido, onde a máis desta-
cada sería o triángulo Laza,
Verín e Viana do Bolo, agora é
necesario engadir os destinos
de Cualedro, Bande, Toén, Riós

e Esgos, onde a tradición volve
saír a rúa.

■ CUALEDRO. Tradicional-
mente, na Xironda, no concello
de Cualedro, os zarramonca-
lleiros sacaban as súas caretas
adornadas con debuxos florais
e agardaban á saída da misa
do domingo de carnaval para
zorregarlle aos fregués. Esa
tradición perdeuse hai máis de
corenta anos. Hai tan só uns
anos, un grupo de veciños fí-
xose coa chaqueta vella dun
destes traxes, que se conser-
vaba en Xironda. Con esta
prenda como patrón fóronse
quitando os disfraces cos que
actualmente saen os zarra-
moncalleiros en Cualedro. O
pantalón non se deu recupera-
do e o que visten agora ten se-
mellanzas co dos cigarróns. O
ano pasado desfilaron sobre
uns vinte zarramoncalleiros,
unha cifra que o concello agar-
da sexa superada estes días.

■ TOÉN. Rocío García Bande
recorda ver os labardeiros can-
do nena. Os labardeiros eran
unhas máscaras que portaban
un maio co que abrían paso en-

tre a xente para recoller as se-
ñoritas o martes de carnaval.
Logo, señoritas e labardeiros
subían bailando xuntos á festa.
Case trinta anos despois, a aso-
ciación de mulleres rurais
Amencer, da que ela é presiden-
ta, tomou as rendas para a re-
cuperación desta tradición que
vén de vello. “Comezouse a
xestar en 1999. A raíz dunha
foto antiga quitáronse os traxes
e cunha subvención do concello
fixéronse seis para homes e seis
para mulleres”. Dende a aso-
ciación tamén se quixo recupe-
rar outra tradición local, a quei-
ma do meco e a meca, mais non
se atopou ningún dato nin nin-
gunha persoa que recordase co-
mo se celebraba. Dende o 2001

os labardeiros volven saír á rúa
o martes de carnaval.

■ RIÓS. O vellarrón é a más-
cara propia da Veiga do Seixo
e de Castrelo de Cima, parro-
quias do concello de Riós. O
primeiro intento de recupera-
ción partiu de Xosé Rodríguez
Cruz, que elaborou unha re-
produción hai uns anos. Agora
o concello volveu facer outros
traxes que sairán este entroi-
do. A máscara, que representa
unha cara humana, leva  un-
has orellas pregadas e unha
barba e un bigote feitos con la
de ovella negra. Porta ade-
mais unha coroa feita con vim-
bio e papel de cores. Unha ca-
misa de felpa cun triángulo in-
vertido, un pantalón adorna-
do, unhas polainas de coiro e
un farrapo completan o traxe.

■ ESGOS. A súa máscara
non estaba desaparecida total-
mente máis o concello quixo
potenciar os felos e agora es-
tas máscaras desfilan por dife-
rentes parroquias e polo cen-
tro de Esgos. Os máis vellos
non recordan cando comezou
esta festa pero si saben do tra-
xe, moi semellante ao dos ci-
garróns. Antigamente era típi-
co entrar nas adegas e roubar
chourizos e ovos dos galiñei-
ros, así como poñer a coresma,
un costume que consistía en in-
tercambiar monecos de palla
que se levaban dun pobo a ou-
tro ás agachadas, porque era
obxecto de burlas e mofa.♦
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MMáássccaarraass
Mar Barros

En Ourense concellos, asociacións de mulleres e colectivos de veciños traballan na recuperación de másca-
ras e costumes do entroido propias que se perderon co tempo. O zarramoncalleiro de Cualedro, os labar-
deiros e as señoritas de Toén, os troteiros de Bande, o vellarrón de Riós e os felos de Esgos son algunhas
das tradicións recuperadas que volverán percorrer as rúas neste entroido grazas a estas iniciativas.

Os labardeiros, acompañados das señoritas, volverán a sair en Toén.

MMáássccaarraass
ttrraaddiicciioonnaaiiss

eenn  iimmaaxxeess
A fundación Vicente Risco,
en Allariz, acolle até finais
de mes a exposición En-
troidos tradicionais gale-
gos que recolle fotografías
dos máis antigos e popula-
res entroidos do país. ♦

Felos de Esgos.



Os Padernes enchen por
si sós todo un século de

música. Son un caso
singular de lonxevidade

musical. Xa ninguén
acorda as orixes desta

formación musical que se
perde nos anos primeiros

do pasado século e que
durou até ben entrados os
anos setenta. Pero o certo

é que a música dos
Padernes se tornou na

máis perdurábel banda
sonora das serras

courelás. 

Non hai veciño en toda a inmen-
sa contorna que non sentise tocar
a estes músicos, que non agarda-
se inquedo a súa presenza na fes-
ta do lugar. Os Padernes andaron
todos os camiños da serra e do
val, no corazón do inverno e na
torreira do bo tempo, nun ir e vir
incansábel que aledaba o pobo,
mais que deixaba un ronsel de
saudade cando marchaban e só
quedaba agardar polo novo ano
para que volvese o lecer. 

Velos chegar era xa unha fes-
ta: todos querían retratarse ao
seu carón, termar dos seus ins-
trumentos de prata e ouro, tirar-
lles cun paniño limpo o seu bri-
llo metálico, ir tras deles de lus-
co a fusco, desde a alborada até o
solpor. Mesmo nas parroquias
polas que pasaban mandábanos
parar, pregábanlle que lles amo-
sasen os bombardinos, os fiscor-
nos, os saxos e as trompetas...
que lles botasen aínda que só fo-
se unha tocata. E para todos ha-
bía sempre un bo anaco de pan
con chourizo e queixo da monta-
ña, e roscas e viño para poderen
aturar as súas andainas polos ca-
miños da serra, que gabeaban
desde o val por Quiroga, desde
Brollón e o Incio, desde Samos
por Lóuzara, e que se perdían ca-
ra O Cebreiro ou Valdeorras cara
a outra banda. 

Eran as camiñadas de días in-
teiros cos instrumentos ao lom-
bo, guiados polo son dos regatos
e polo luar, a adormecer nos co-
vallos das penas cando o tempo
aconsellaba parar, axexados polo
ollar das curuxas, desvelados po-
lo ouveo do lobo. Mais, eran mo-
zos e non había quen os vencese.
De volta, en calquera fonte, no
silencio dun souto, paraban para
dar boa conta das carabelas que
os anfitrións lles prepararan para
a viaxe coas mellores viandas,
con anacos dos mellores pratos
que ateigaran a mesa o dia do pa-
trón. Así e todo, era unha vida de
escravitude, levadeira só pola
convivio cos compañeiros, polo
entusiasmo do recibimento e po-
la alegría da festa.

O día grande comezaba coa
alborada, aí ao romper o día, á
que lle seguía a misa e a proce-
sión. Tocaban na igrexa e canta-
ban a misa, contestándolle ao cu-

ra en latín, e logo antes de xan-
tar, botaban dúas ou tres pezas
para abrir boca. O xantar, repar-
tidos polas casas, era conto de
nunca acabar. Un banquete no
que rebordaban os pratos de ca-
brito, o doce roscón e o viño do
val. Para todos, unha satisfac-
ción ter un músico sentado á me-
sa, o seu instrumento nun recan-
to do comedor, como un totem
metálico. E a ledicia non podía
ser máis grande cando era o ani-
mador o que entraba na casa. Da-
quela, os rapaciños si que xa po-
dían fachendear. Cara ás seis co-
mezaba o baile – os músicos de
blusa vermella e puños negros de
amplos voos a se abanear- que
duraba até ben entrada a notiña.
Daquela, había que ir cear, desta
volta con menos vagar pois cum-
pría voltar de gana á verbena até
as dúas ou tres da mañá. E logo...
o silencio do palco e a dura rea-
lidade do mañá.♦
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OOss  PPaaddeerrnneess::  oo  ssoonn  ddaa  sseerrrraa
X. PÉREZ MONDELO

Paderne, o da galgante devesa,
está enteiramente dedicado á
música, xa desde antes da gue-
rra. O lugar todo era un conser-
vatorio, unha aberta e popular
escola músical. Como foi para
que a toda a mocidade lle dese
por tocar? Eran tempos nos que
aínda os máis dos mozos non
marcharan, nos que os camiños
e as aldeas estaban cheas de mo-
cidade. E uns por afección e ou-
tros por necesidade fóronse che-
gando ás linguaxes musicais.
Arredor dos anos vinte aparece
a primeira formación: un cuarte-
to no que estaban Manuel Rapo-
so na gaita, e os seus irmáns,
Antonio Raposo á caixa e Xosé
María Raposo no clarinete, mais
Santiago Celeiro no bombo.
Manuel Raposo e Manuel Ló-
pez foron os artífices de todo. O
Manuel López fora ao Incio
aprender música cabo do Sera-
fín, un seu primo que daquela
era o director da banda do Incio.
Cando veu de volta era xa un
trompetista con xeito. Axiña lle
aprendeu ao seu irmán Ricardo
a tocar o fiscorno, ao gaiteiro
Manuel Raposo o clarinete, e a
Xosé Quintairo, o bombardino.
Esquecido o inicial cuarteto, es-
ta nova formación completouse
con outros membros máis novos
da familia de Manuel Raposo: o
seu irmán Antonio Raposo coa
caixa, e o seu fillo, tamén Anto-
nio, co bombo. A música era un
oficio e unha paixón que se
transmitía dunha a outra xera-
ción, e era moi habitual que os
máis noviños, en canto valesen,
se fosen incorporando ás forma-
cións. De aí que grande parte
dos músicos de Paderne proce-
dan da estirpe de Manuel López
e Manuel Raposo, que foron es-
pallando o seu amor pola músi-
ca entre outros parentes e ao ca-
bo entre todos os veciños de Pa-
derne e da parroquia ao longo
dos moitos anos que durou a
formación. Sería un traballo in-

terminábel dar conta de todas as
etapas e de todos os compoñen-
tes do grupo (que chegou a des-
membrarse entre Os Novos e Os
Vellos, formando uns unha ban-
da e os outros unha orquestra,

para tocaren de novo xuntos
nalgunha que outra ocasión).

A orquestra deixou de tocar
no ano 77, dando cabo a unha
das formacións máis admiradas e
recordadas daquelas terras. Hoxe

só viven para contalo, emigran-
tes en Madrid e Barcelona, Xosé
María Raposo, Luís Raposo e
Domingo Celeiro, trombonista
maior e verdadeiro cronista des-
ta historia.♦
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Un lugar dedicado á música

Os Padernes cos mozos de Ribas do Sil.



Todo parece ir vento en popa para
os tripulantes de Lamatumbá, que
desta vez tiraron ancoras en Com-
postela para presentar a reedición
do seu primeiro disco Lume (para
que saia o sol) (Falcatruada), ben
valorado por crítica e público, e para
dar a coñecer o seu novo tema co
que se inaugurará unha nova etapa
de videoclips dentro Xabarín Club.

Despois de superar cifras de
ventas que a discográfica Falca-
truada sitúa nos niveis de disco de
ouro en Galiza, Lamatumbá conti-
núa o seu navegar imparábel e re-
edita o seu segundo disco con
contido extra. Baixo título Lume
(para que saia o sol), o grupo edi-
taba o pasado ano trece “cancións
de amor e conciencia” que nave-
gaban polos sons de medio mun-
do para arribar na Galiza máis
próxima. Esta peculiar viaxe partiu
dos Garate Studios de Guipuzcoa,
da man de Kaki Arkarazo, que se
encargou da gravación e produ-
ción. Jesús Arispont (Def con dos)
foi o responsábel de masterizar o
traballo da banda galega, Falca-
truada editou e Discmedi encar-
gouse da dsitribución.

Agora, da cabalo entre o circo
e a verbena, Lamatumbá reafirma
a súa presenza no panorama mu-
sical galego con esta reedición, si-
tuándose ademais entre as bandas
máis orixinais do país, difícil de de-
finir e coa teima da diversión entre
os seus principios fundacionais.

Lamatumbá naceu en 1998
da confluencia dun batería, un
guitarra, un baixo, un acordeón e
un clarinete coa idea de divertir-
se. Debutaron no Moucho, en Ou-
rense, e ese mesmo ano foron
convidados por Manu Chao para

participar na súa Feira das menti-
ras, un espectáculo onde o circo
tiña especial protagonismo. Cos
temas do seu disco debut Pa-
changüilanuí, que pisaría máis
concertos que tendas especiali-
zadas, e coa xusta mestura de di-
versión e denuncia percorreron o
Estado, compartindo escenario
con artistas como Manu Chao,
Hechos contra el Decoro ou Nolo
M.C.

Co disco reeditado baixo o
brazo Lamatumbá inicia neste
2006 unha xira que terá parada

en Andalucía, Cataluña e o País
Vasco. No país, o berro incon-
fundíbel da formación, aquilo de
“lume!”, escoitarase en Arzúa o 4
de marzo, no marco do Festival
do Queixo e en Vigo, na sala No-
va Olimpia, o xoves 6 de abril
xunto co grupo vasco Betagarri.

Xabarín lamatumbeiro

O lume que acende Lamatumbá
en cada directo non pasou desa-
percibido na TVG e no seu espa-
zo xuvenil Xabarín Club. Este

mes o programa volve darlle pu-
lo aos grupos musicais galegos
máis destacados cunha nova
produción de videoclips. O grupo
Lamatumbá foi o escollido para
inaugurar esta nova etapa que
contará posteriormente cos tra-
ballos de Iván Ferreiro e Xulián
Hernández, entre outros.

Paralelamente, o debuxante
e autor da portado do disco, está
a elaborar outro videoclip coas
técnicas de animación, que a
discográfica Falcatruada ten pre-
visto presentar no verán.♦

Lume de Lamatumbá
M.B.

Despois de acadar cifras de vendas destacadas, o grupo ourensán Lamatumbá reedita o seu disco Lume (para que saia o
sol), unha historia de historias enchoupadas en músicas do mundo peneiradas pola Galiza musical máis próxima. O Xaba-
rín Club escolleunos ademais para inaugurar unha nova etapa onde os grupos destacados do país volverán ter presenza.
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Expuxo de xeito
individual por
primeira vez na
Galería Marta
Cervera de
Madrid, en
1998; posterior-
mente, en 2000,
Beefcakes,
Galería Espacio
Mínimo, Murcia
e Quiero ser
Santa na Galería
Carmen de la
Calle, Jerez de
la Frontera. En
2001 presentou
Wedding Day,
na Catharine
Clark Gallery de
San Francisco
(USA) e Looking
for love, na
Galería Espacio
Mínimo, xa na
súa sede de
Madrid. En
2004, Cómeme,
cómeme, de
novo na Galería
Espacio Mínimo
e en 2005
Wartime meals,
na Sala Juana
Francés de
Zaragoza.
Participou coa
Galería Espacio
Mínimo en nume-
rosas Feiras inter-
nacionais de
Arte: Arco, Art
Chicago,
Maastricht Art
Fair, Usa Art
Basel Miami
Beach ou Frieze
de Londres.♦

M.B.
Matraca Perversa, A banda de
Poi, Heissel e La Tarrancha
son os grupos que conforman
o cartel do Festival Taíña, un-
ha cita que corre pola súa ter-
ceira edición e que encherá de
música a noite do 25 de fe-
breiro en Goián.

O pop de Heissel, o rock da
Banda de Poi, a festa da Matra-
ca perversa e os son populares
de La Tarancha son os ingre-
dientes que darán sabor a esta
nova edición do Festival Taíña,
unha cita que se celebra anual-
mente en Goián e que naceu
hai tres anos da man da aso-
ciación Taíña coa intención de
dinamizar os carnavais da vila.

Co mesmo obxectivo de
fondo, este ano o festival di-
versifica a súa oferta en canto
a estilos. A actuación dunha
charanga na praza da igrexa
de Goián será o punto de par-
tida dunha noite cargada de
música na que se presentarán
varios discos. 

Unha das formacións que
estreará traballo en Goián é
Heissel. Acabado de saír do es-
tudio de gravación Casa de To-
los, os membros de Heissel in-
terpretarán os temas de El lu-
gar más feliz del mundo, o seu
traballo debut que afianza a súa
presenza dentro do pop. A súa

andaina como grupo iníciase
no Baixo Miño ao redor do
2003. Un pop-rock persoal ser-
viulles de pasaporte para telo-
near a intérpretes como
Bunbury, Kiko Veneno ou Car-
los Jean e para facerse co má-
ximo galardón do concurso El
Maketon. En Goián subirán ao
escenario un estilo propio mar-
cado pola pegada de Pink
Floyd, Led Zeppelin, The Cure
ou Radiohead.

Tamén interpretará os te-
mas do seu primeiro traballo o
proxecto transfronteirizo lide-
rado por Tonhito de Poi, no que
conflúen músicos de ambas
beiras do Miño. Baixo título
Mór, A banda de Poi, que así se
chama o grupo, reuniu un total
de doce cancións que falan de
Prisciliano, do Prestige, de
Murphy (a mascota da banda) e
mesmo da “prostitución” da
lingua, en clave de rock con
xeitos punk e pingadelas folkis. 

O cartel desta terceira edi-
ción do Taíña complétase cos
dous grupos que teñen o deno-
minador común da festa e da
música popular. Os galegos A
Matraca Perversa e os asturia-
nos La Tarrancha porán o punto
e final a este festival que está a
facerse o seu oco entre as citas
musicais galegas que se cele-
bran no inverno.♦

Música e Entroido
no Festival Taíña
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—¡Qué noite fera! –dicía o
vello petrucio. A sarabia que re-
bota no tellado, o vento que zoa
nas lumieiras, espertan pensa-
mentos caridosos polos pobres
mariñeiros, que agora andan no
mar, e polos viandantes sen pan
nin agarimo. Bota, miña Sabeli-
ña, bota leña no lume, e que su-
ban aos escaños eses cativiños
para se quentaren nesta lumara-
da, que é un ben de Dios.

Os tres nenos, de cabeliños
louros, sentaron á carón do lar, e
Sabela botou cachopa na larada.
O señor Bastian, o vello petru-
cio, descubriuse:

—Vaia!... Imos rezar polas al-
mas dos nosos difuntiños,e por-
que Dios non se esquenza nesta
crúa noite, dos que non teñen ca-
tro tellas onde se agarimaren.

E comenzou o rezo do Pater
noster, con esa mistura de voces
infantís e vellas, que semellaban
o doce balbor das oraciós dos ce-
os. O gato amañouse, engruñán-
dose, a rente do lume, e dentro
do forno deixou ouvir un grilo o
cric-cric co que festexaba a vívi-
da lus que escorrentaba entonces
as sombras tépedas da cociña.

Petaron na porta.
—¿Quen será? –dixo o señor

Bastián baixando do lar, e diri-
xíndose á porta do quinteiro.

—¿Quén chama?
—Son eu, son o cego Pas-

cual, que pido casa cuberta por
amor de Dios e polas almas dos
vosos difuntiños.

—Adiante meu amigo, –res-
pondeu o petrucio abrindo a por-
ta. Adiante, que temos unha boa
larada.

Entrou Pascual hastra a coci-
ña. Era un vello de setenta anos.
Traía por compañeiro un cadelo
amarrado a unha corda; debaixo
da cumprida capa, unha zanfona.

—Alabado sexa Dios.
—Para sempre sexa bendito e

alabado, –respondeu a dona.
—¿Seica non me coñece, se-

ñora Sabela? Eu son Pascual, o
cego que xa estiven aquí outras
veces. A terra que atravesei é terra
montañesa, pobre, e quen non tén
non pode dare. Non teño, pois, un
carto. ¿Poderían darme pousada e
mantenza por esta noite?

—Pousada... pode quedar no
arrimo, onde gardamos o carro,
que está abrigado e hai palla on-
de deitarse. Mantenza... somos
pobres e temos moita necesida-
de, ¿que lle habemos de dare?

—Bueno, sexa todo por Dios.
—Suba, entramentras, á la-

reira, e quéntese.
O cego sentou tamén a carón

do lar. O gato ergueuse larchana-

mente, e foise para outra banda
sin quitar ollo do can forasteiro.

–¡Canto tempo hai que non
viña vosté por aquí! –díxolle
Bastián. Vexo que agora trae boa
roupiña. Esa capa parece a dun
vinculeiro mariñán. ¿Que boa fa-
da o protexe?

—Esta, señor Bastián, esta;
–respondeulle amostrando a zan-
fona.

—¿E cómo a adquiriu?
—Foi que me alumou Dios.

Dende que perdín a vista, pois
aínda que vexo algo só é para
endereitarme polos camiños, ti-
ven que botarme polas portas do
mundo a pedire. ¡Canta fame
pasei, virxe do Carme! ¡Cantas
angurias sen nome viviron no
meu corazón! Nas fiadas, nas
regueifas, nos quinteiros cando
se facía foliada, as xentes non se
decataban de min. Os farrapos,
que mal cubrían o meu corpo,
non espertaban a compasión. A
mocedade que se divertía, que-
ría cántigas, quería verbas chu-
rrusqueiras que aumentasen a
súa felicidade. Non tiñan daque-
la os ánimos para lembrárense
dos infortunados. Un día o se-
ñor Marqués, que é un bon cris-
tiano, díxome que para lograr
esmolas tiña que donarse algo
en troques; e mercoume esta

zanfona. Adeprendín a tanxere.
Toco nela a muiñeira das festas
e máis a da gloria, a cántiga de
Silvana, a do Lironte-lirón, e
outras máis, que son do agrado
dos montañeses.

—¿E daquela déronlle máis
esmola?

—Deron, miña santiña, deron.
—¿E por qué non toca agora

o Lironte-lirón?
O cego comenzou a cantar,

acompañado da zanfona. Era un-
ha balada melancónica, tristeira.
Falaba dun amor puro, incumpri-
do, de almas irmás que non pui-
deran abranguer a felicidade co-
bizada. O namorado mozo ía de
pobo en pobo, de aldea en aldea,
buscando sempre á linda muller.
Unha voz suave faloulle solermi-
ñamente dende o ceo, e el, cos
ollos fitos na branca lúa, morreu
no silencio da noite, namentras
as campás dobraban a morto na
viciña igrexa!!...

–Siga, siga meu vello Pas-
cual, –dixo a dona cos ollos che-
gos de bágoas–; siga con esa
cántiga, que lle hei de dar caldi-
ño e compango esta noite...

E a zanfona segue xemendo
brandamente, e xuntando os seus
esvaídos sons ao triste balbor do
vento, que fungaba nos viciños
piñeirais.♦

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

Carlos Lema
‘Cunqueiro ten
moito que ver coa
tradición árabe’

M.B.
O Salón Internacional do
Libro e da Edición de Ca-
sablanca foi o escenario da
presentación da primeira
tradución ao árabe de Se o
vello Sinbad volvese ás
illas, de Álvaro Cunquei-
ro. Como foi a acollida?

Co gallo do salón des-
prazouse a Marrocos unha
representación, composta
pola Secretaria Xeral de
Política Lingüística, Luís
González Tosar polo PEN
Clube, Tucho Calvo, César
Cunqueiro e por min, repre-
sentando a Galaxia –que
cedeu os dereitos da obra
para a súa tradución-, para
presentar o libro. Alí estaba
o editor de Editions Mar-
sam e tamén os tradutores.
A acollida foi moi boa e, ao
remate, estableceuse un co-
loquio no que houbo inter-
vencións do público intere-
sado. Estaban ao tanto da
situación de Galicia, dicían,
polo contacto cos mariñei-
ros galegos. Na cultura ma-
rroquí hai un símbolo que é
o Atlántico e a cultura
atlántica. Para esta incur-
sión tirouse desta cone-
xións atlántica así como da
historia de As mil e unha
noites. 

Por que Cunqueiro?
É interesante a lectura

que fan os tradutores da obra
de Cunqueiro, a parte de que
a temática lles é familiar, o
xeito de escribir do mindo-
niense ten moito que ver coa
tradición da literatura árabe.
Esa capacidade de digresión
de Cunqueiro, moitos núcle-
os, rachar coa estrutura clá-
sica, que haxa historias den-
tro das historias é moi habi-
tual na cultura árabe e eles
tómano como propio.

Que importancia ten
esta iniciativa para a li-
teratura galega?

Esta tradución, na que
colaborou o Instituto Cer-
vantes, vaise distribuír nos
países árabes. Coido que te-
rá unha repercusión impor-
tante. Ten a importancia ta-
mén de que as traducións
introducen ademais da lin-
gua a cultura. Non sei se
traerá que As mil e unha
noites se poidan traducir ao
galego.♦

Homero

M.B.
Despois de ensinarnos as cores,
as formas, os contrarios e cales
son as vogais, Antón e Pompón,
os personaxes ideados por Anxo
Fariña, volven ás andadas. Des-
ta vez, acompañados dos seus
inseparábeis pelelliños, experi-
mentan as sensacións, apren-
den os meses, coñecen os nenos
do mundo e decátanse das com-
paracións nas catro novas en-
tregas que veñen de se publicar.

Un neno e un rato, ou o que é o
mesmo, Antón e Pompón, son os
protagonistas da colección ho-
mónima asinada por Anxo Fariña
e publicada por A Nosa Terra,
que estes días vén de engrosar os
seus títulos coa publicación de
catro novos contos. O Antón
máis a súa mascota Pompón,
acompañados dos inseparábeis
pelelliños, sérvenlle nesta serie
ao debuxante para explicarlle aos
cativos situacións e aspectos da
vida cotiá nunha clave didáctica
que non esquece o factor lúdico.

Un debuxo sinxelo e uns tex-
tos cheos de musicalidade son os
eixes centrais sobre os que se ar-
ticula esta colección que xa con-
ta con cinco títulos publicados.
Nela rescátanse os pelelliños, uns
personaxes máxicos que só po-
den ser vistos polos nenos e que
adoptan as formas e os colores
máis diversos, uns seres que son
debedores en boa medida do gus-
to do autor pola cultura manga.

A editorial presenta agora ca-
tro novos títulos, Nenos do mun-
do, Os meses, Comparacións e

As sensacións, que se suman aos
que abriron a colección. 

Cun estilo persoal e un for-
mato sorprendente, Anxo Fariña
aborda nestas novas entregas as
diferenzas e as semellanzas que
existen entre os nenos do mundo,
apréndelles os meses do ano, in-
dícanlles as sensacións que po-
den experimentar e fálalles das
comparacións.

Despois de publicar o libro
das Cores, onde os pelelliños
mudaban de cor en función do
que comían, o das Formas, no
que se unían entre si para dar
lugar ás diferentes figuras, así
como o das Vogais e os Núme-
ros, que respondían a unha te-
mática máis universal, os novos
títulos da colección afrontan te-

mas pouco representados nos
andeis das librarías. Este é o ca-
so dos Nenos do mundo, un
conto que aparece como respos-
ta á nova situación que se co-
meza a vivir nos colexios, onde
conviven e aprenden nenos de
diferentes latitudes. O libro pre-
senta a realidade dun neno ken-
yano, dunha india, dunha aus-
traliana, un esquimó ou dun
tuareg, coas súas particularida-
des para achegar os nenos as se-
mellanzas que os unen.

Temas actuais abordados
dende un punto de vista didácti-
co pero que se arreda do libro de
texto e un estilo e formato orixi-
nais téñenlle reportado a Antón e
Pompón unha boa acollida entre
os nenos e os centros escolares.

Como explica Anxo Fariña, “en
Galiza non existe material deste
tipo que trate os temas de xeito
pedagóxico pero coma se fose un
xogo”.

Outro dos libros que se estrea
nas tendas, As sensacións, ten
como marco un parque de atrac-
cións. Alí os dous personaxes
van sabendo da ledicia, do medo,
da amizade, da fame, do amor e
ao final do día da canseira.

Destaca tamén o libro Os me-
ses. Concibido como un libro-ca-
lendario nesta entrega Anxo Fa-
riña apréndelle aos cativos os
meses do ano a través das datas
sinaladas de cada un deles, moi-
tas delas significativas da cultura
galega, como o día das letras ga-
legas ou os magostos.♦

As andainas de Antón e Pompón
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O suxeito
relixioso
FRANCISCO CARBALLO

A“modernidade
democrática é un
momento  dun proceso

no que o político deixa de ser
un elemento do religioso e no
que tampouco o relixioso é
un elemento do político” (To-
más V. Bueno). Este enuncia-
do figura na conclusión dun
estudo do autor sobre “A saí-
da da relixión e a despolitiza-
ción da democracia”, (2006). 

O político deixa de ser un
elemento do relixioso. É hoxe
un común denominador das
democracias laicas; unha afir-
mación da Gaudium et Spes
(constitución  pastoral do Va-
ticano II): “a Igrexa , que por
razón da súa misión e da súa
competencia non se confunde
en ningún modo coa comuni-
dade política nin está ligada a
sistema político algún, é a un
tempo signo e salvagarda de
carácter trascendente da
persoa humana” (76 a). Onde
se ubica logo o relixioso? No
existencial. E cada quen dos
humanos anda  a buscar,
necesitar, demandar o trascen-
dente. O subxectivo relixioso
pide comunicarse. Ao formar
comunidades, inscríbese no
ámbito da sociedade civil. É
unha opción persoal e colecti-
va de índole non política. 

Tampouco o relixioso é un
elemento do político. Bieito
XVI escribe: “Débese admitir
que os representantes da Igre-
xa percibiron só lentamente
que o problema da estrutura
xusta da sociedade se
plantexa dun modo novo(...)
A orde xusta da sociedade e
do Estado é unha tarefa
principal da política. A xustiza
é o obxecto e, por tanto,
tamén a medida intrínseca de
toda política” (Deus caritas
est, 28 a). Levar a cabo a xus-
tiza implica unha dimensión
ética. É posíbel ao Estado a
dimensión ética? Sen dúbida,
a política é autónoma, guíase
pola razón. O Estado nin ten
que definirse como relixioso,
nin que optar por algunha
relixión, o que si ten é que ga-
rantir a liberdade relixiosa e a
paz entre os cidadáns e entre
os diversos grupos sociais. 

¿É esta estrutura democrá-
tica laica mellor ámbito para
o cristianismo que as anterio-
res da Historia? Penso que sí.
Xesús de Nazaré denunciou a
opresión politica do Sanedrín
xudeo e a inxerencia religiosa
de Herodes. O cristianismo
da Igrexa apostólica e patrís-
tica optaba por unha
liberdade no respecto ao
Imperio Romano. 

A modernidade subliñou
a subxectividade; aí encontra
o cristián o lugar da súa op-
ción pola trascendencia e a
coerencia na relevancia que
damos a Xesucristo. É a ho-
ra dun cristianismo mundial
sen ataduras políticas e  de
firmeza na denuncia de toda
inxustiza.♦

Nesa busca de luz, de cor, de ver-
de e flor que simbolicamente se
leva aos camposantos da memo-
ria, foi  pasando entre as follas
dos números do almanaque ou as
horas do reloxio, o tempo  espe-
ranzado da Santa Lucía e do Na-
dal , a Candeloria e agora ven xa
o catártico Antroido. Tempo este
das efémeras flores, de mimosa e
das camelias, como esplendoro-
sas Margaritas Gauttier para bre-
ves horas e axiña caer na máis
tristeira, murcha e podre de-
cadencia.  Novas lembranzas de
que o  “Tempus fugit, vita brevis”
exemplarizado nesas primeiras
frores, pregoeiras da “primavera
que o sangue altera”, na que ago-
ra novamente entramos. Tempo
moi de vello celebrado, especial-
mente arredor das parroquias,
polos gremios medievais, os que
en liturxias sacras e paganas aga-
sallaban na  memoria ao exemplo
de homildes e humanizados san-
tos, como San Xosé, San Bieito,
San Antonio... o exemplo cate-
quético de mártires.  Neste tempo
primaveral que especialmente
afina as liras máis cursis, todo vai
espertando do seu letargo en es-
toupar de verdes e cores, namen-
tres bandadas de rechouchiantes
paxariños cruzan o ceo, especie
de milagre que nun noutrora máis
rural e virxilián dicíamos os “pa-
ganos” aldeáns  eran aves  prego-
eiras, agoreiras de “vodas” e
“bautizos”, esperanza agraria
dun futuro baril. Por algo a pom-
ba é o símbolo da paz, e as aves
da fecundidade, cigoñas, perdi-
ces... as que pican na semente
que é futuro... O mesmo gran que
simbolicamente se guinda ou se
verte despois de casar sobre os
mozos e mozas no adro do tem-
plo comunal da parroquia. 

Nesa cosmogonía “xira o
mundo xira, con amores e desa-
mores...” como canta a canción
aquela do profesor Jimmi Fonta-
na. Matemática e sabia rutina
que move a “Roda da Fortuna”,
que entra, fura e sae das esferas,
que fai xirar as espirais artella-
das do micro e do macrocosmos.
Entre as que desfila o formiguei-
ro dos que nacemos nestas incer-
tezas e os que nos imos indo, ás
veces sen tempo a despedirse. 

Tempo este de primavera , do
baldrueiro, bandulleiro don Car-
nal e que abre ao da parauta en-
sumida e beatona  dona Cuares-
ma. Para ter cimeiro nun ascético
Viacrucis e nun Calvario con  lu-
minosa apoteose final na  Resu-
rrección e logo na Pascua Flori-
da, tan celebrada polas tres Gra-
cias ou Marías na Fisterra : mesa
ben servida, onde non falla un
año asado, pan e viño, xantar e
solidario brindis final sobre o
circular e solar roscón de pan de
doce. Estas seguen sendo as ve-
llas tradicións do noso tempo su-
perstar, cun complexo calvario
de liortas e desalentos, onde non
acouga nin madura a ansiada paz
e se crian os vermes dun noxoso
odio permanente, e a pesares de
todo as froles seguen a estoupar
e os paxariños a voar sobre todo 

Namentres nese Oriente que
sempre, con verbas e símbolos,
nos “orientou” en civilización,
relixión, lei, de profetas e evan-
xelistas, rabinos e imanes, cabal-
gan sobre o sangue mozo, os ca-

tro Xinetes do Apocalipse. “No-
so pan de cada día” o que, entre
imaxes “fashion”, venden para
curtir na insensibilización os me-
dios informativos. Alerxia a esa
primavera de pólvora e sangue
nas encrucilladas da historia, pa-
radoxicamente baixo as mesmas
e máis relocentes estrelas que os
magos interpretaron. Onde me-
dran os lirios e as palmas que
simbolizaban aos santos. 

Para un galego panteista, ani-
mista, aquel que anima o anina-
mido, que adorna a paisaxe coas
virtudes dos sentidos da paisana-
xe, ven ben lembrar as vellas te-
orías que encantaron como a un-
ha moura castrexa na solaina dos
solpores a Otero Pedrayo: “o de-
valar”, que é como o devenir de
Heráclito: todo pasa con certo
engano... os nubeiros, as augas
do río, as frores, a xente... nesa
roda do decorrer... sempre some-
llan as mesmas pero son outras.
Andar da vida, arredor da vida.
A Galiza inmensa, cambiante, en
permanente devalar da alborada

ao solpor, na noite, na invernía,
na primavera, no verán, no outo-
no, no inverno. Difícil “enxer-
gar” –outra verba chea da filo-
sofía de Otero Pedrayo– esa
grandeza da espiral do tempo.
Xeito de ver, de cavilar, intelixí-
bel se non se ten alma de poeta,
se non se abren as xanelas á in-
mensidade da terra. Enxergar é
proxectar os sentidos, os cinco
sentidos e máis os da intuición,
ese xeito de “Espíritu” que non
temos clasificado aínda, pero
que está, como os trasnos e as
“señas” e as “compañas” para
devolvernos ao “humus” do que
partimos e ao que irremediabel e
agradecidamente voltamos . Ve-
laí o que non se pode globalizar,
pese ás teorías dos hemiciclos ou
os cenáculos dos posmodernos
sanedríns. Outros nubeiros, ou-
tras flores, outra xente e as mes-
mas dúas mil primaveras de
alentos e moitos máis desalentos.
Tempo coloristamente endomin-
gado e “cursi”, para algún xeito
de exercicio espiritual.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Símbolos da primavera

Entroido en Vilariño de Conso.                                                                                                                                       CALI

Disfraces
MARICA CAMPO

Quen non leva unha máscara? Quen non vai disfrazado? O
mesmo nome de “persoa” significa iso.Consciente ou
inconscientemente, todos tapamos o noso verdadeiro rostro,

todos participamos desa gran entroidada que é a vida. A natureza,
piadosa á fin, dotounos da capacidade de nos camuflar tal como fai,
por exemplo, con certos insectos. E niso nos vai a supervivencia.
Disfraces para tapar as nosas inseguridades e os nosos medos. Más-
caras para cubrir os sentimentos que non nos gusta confesar. Disfra-
ces de años cando nos sentimos lobas. Máscaras de lobas cando, no
fondo, somos años. Se camiñásemos espidos a amosar o noso
verdadeiro ser, é ben seguro que nos habían alcumar de tolos. De
feito, cando ficamos nus, poño por caso nun poema, a xente
“tolera” a nosa extravagancia porque se trata dun locus alter, un lu-
gar distinto ao que lle cadran as saídas de vía. Mais se iso acontece

na vida cotiá, non hai auga que nos lave. Porén, no fondo, todos le-
vamos inscrito, onde queira que esas cousas se inscriban, o desexo
de verdade e de pureza. Se cadra o Entroido, estes días disparatados
en que case todo está permitido, son o ensaio xeral da peza que
quereríamos representar. Chamar as cousas polo seu nome.
Escachar a vasilla da prudencia diante dos pés dos que nos coartan.
Mais tamén con disfrace, porque as máscaras sucesivas que nos
identifican e responden ao noso nome son tan vulnerábeis como nós
mesmos.

Hai un outro Entroido que dura todo o ano. É un produto dos
tempos novos que asegura o anonimato e a impunidade se é o caso.
Un baile de máscaras en que cadaquén amosa impúdicamente as sú-
as vergoñas ou grandezas sen menoscabo da  honra. Envexa,
maledicencia, ignorancia, mesquindade  ... tamén enxeño, simpatía
ou outras calidades que non sería preciso solapar. Falo dos foros de
internet. O disfrace dun nome falso sérvelles a uns para amosar o
peor de si mesmos, a outros para dicir as súas verdades sen seren
cuestionados pola máscara cotiá, esa que, se cadra, quererían
arrincar, mais non se atreven porque a ninguén lle gusta que o alcu-
men de tolo.♦



AmesAmes
■ TEATRO

NOVE DOUS
Poderemos gozar da peza O
porqué das cousas este
venres 24 na Casa da Cul-
tura de Bertamiráns.

BaionaBaiona
■ ACTOS

ROBERT MATTHEWS
O profesor de Historia de
América Latina no Departa-
ment of History and Center
for Latin American and Ca-
ribbean Studies da universi-
dade de New York, será o
encargado de impartir a con-
ferencia EE UU ante os
cambios en América Lati-
na, o xoves 2 de marzo ás 20
h. na Biblioteca Municipal,
dentro do Foro Iberoameri-
cano que organiza o Instituto
Galego de Análise e Docu-
mentación Internacional

O BarO Barcoco
■ ACTOS

ENTROIDO 06
O domingo 26 ás 18,30 h.
vai celebrarse na Praza
Maior un baile amenizado
polo trío Milenio; o luns 27
ás 16 h. vai haber, no mes-
mo, lugar Xogos para cati-
vos e Obradoiros; o martes
28 temos o Desfile de com-
parsas, charangas, folións e
caretos, ás 18 h. desde a
Avenida Conde de Fenosa
até a Praza Maior, onde toca-
rá a orquestra Nevada; para
rematar as festas o mércores
1 ás 20 h. co Enterro da Sar-
diña. Ademais a AEVA e o
Centro Comercial Aberto
aproveitan estas datas para
organizar as VII Xornadas
Gastronómicas do Entroido.

BetanzosBetanzos
■ TEATRO

CONTOS NA PEDRA
Co obxectivo de potenciar a
imaxe da Zona Vella como
un lugar axeitado para o le-
cer e para manter uns dignos
estándares de calidade vida,

o Concello pon en marcha
esta iniciativa que vai levar
a oito locais hostaleiros ou-
tras tantas actuacións de hu-
moristas galegos, nas que
non se cobrará entrada. Este
venres 24 ás 21 horas goza-
remos coa actuación de
Quico Cadaval na Adega
do Pino. O vindeiro venres
3 gozaremos coa actuación
de Gari e Vicky no Globo.

YEPETO
Podemos ollar á compañía
Teatro del Andamio na Ca-
sa da Cultura o domingo 26.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

BurBurelaela
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Podemos ollar as fotografí-
as de Javier Teniente na
Casa da Cultura até o 12 de
marzo.

CangasCangas
■ TEATRO

A ÓPERA
DE A PATACÓN
Teatro do Aquí representa o
sábado 25 no Auditorio Mu-
nicipal a magnífica obra de
Roberto Vidal Bolaño, na
que se conta, en clave de co-
media musical, as verídicas
andanzas de Mackie o Nava-
llas e a súa banda en Londres.

CariñoCariño
■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELAS II
Fulano, Mengano e Cita-
no actúa o vindeiro venres
3 no Auditorio Municipal.

CeeCee
■ TEATRO

CHRYSTIAN MAGIC
Podemos ollar a peza En-
troido máxico este domin-
go 26 no Salón de Actos do
Concello.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CÁRCERE DE AMOR
O ciclo de cinema e vídeo Re-
latos Culturales sobre la vio-
lencia de género, producido
polo Departamento de Audio-
visuais do Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía,
comeza este xoves 23 ás
20,30 h. no Salón de Actos da
Fundación Luís Seoane (cun
total de 8 sesións, até o 18 de
marzo). Nesta primeira sesión
podemos ollar o documental
Señorita extraviada (2001),
de Lourdes Portillo, sobre o
secuestro, violación e asasi-
nato de máis de 230 mulleres
novas en Juárez, México. O
venres 24 preséntanse os tra-
ballos El origen de la violen-
cia (2005), de Cecilia Barri-
ga; Cultural Soup (1987), de
Paul McCarthy e Mike Ke-
lley; Fathers, husbands,
sons (2002), de Kevin Mc-
Court e Gabriel Martínez;
A place called lovely (1991),
de Sadie Benning; e Laut
und Deutlich (2001), de Ma-
ria Arlamovsky. O sábado
25 ás 19,30 h. proxectarase
Domestic violence (2001), de
Frederick Wiseman. O vin-
deiro xoves 2 teremos a fita
Die Helfer und die Frauen
(2003), de Karin Jurschick,
sobre como as forzas armadas
e as organizacións políticas
en Kosovo e Bosnia Herzego-
vina intentan resolver proble-
mas como o tráfico de mulle-
res e a súa posterior explota-

ción sexual forzosa, das cales
son responsábeis en parte. A
esta iniciativa interdisciplina-
ria súmaselle Violencia sin
cuerpos, un proxecto web ar-
ticulado como unha mostra
de net.art na que se conside-
ran distintas lecturas en torno
á violencia de xénero na rede.
O programa completo pódese
consultar en www.carceldea-
mor.net/vsc ou en www.luis-
seoanefund.org.

CGAI
O ciclo adicado a Michael
Haneke continúa este este
sábado 25 con  La Pianista
(2001), que repite o luns 27.
De John Huston podemos
ollar este  xoves 23 ás 20,30
h. e o venres 24 ás 18 h. La
burla del diablo (1953). O
venres 24 dentro de Fóra de
Serie proxéctase Lomax.
The Songhunter (2004), de
Rogier Kappers. O sábado
25, ás 18 h. presentarase o
novo ciclo Cartoon Manía,
adicado á animación, con
Eses extraños Disney, unha
magnífica recopilación de
interesantes traballos pouco
coñecidos e descatalogados,
moi difíciles de ver hoxen-
día, realizados polos Estu-
dos Disney. Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

FEDERICO LOXO
O fotógrafo ferrolán colga
as súas imaxes na galería
Coarte (Paio Gómez 18)
até este sábado 25 de fe-
breiro. Neste mesmo lugar
e durante o mesmo periodo
podemos contemplar os
óleos de Carmen Muset. 

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 Xur-

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

Galaxia edita, en dous volumes,
parte da obra xornalística de
Carlos Casares en La Voz de
Galicia. En concreto, trátase
das columnas publicadas na
sección Á marxe, nos anos 1992

e 1993. Artigos vivos, gabados
por uns, criticados por outros,
mais en todo caso seguidos por
moitos. Tamén neste campo,
Casares demostrou ás súas ca-
pacidades narrativas.♦

CasarCasares no xornales no xornal
O O TTrinquerinque

Este grupo, considerado como a
revelación do 2005, presenta o
seu primeiro longa duración titu-
lado The voice of the Youth, este
xoves 23 ás 22 h. na sala La Fá-

brica de Chocolate de VIGO,
cunha entrada única de 2 euros; o
venres 24 estará co seu demole-
dor directo ás 00 h. no Playa
Club da CORUÑA.♦

SeineSeine
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☞ BOA NOITE E BOA
SORTE. A finais dos

anos 50, o xefe de informati-
vos dunha cadea de televisión
enfróntase ao senador Mc-
Carthy pola persecución que
somete aos sospeitosos de co-
munistas. Sobria e contida,
moi boa película.

☞ DICK E JANE, LA-
DRÓNS DE RISA. O

histriónico Jim Carrey ofrece
aquí unha parodia do calote da
empresa Enron. Crítica con-
tundente e humor nun aceptá-
bel filme de temporada.

☞ ILUMINADOS PO-
LO FOGO. Mentres

agoniza un compañeiro seu, un
ex soldado arxentino da guerra
das Malvinas rememora as súas
dramáticas vivencias no confli-
to. Denuncia do militarismo,
do belicismo e da incompeten-
cia dos ditadores arxentinos.

☞ MUNICH. Tras o se-
cuestro e asasinato de 11

atletas israelís nos Xogos de
Munich do 72, o Mossad orga-
niza un comando para vingarse
e matar a 11 palestinos, mais a
violencia non se detén aí. Al-
gúns tópicos nunha boa pelícu-
la que denuncia os crimes do
servizo secreto israelí.

☞ ESCONDIDO. Unha
parella recibe varios víde-

os nos que queda patente que es-
tán a vixialos. Co tempo, os ví-
deos recollen aspectos da nenez
do home, que espertan a súa ma-
la conciencia pero que tamén lle
fan sospeitar dunha persoa.
Suspense ben levado e revisión
do pasado colonial de Francia.

☞ BROKEBACK MOUN-
TAIN. Amor furtivo entre

dous homes na América pobre
dos anos sesenta. As mulleres, os
fillos, a explotación laboral, a in-
tolerancia e o recordo da monta-
ña na que foron felices. Neste ca-
so o Sempre nos quedará París
de Casablanca, transfórmase no
Sempre nos quedará Brokeback

Mountain. O ton tamén pode
lembrar As pontes de Madison.

☞ MEMORIAS DUN-
HA GEISHA. Película

baseada no famoso best-seller
literario. Historia da mítica
geisha Saiuri, a máis completa
e a favorita dos homes máis
poderosos. A pesar dos seus
privilexios, a hetaira soña cun
amor imposíbel.

☞ CRASH. Trinta e seis
horas na vida de Los

Angeles. Película coral que
recrea as dificultades de inte-
gración das diferentes colo-
nias de emigrantes en Califor-
nia. Dirixe o guionista de Mi-
llion Dollar Baby.

☞ THE JACKET. Un sol-
dado da guerra de Iraq de

1991 salva a vida pero perde a me-
moria e remata nun manicomio.
Alí é sometido a unha terapia que
lle permite ver o futuro, pero des-
cubre que vai morrer e tratará de
impedilo. 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.

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

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

☞ AS CRÓNICAS DE
NARNIA: O LEÓN, A

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

CarCarteleirateleira

XXXI edición desta festa
que, ademais do queixo
con D.O. Arzúa-Ulloa,
este ano convida ás D.O
San Simón da Costa, Ce-
breiro e Tetilla, asi como
os produtores tradicio-
nais, o queixo de Ovella
de Allariz e o Queixo de
Taramundi. Polo que res-
pecta á música temos os

concertos, o sábado 4, de
Marlango, grupo da ac-
triz Leonor Watling, e de
Muchachito Bombo In-
fierno, ademais dos gale-
gos Lamatumbá que to-
carán á 1,30 h. na Praza
da Vila. O domingo 5
chegará o folk cos vete-
ráns Milladoiro e os pro-
metedores Xochilmica.♦

Festival do Queixo de Festival do Queixo de ArArzúazúa

A asociación xuvenil Taíña de
GOIÁN (Tomiño) organiza a III
edición deste festival que xuntará,
este sábado 25, no mesmo escena-
rio a La Tarrancha, banda astu-
riana de reggae e ska; ao grupo lo-

cal Heissel, que presenta o seu no-
vo traballo El lugar més feliz; á
Banda de Poi coa estrea en direc-
to de Mor; e aos estradenses A
Matraca Perversa. Máis informa-
ción en www.festivaltaina.com.♦

Festival Festival TTaíña 06aíña 06

O dúo californiano, ao que lle gus-
ta experimentar e improvisar con
instrumentos eléctricos e electróni-
cos, con sons hardcore, dub, death
metal, hip hop, ruído, jazz, ou folck
estará, xunto cos tamén norteameri-

canos Za este xoves 23 na sala O
meu mercedes do PORTO; o venres
24 escoitarémolos no ZDB de LIS-
BOA; e o sábado 25 participarán no
Salón Sinsal Inverno que se celebra
ás 19,30 h. no MARCO de VIGO.♦

YYellow Swansellow Swans

A artista mozambicana, criada no
barrio lisboeta da Mouraria, rende
tributo aos grandes fadistas como
Fernando Maurício, Carlos do
Carmo e Amália Rodrigues en
Transparente, o seu último traba-

llo discográfico que poderemos
escoitar en directo o vindeiro sá-
bado 4 de marzo no Auditorio Mu-
nicipal de OURENSE; e o domingo
5 ás 20 h. no Palacio da Ópera da
CORUÑA.♦

MarizaMariza

Milladoiro.

Quico Cadaval.
A Fundación
Luís Seoane
da CORUÑA
acolle un
ciclo de cine
e vídeo
sobre a
violencia
doméstica.



xo Gómez-Chao, con coreo-
grafía e peza musical orixi-
nais producidas para a Fun-
dación Luís Seoane por Bár-
bara Monteagudo e Óscar
Górriz, respectivamente;
ademais dunha exposición na
que se amosan máis de trinta
pezas realizadas por L. Seoa-
ne que conteñen esta icono-
grafía. A duración da peza
coreográfica é de 45 min., ad-
mitindo 70 persoas por repre-
sentación (todos os venres ás
10 e 21 h. até o 7 de abril),
previa reserva de praza.

PIXELS E CORAZÓNS
O Centro On Imaxinarte
presenta até o 29 de marzo
a mostra Historias de amor
en animación 3D, unha es-
colma de catro dos mellores
traballos internacionais de
animación de notábel carga
emocional.

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 Wildli-
fe Magazine e o Museo de
Historia Natural de London,
nas que non só se valora a be-
leza formal, senón tamén a
crueldade e os problemas de
conservación da natureza,
pódense ollar no Aquarium
Finisterrae, até o 25 de xuño.

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.

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

■ TEATRO

O FARO
Fulano, Mengano e Cita-
no presentan este sábado 25
no a no Fórum Metropoli-
tano a historia de Chicho
de Chantada, que substi-
túe durante uns días a un
seu amigo fareiro, oficio do
que non ten nin idea, e que
lle levará a facer fronte a
unha serie de situacións das
que consigue saír airoso.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

FONDOS DO ATENEO
O Ateneo Ferrolán presenta
esta colectiva até finais de
marzo.

■ TEATRO

A RAÍÑA DA BELEZA
DE LEENANE
Esta obra é representada
polo Teatro do Atlántico
este venres 24 no Jofre.

FozFoz
■ TEATRO

MAGO RICHARD
A sala Bahía presenta o es-
pectáculo Benvidos isto é
maxia este domingo 26 .

O POLIÑO FEO
Este espectáculo para os
maís cativos de Viravolta
Títeres será o sábado 4 na
Casa da Cultura.

GondomarGondomar
■ ACTOS

CHARLAS DO IEM
O ciclo Coñecemos mellor a
terra conta coa intervención
de Nacho Munilla, director
da Oficina de Medio Am-
biente da Universidade de
Vigo, este venres 24 ás 20 h.
no Centro Cultural de Chaín.

GuitirizGuitiriz
■ EXPOSICIÓNS

LUIS VALLE REGUEIRO
Os seus cadros exhíbense
no Salón de Plenos do Con-
cello até este venres 24.

LalínLalín
■ TEATRO

SALA YAGO
Esta compañía estará coa
peza Cuco, cocho e o Dile-
ma, dirixida ao público in-
fantil, o martes 28 no mu-
seo municipal Ramón Ma-
ría Aller.

AA LamaLama
■ ACTOS

MISIÓN NACALA
Xornada de apoio á Misión
Nacala (Moçambique) e de
fomento da cultura africana
o sábado 25 a partir das 14 h.
no restaurante Prost. Ás
14,30, xantar con platos típi-
cos africanos; ás 16 h, activi-
dades infantís e proxección
de audiovisuais; ás 20,30,
festa africana con música de
varios estilos: étnica e tradi-
cional, moderna e de fusión,
e hip-hop, reagge e rap, am-
bientada con proxeccións de
vídeo en pantalla xigante,
diapositivas e power point.
Ademais haberá unha mos-
tra de obxetos de uso cotián,
decoración con motivos afri-
canos e sorteo dun lote con
produtos do Senegal e
Moçambique (ás 23,30). 

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ONÍRIA
A sala da Deputación Pro-
vincial acolle até o 19 de
marzo a mostra Atrévete a
soñar, baseada nos conti-
dos da película O soño
dunha noite de San Xoán,
de Dygra Films.

DE VIAXE
Fotografías de Serafín Tras-
horras na sala Novimex.

MARGARET
BOURKE WHITE
Podemos ollar as súas fo-
tos na Fundación Caixa
Galicia. Un amplo sarillo
de temas: a industria, os
rañaceos, retratos de crian-
zas, supervivintes dos
campos nazis, a Suláfrica
do apartheid ou a India de
Ghandi. Un cento de ima-
xes dunha das profesionais
máis importantes da foto-
grafía.

MacedaMaceda
■ ACTOS

XOSÉ LOIS PARENTE...
poeta e galeguista na II
República, libro de San-
tiago Prol, que será pre-
sentado este venres 24 ás
20 h. na Torre da Homena-
xe do Castelo de Maceda.
Intervirán xunto co autor,
Manuel Rodríguez Car-
ballo, Bieito Seara,
Francisco Carballo, Ra-
món Caride e Francisco
Nóvoa.

■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos con-
templar, na cafetaría, a súa
mostra de fotos apoiada
por textos de Delfín Ca-
seiro e, na Sala de Mostras
deste mesmo lugar, a que
está adicada ao navegante
galego ao servizo da coroa
portuguesa João da Nova.
Paga a pena, aínda que se-
xa só por coñecer o caste-
lo hai pouco restaurado e
que na actualidade é un
hotel.

MugardosMugardos
■ EXPOSICIÓNS

JAZZ. DIÁLOGO
ENTRE CULTURAS
Podemos visitar esta mos-
tra de fotografía até o ven-
res 24 na Casa da Cultura.

OrOrtigueiratigueira
■ TEATRO

ARMAS
BAIXO CONTROL
Creacións Máxicas e o Ma-
go Antón presentan o sába-
do 25 no teatro da Benefi-
cencia este espectáculo de
maxia que ten como obxecti-
vo conseguir que das armas
só saian pompas de xabrón.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

JANITE´S
O café cultural Auriense
presenta, até o 18 de marzo,
a mostra fotográfica Rock
Picture Show.

URZA
A súa obra escultórica e so-
bre papel podémola con-
templar na galeria Visol até
este sábado 25 de febreiro.

■ TEATRO

CAFÉ
Esta peza será representada
pola compañía Cuarta Pa-
red este venres 24 no Pa-
droado do Teatro Principal.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

ESCULTURA
NA COLECCIÓN
CAIXA GALICIA
A sede desta fundación, o
Café Moderno, expón por
primeira vez e até o 4 de xu-
ño, unha mostra monográfica
sobre a escultura nos fondos
da Colección Caixa Galicia.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

LÚA CONLUVAS
Os máis cativos poden par-
ticipar todos os xoves das
18,30 até as 19,30 h. neste
divertido e participativo
programa de animación á
lectura, que se desenvolve
até xuño no C.C.Municipal.

■ CINEMA

NO PATIO TRASEIRO
O ciclo de cinema europeo
independente presenta este
xoves 23 ás 21 h. no audito-
rio do C.C. Municipal a fita
Wilburg quérese suicidar,
de Lone Scherfig.  O vin-
deiro xoves 2 de marzo pro-
xéctase Domicilio Privado,
de Saverio Constanzo.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
Esta mostra poderá visitar-
se no Museo Etnolóxico.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

O TÍO VANIA
O Auditorio Municipal aco-
lle a representación da co-
ñecida peza de Chéjov da
man da Factoría Teatro, o
domingo 26.

■ MÚSICA

XABIER DÍAZ
O encontro musical de Xa-
bier, voz de Nova Galega de
Danza, e Guillermo, músico
de Berrogüetto, deu lugar a
un fermosos proxecto, Músi-
cas de Salitre, que podere-
mos escoitar o vindeiro ven-
res 3 de marzo ás 22 h. no
Auditorio Municipal, dentro
do ciclo Músicas Posíbeis.

RiveiraRiveira
■ EXPOSICIÓNS

CAPRICHOS DE GOYA
E DALÍ
No Museo do Gravado, en
Artes, até o martes 28 de
febreiro.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

XENTE DE AQUÍ
E DE ACOLÁ
Até o 14 de marzo podemos
ollar no C.C. Municipal es-
ta mostra fotográfica.

■ TEATRO

FIGURAS
Sala Yago actúa o sábado
25 na Praza do Concello.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 28 ás 22,30 h.
proxéctase (en v.o. e con
entrada de balde) no centro
social O Pichel (Santa Cla-
ra 21, baixo) O crime de
Monsieur Lange (1936),
dirixida por Jean Renoir.

■ EXPOSICIÓNS 

RAFA SENDÍN
O pintor presenta Viva la
Imperfección até o 18 de
marzo na galería C5.

GOYA E DALÍ
Esta mostra de gravados pó-
dese visitar na Igrexa da Uni-
versidade até o domingo 5.

PETER SCHNEIDER
O Museo do Pobo Galego
presenta o traballo deste fo-
tógrafo.

IGNACIO GOITIA
Mostra os seus debuxos bai-
xo o título Tema e varia-
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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

Desde este venres 24 ao domingo
26 preséntase no teatro Principal
de SANTIAGO o clásico universal
de Shakespeare, nunha adaptación
realizada por Manuel Rivas e Li-
no Braxe, na que participan entre
outros recoñecidos actores Luís

Tosar, Manuel Manquiña, Víc-
tor Mosqueira, ou José Luis Ló-
pez Saxa. O vindeiro venres 3 de
marzo estará na Área Panorámica
de Tui; e o sábado 4 e domingo 5
a actuación chega ao teatro Princi-
pal en OURENSE.♦

HamletHamlet

Estes encontros véñense celebran-
do, desde o luns 20 e e chegan até
este sábado 25, en OLEIROS E com-
binan os espectáculos e as activida-
des formativas, tentando abordar o
tema do cabaré como xénero. Este
xoves 23 contaremos coa presenza
de Pepa Yáñez e Davide Salvado,
que contarán a súa experiencia co
espectáculo Unha noite no muíño,
no que fusionan o mundo tradicio-

nal e o mundo do cabaré. O venres
24 ás 22 horas terá lugar na Fábri-
ca unha festa temática en tres par-
tes, que recreará unha viaxe imaxi-
naria pola Galiza, concibida polos
grupos Maricómicos e Mari-
clown; e o sábado 25 ás 22,30 no
Auditorio de Mera outra sobre as
malas pécoras, pola que pasarán os
artistas Pepa Yáñez e Davide Sal-
vado, Enma Silva, Gabriela Saca-

úntos, Juanillo Esteban, Yoni
Mediogramo, Marta Pazos e Lo-
la Mento, ademais do grupo mu-
sical Detour, os transformistas
Ramón Hermida Pia de Tolo-
mei, as corrosivas Super Pre-
ñadas, e os trapecistas Pachi Pi-
callo e En desequilibrio. Am-
bas contarán cunha presentadora
por día, decoración e ambienta-
ción de sala con figurantes.♦

Festival Cabaré 06Festival Cabaré 06

Poderemos escoitala este
xoves 23 ás 21 h. no Au-
ditorio de Galicia de
SANTIAGO DE COMPOS-
TELA, baixo a batuta de
Juanjo Mena, e acompa-

ñada pola pianista coru-
ñesa, de ascendencia xer-
mano-sueca, Cristina
Bruno. O venres 24 esta-
rán no Pazo da Cultura
de PONTEVEDRA.♦

Real Filharmonía de GaliciaReal Filharmonía de Galicia

Santiago Prol presenta o seu libro Xosé Lois Parente, poeta
e galeguista na II República este venres 24 no, hai pouco re-
habilitado, Castelo de MACEDA, do que vemos unha imaxe.

XO
SE

LO

Xabier Díaz e Guillermo presentarán Músicas de salitre o
próximo venres 3 en RIBADEO.

As fotos
de Margaret
Bourke
White
pódense
contemplar
na Fundación
Caixa
Galicia
de LUGO.



cións na galería DF Arte
Contemporánea, até o 1 de
abril. Deseños preparatorios
da grande obra pero que, ás
veces, poden ser epílogo pe-
ro tamén ponto de partida
para outras obras.

ISABEL MUÑOZ
A fotógrafa amósanos, até o
16 de abril no Auditorio de
Galicia, máis de 70 impresio-
nantes imaxes que recollen o
movemento, a plasticidade e
a textura do corpo humano.

MAIO DO 68
Trinta e seis cartaces orixi-
nais, dos que encheron os
muros de París  na galería
Sargadelos ate o 11 de marzo.

RUI CHAFES
A súa obra exhíbese, xunto
coa de Suso Fandiño e
Santos Montes, na sala de
arte A Chocolataría.

OIZA, OTEIZA
Podemos ollar a mostra Li-
nea de defensa en Altzuza
até o 12 de marzo na sala de
exposicións do COAG (Ca-
sa da Conga).

TENTOS E SILENCIOS
O Colexio de Fonseca aco-
lle a mostra Jesús Val y
Gay no seu centenario.

MOZART
A galería Auriol Arte orga-
niza até finais abril esta
mostra de homenaxe ao
gran músico.

ROMAN SIGNER
O CGAC acolle as súas es-
culturas e instalacións até o
2 de abril. Este suízo defíne-
se como un homo faber, un
escultor que opera coas tres
dimesnións e o tempo dando
orixe a fenómenos efémeros
rexistrados en formato Su-
per 8 e, posteriormente, en
vídeo e en fotografía, no que
a auga, o ar e o lume xogan
un papel fundamental.

OLLADA INGLESA,
CORAZÓN GALEGO
Esta mostra fotográfica so-
bre Galiza vista por un in-
glés pode visitarse, até o 26
de febreiro, no Museo das
Peregrinacións.

■ MÚSICA

SONS DA DIVERSIDADE
Unha nova edición do ciclo
de concertos impulsado po-
lo Concello regresa ao Au-
ditorio de Galicia, coa idea
de amosar diferentes ten-
dencias da creación musi-
cal actual no mundo. O do-
mingo 5 ás 21 h. o cubano
Pablo Milanés presenta o
seu último disco, Como un
campo de maíz, que recolle
a esencia da súa traxectoria
como cantautor. Máis infor-
mación en http://sons.san-
tiagodecompostela.org.

■ TEATRO

SALA CERO
Esta compañía presenta des-
de este xoves 23 ao domingo
26 na sala Yago a peza Ele-
na y el fenómeno bórbely,
de Javier Berger. Consulta
de horarios e máis informa-
ción en www.salayago.com.

ZONA ALTERNATIVA
Na Nasa, a barcelonesa So-

nia Gómez presenta Mi
madre y yo, este venres 24
e sábado 25 ás 22 h.

OS TRES PORQUIÑOS
O domingo 26 ás 12,30 h.
os máis cativos gozarán do
espectáculo de luvas da
compañía búlgara Kalina
no Yago.

ZONA NEUTRAL
A NASA abre un novo es-
pazo de relación, un lugar
de encontro entre os que
fan as obras e os que as
ven, unha oportunidade pa-
ra o diálogo e o intercam-
bio de pareceres. A ocasión
para coñecer os artistas e
saber que hai máis alá da
posta en escena. Convídan-
vos a un café e a un colo-
quio co(a)s artistas proce-

dentes da Zona Alternati-
va: o sábado 25 con Sonia
Gómez, para falar de Mi
madre y yo; e o sábado 4
marzo con Olga Mesa, pa-
ra falar de danza e artes
visuais. Todos os días ás
16,15 h. no Laboratorio de
Movementos (rúa do Medio
15, baixo). Aforo limitado,
entrada libre.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

X.M. TOMÉ
A quen lle fan unha home-
naxe, na galeria Trisquel e
Medulio, Alexandro, X.L.
de Dios, Vidal Souto, Paz
Antón, Xulio G. Rivas,
J.C. Guerra e Xurxo Mar-
tiño. Até o 11 de marzo

VVigoigo
■ ACTOS

A COVA DOS RATOS
Neste centro social autoxes-
tionado (Romil 3, baixo) pro-
xéctase este venres 24 ás
20,30 h. o vídeo documental
Gran Superficie (2005) edita-
do por Consume hasta Morir
(Ecoloxistas en Acción); o sá-
bado 25 celébrase unha Festa
de Entroido en torno á 7ª arte
con música de películas, pro-
xeccións e bebidas de cinema;
o domingo 26 ás 20 h. proxéc-
tase Atado y bien atado, a se-
gunda parte de Despues de...,
proxecto documental gravado
entre 1979 e 1981 por Cecilia
e José Bartolomé que nos na-
rra a historia oculta da chama-
da transición desde os come-
zos da democracia ao golpe
do 23-F; o mércores 1 de mar-
zo á mesma hora desenvolve-
rase un Obradoiro de fabrica-
ción de xabón, a partir de
aceite usado. Máis informa-
ción e actividades en www.sin-
dominio.net/caleidoskopio.

■ CINEMA

NAZISMO
O ciclo organizado pola
Fundación Caixa Galicia
presenta na súa sede este xo-
ves 23 ás 20 h. e con entra-
da libre até completar aforo
a fita Europa. O vindeiro
xoves 2 poderemos ollar A
menina dos teus ollos.

■ EXPOSICIÓNS

A OUTRA CARA
DE ÁFRICA
O Verbum-Casa das Pala-
bras acolle esta mostra até
o 31 de agosto.

NÓMADES
A sede da Fundación Caixa

Galicia reúne, até o 16 de
abril, o traballo realizado
durante os dous últimos
anos polo fotógrafo Manuel
Valcárcel, sobre a forma de
vida e costumes dos pobos
nómades dos 5 continentes.

FERNANDO CASÁS
A serie Grandes Artistas
Galegos, promovida por
Caixanova, presenta no seu
Centro Cultural a obra deste
artista vigués, cunha impre-
sionante carreira fraguada
no Brasil. Até o 26 de marzo 

AS CORES DA VIDA
Até o luns 27 podemos
ollar na Casa da Xuventude
a pintura simbólica e abs-
tracta de Aida Salgado
Veiga. Desde o mércores 1
exporá os seus cadros Isa-
bel Fernández Rocha.

IMPRESIONISMO
A sede da Fundación Ba-
rrié acolle, desde este xo-
ves 16 a mostra Obras mes-
tras do museo Wallraf-Ri-
c h a r t z - F u n d a c i ó n
Corboud, formada por unha
coidada escolma de 41 pai-
saxes realizadas por artistas
da talla de Courbet, Pissa-
rro, Daubgny, Sisley, Mo-
net, Renoir, Cézanne,

Gauguin, Toulouse-Lau-
trec ou Matisse.

UN LUGAR COMÚN
As obras de Amando Gon-
zález expóñense na galería
María Prego até o sábado
25 de febreiro.

9X9
Colectiva de pintura, grava-
do, debuxo, escultura e fo-
tografía que podemos visi-
tar na Casa das Artes até o
domingo 26 de febreiro.

URBANITAS
O MARCO presenta a inte-
resante mostra Actitudes
urbanas da arte galega ac-
tual que podemos ollar na
sala da Planta Baixa. Como
complemento desta mostra
temos Videourbanitas no
Espazo Anexo.

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 perten-
centes á prestixiosa Colec-
ción H&F. Uha escolma de

CARTAZ PARA O
FESTIVAL ORTIGUEIRA 06
O Festival Internacional do Mundo Cel-
ta promove un concurso creativo para
seleccionar o cartaz oficial que servirá
de imaxe da edición deste ano da cita
folk, que se desenvolverá entre o 6 e o
9 de xullo. A obra escollida utilizarase
nas campañas de publicidade exterior
do certame e adaptarase tamén para os
diversos elementos de merchandising.
Con esta proposta, aberta a empresas de
imaxe e a calquera persoa que teña un-
ha idea con gancho publicitario, pretén-
dese escoller o deseño que mellor re-
presente o espírito do festival e os seus
valores, sendo a temática e as técnicas
libres. Os participantes poderán presen-
tar un máximo de dous deseños, identi-
ficados cun lema cada un, de carácter
inédito, debéndose enviar por correo or-
dinario ou entregar en persoa, montados
a sangue en cartón pluma ou en soporte
ríxido de 50 x 70 cm. en formato verti-
cal, do 21 ao 31 de marzo ao Concello
de Ortigueira (Praza de Isabel II s/n,
15.330). O gañador recibirá un premio
de 10.000 euros. Máis información en
www.festivaldeortigueira.com ou en
www.concellodeortigueira.com.

PREMIO DE NARRACIÓNS
XUVENÍS RÚA NOVA 33
Poden participar, previa cumprimenta-
ción da correspondente ficha de inscri-
ción, todas as persoas que o desexen, e
que non teñan feito os 18 anos o día 2 de
abril de 2006, con textos en galego ou
castelán, dunha extensión mínima de 25
folios e máxima de 125, mecanografados
a duplo espazo e con letra do corpo 12.
Os traballos presentaranse por quintupli-
cado e farase constar o nome, enderezo e
teléfono, incluíndo unha fotocopia do
DNI, Libro de Familia ou documento
equivalente. Deben enviarse antes do 10
de marzo de 2006 á Biblioteca Nova 33
r/ Nova 33, 2º - 15705 de Santiago, ao
apartado de correos nº 637, 15780 ou a
calquera das oficinas de Obras Socias de
Caixa Galicia das principais cidades ga-

legas. Máis información no 981 584 436
ou en bibnova33@telefonica.net.

ARTE GALEGA
CONTEMPORÁNEA
O MARCO de Vigo acolle este curso,
coordinado e impartido por Alicia Ca-
rrera Gómez, ademais de varios exper-
tos, en sesións monográficas que anali-
zan diversas obras, movementos e auto-
res desde principios de século até os no-
sos días. As persoas interesadas en asis-
tir ao curso, que se vai desenvolver do 7
de marzo ao 30 de maio, os martes de
19 a 20:30 h. no Salón de Actos do mu-
seo, deben inscribirse previamente e
formalizar a matrícula. Ademais do 24
ao 28 de abril a artista da Fonsagrada
Mónica Alonso, participante na mostra
Urbanitas, vai dirixir un obradoiro des-
tinado a artistas e estudantes de Belas
Artes, titulado De principio a fin: pro-
cesos de intervención espacial. Máis in-
formación en www.marcovigo.com.

II PREMIO CASTELAO
A Deputación da Coruña promove este
certame de banda deseñada, no que po-
den participar todas as persoas, maiores
de idade, de calquera nacionalidade que
presenten narracións en banda deseñada
inéditas e non premiadas con anteriori-
dade, escritas en galego, cun máximo de
dous autores por obra (un guionista e un
debuxante). A temática será libre, poden-
do tratarse dunha historia única ou dun
conxunto de historias. Os traballos
presentaranse por duplicado e en exem-
plares separados, numerados, grampados
ou encadernados co guión e o debuxo fi-
nalizado, cun formato de mancha de 26 x
19 cm., ou proporcional, nun DIN-A4
como mínimo e DIN-A3 como máximo,
e cunha extensión mínima de 48 páxinas
e máxima de 64. No caso de que, a maio-
res, os traballos se presenten en soporte
dixital, deberán figurar a tamaño final
(26 x 29 cm.) e en resolución de 300 ppp
para color, 400 ppp para grises, ou 600
ppp para branco e negro, en soporte CD
e formato tiff. Para a súa valoración en-

viaranse copias encadernadas en DIN-
A4 con calidade láser. As obras presenta-
ranse baixo un título e un lema, achega-
dos de plica na que conste o título e o le-
ma no seu exterior, e contendo no inte-
rior o nome e apelidos do autor ou auto-
res, o seu enderezo, nacionalidade e nú-
mero de teléfono, antes do 31 de maio na
Deputación da Coruña (Avda. Alférez
Provisional s/n, 15006). No caso de au-
toría conxunta, deberá incluírse un docu-
mento explicitando a participación de
cada quen e a porcentaxe do premio pac-
tada entre os autores, asinado por eles. O
gañador recibirá un premio de 6.500 eu-
ros e edición da obra, para o que se lle re-
quirirán os orixinais, que ademais figura-
rán nunha exposición itinerante.

II PREMIO BIBLOS
O Biblos Clube de Lectores promove es-
te certame de creación literaria para a
mocidade, co obxectivo de descubrir e
apoiar aos novos creadores. Dirixidoá
novela  nesta edición, poderán participar
nel todos aqueles autores que ao rematar
o ano 2006 non teñan cumprido os 25
anos e que, con independencia do lugar
onde nacesen ou residan, amosen o coñe-
cemento do idioma galego necesario pa-
ra desenvolver nel unha obra narrativa de
calidade. Deberán presentar unha memo-
ria de entre 30 e 40 folios na que inclui-
rán unha exposición precisa das caracte-
rísticas que terá a futura novela, aportan-
do a maior información posíbel sobre o
argumento (trama, época e lugar en que
se desenvolve a acción, personaxes,...) e
as técnicas narrativas que prevé utilizar,
xunto cun capítulo ou fragmento que per-
mita valorar o estilo do autor. O gañador
terá liberdade, no seu caso, para introdu-
cir as modificacións que estime oportu-
nas no proxecto e no texto de mostra e
adaptalos ás esixencias da novela no seu
desenvolvemento, así como aos conse-
llos que reciba do escritor titor. Cada tra-
ballo será presentado co nome e apelidos
do autor, así como o enderezo, teléfono e
correo electrónico, non sendo admitidas
obras baixo pseudónimo ou colectivas, e

enviaranse ao Biblos Clube de Lectores
(Quintá 8, Mandaio 15391, Cesuras) an-
tes do 15 de marzo de 2006. O premio
conlevará a estancia dun mes, incluída a
manutención, nun dos establecementos
de Pazos de Galicia, nun lugar singular
que reúna as condicións necesarias para
que o escritor desenvolva a última fase do
seu proxecto; un ordenador portátil que,
unha vez concluída a obra, quedará na
súa propiedade; a tutela dun escritor de
renome que asesorará ao escritor en xun-
tanzas periódicas durante ese mes; a pu-
blicación do libro en galego na colección
Mandaio de Biblos, coa percepción dos
correspondentes dereitos de autor; a tra-
dución da novela ao castelán de cara a
unha edición destinada aos clientes non
galegos de Pazos de Galicia; e unha es-
cultura conmemorativa deseñada expre-
samente por un recoñecido escultor gale-
go. A semana previa ao Día das Letras
Galegas o xurado seleccionará cinco tra-
ballos finalistas, e os seus autores debe-
rán presentar antes do 15 de xuño as súas
novelas cunha extensión non superior aos
150 folios no estado máis avanzado posí-
bel de acabado, dándose a coñecer a obra
gañadora na semana previa ao Día da
Patria Galega. O autor adicará o mes de
outubro a traballar na súa novela, que se
comprometerá a entregar totalmente re-
matada antes do fin de 2006.

CURSOS EN VALADARES
O Centro Veciñal e Cultural de Valadares,
en Vigo, organiza un curso de Iniciación
a fotografía que se vai desenvolver entre
marzo e xullo, os mércores de 21 a 22:30
h. O prezo da matrícula é de 12 euros pa-
ra os socios e de 18 para os non asocia-
dos. Ademais tamén promove cursos de
Aerobic, Masaxe (para mulleres), Talle-
res de dinámica de risa, Ximnasia para
a 3ª Idade, Patinaxe artística, Acordeón,
Piano, Gaita, Baile Galego, ou Danza
Moderna, entre outros. Para matricular-
se, consultar horarios ou calquera outra
información, dirixirse á Secretaría do
C.V.C. de Valadares en horario de oficina
ou chamar ao telf. 986 467 053.♦
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CONSELLARÍA DE VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR

Convócanse subvencións para o desenvolvemento
de programas de incorporación sociolaboral desti-
nadas a persoas en situación ou risco de exclusión
social. Poderán solicitar estas subvencións as enti-

dades de iniciativa social, as organizacións empre-
sariais ou sindicais, os organismos paritarios de
formación de ámbito sectorial e as organizacións
representativas da economía social. O prazo de pre-
sentación de solicitudes remata o mércores 22 de
marzo de 2006. A información completa desta orde
está recollida no DOG de 10 de febreiro de 2006.♦

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

RUDOLF STEINER

Aida
Salgado
expón na
Casa da
Xuventude
de VIGO.

As
esculturas e
instalacións

de Roman
Signer

encóntranse
no CGAC de
SANTIAGO.

Á dereita,
Piaggio

sobre
trincheira
(Polonia,

4-8-03)



pinturas, fotografías, víde-
os, instalacións e esculturas
de 20 artistas internacionais

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.

■ MÚSICA

WIM MERTENS
O xenial compositor cele-
bra os seus 25 anos de ca-
rreira con Un respiro, novo
álbum en solitario no que
presenta dez rítmicas pezas,
compostas para dous pia-
nos e dúas voces, todo in-
terpretado por el mesmo.
Poderemos escoitalo o vin-
deiro venres 3 de marzo no
C.C. Caixanova.

SUPAGROUP
A banda hard rock de New
Orleans chega a Iguana
Club este xoves 23 ás 22 h.
para descargar toda a poten-
cia dos seis irresistíbeis riffs
e o descaro das súas letras,
nun concerto no que estarán
acompañados pola grupo
local The Fishfuckers. O
venres 24 poderemos escoi-
tar o rock psychobilly de
Los Santos; e o sábado 25
teremos aos ingleses pionei-
ros do folck metal Skyclad,
que tocarán xunto cos vi-
gueses Paranoid. O vindei-
ro venres 3 tocaralle o turno
ao hip hop da formación
madrileña Hu Head, acom-
pañada na súa xira pola no-
va promesa do ragga estatal
Miniman; e o sábado 4 aos
ritmos hipnóticos, letras co-
rrosivas e sons distorsiona-
dos de Doctor Harapos.

RACK ETERNO
O reputado e carismático
MC do Porriño estará acom-
pañado polo DJ Limbo
A.K.A. Jowstick aos pra-
tos este venres 23 ás 22,30
h. na Fábrica de Chocolate.
Entrada única de 3 euros

URBANITAS
A mostra de arte que se es-
tá a desenvolver no MAR-
CO vai acompañada dun

programa de actividades
paralelas que converte o pa-
tio A1, na planta baixa, nun
escenario de concertos on-
de poderemos escoitar o
vindeiro venres 3 ás 19:30
h. a O Fillo Pausado, Ji-
menez del Oso e DJ Dose.

■ TEATRO

A TIXOLA
POLO MANGO
Teatro do Noroeste presen-
ta o monólogo Muller, non
é para tanto, dirixido por
Lola Correa e interpretado
por Luma Gómez, o venres
24 no C.C. Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
■ TEATRO

O HEROE
Sarabela representa a peza
de Manuel Rivas, baixo a
dirección de Ánxeles Cuña
Bóveda, o venres 24 no Au-
ditorio Municipal.

VVilalbailalba
■ TEATRO

PÍO
Esta peza será representada
por Caramuxo este venres
24 no auditorio Carmen Es-
tévez Eguiagaray.

PorPortoto
■ CINEMA

FANTASPORTO
A sesión oficial de abertura
realizarase o venres 24 no
Rivoli Teatro ás 21:15 coa
anteestrea mundial dunha
das fitas de produción portu-
guesa Coisa Ruim, de Tia-
go Guedes. O cinema Pas-
sos Manuel (desde o venres
24 até o xoves 2 ás 18 e
21.30) é o cuartel xeral da
sección Love Connection.
No Rivoli Teatro (desde o
venres 24 até o domingo 5)
poderemos contemplar cine-
ma de terror, acción e fic-
ción científica co carimbo
de Oriente na sección
Orient Express: fitas do
Xapón, Corea do Sul ou Tai-
landia, entre outros países.
Tamén no Rivoli Teatro
(desde o sábado 25 até o do-
mingo 5) estarán os dous
principais sectores compe-
titivos: o Cinema Fantásti-
tico e a Semana dos Realiza-
dores; a cinematografía de
todo o mundo e en particular
a norteamericana e a euro-
pea. Anima-te, a sección do
cinema de animación con
curtas e longametraxes de
todo o mundo (no Rivoli Te-
atro desde o sábado 25 até o
domingo 5). Neste mesmo
lugar (do 2 ao 4 de marzo)
teremos o Panorama do cin-
mea Portugués e Porto en
curtas, este ano cunha ho-
menaxe ao realizador Ma-
noel de Oliveira. O sábado 4
no Rivoli Teatro coñeceran-
se os premios desta edición,
todo servido en noite de ga-
la e coa culminación dunha
anteestrea surpresa, sendo o
domingo 5 a clausura.

■ EXPOSICIÓNS

MUSEU SERRALVES
O Museu de Arte Contem-
poránea de Serralves orga-
niza visitas orientadas ás
exposicións (sábados ás 17
e 18 h. e domingos ás 12 e
13) que permite o encadra-
mento e contextualización
das mesmas; visitas orienta-
das aos espazos arquitectó-
nicos (domingos ás 15 e 16
h.), o edificio do museo é da
autoría de Álvaro Siza, e
serven para relacionar a ar-
quitectura coa casa e o xar-
dín; e visitas guiadas ao
parque (domingos ás 11 e
12 h.), posibilitando o reco-
ñecemento do seu valor pai-
saxístico, ecolóxico e estéti-

co. Para as dúas primeiras
precísase o billete de entra-
da ao museu e para a última
o de entrada ao parque.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de
Arte Moderna José de Aze-
redo Perdigão vai poder
contemplar, até o 30 de xu-
ño, a mostra de gravuras de
Hein Semke (1899-1995),
o artista alemán residente
en Portugal desde 1932, co
gallo do décimo cabodano
da súa morte; e os deseños
de Fernando Lemos: for-

mas xeométricas realiza-
das con caneta a tinta china
en chapa de offset. De
mércores a domingo das
10 ás 18 h.

MilánMilán
■ MÚSICA

BALDO MARTÍNEZ
GRUPO
A formación galega de
jazz, que está a presentar o
seu último traballo Tusita-
la, chega este xoves 23 a
La Sumeria de la Música,
onde Baldo Martínez toca-
rá a dúo con Carlis Actis
Dato. O venres 24 estará
en GENOA; o sábado 25 en

PISTOIA; e o martes 28 re-
petirá actuación con Carlis
Actis Dato na Casa del
Jazz de ROMA.

SofíaSofía
■ EXPOSICIÓNS

DESTINO: SANTIAGO
O CGAC presenta esta ex-
posición co gallo da inau-
guración do novo centro
do Instituto Cervantes en
Sofía (Bulgaria), o diálogo
que diferentes artistas esta-
bleceron coa cidade de
Santiago de Compostela.
Esta mostra visitará poste-
riormente outras capitais
europeas.♦

ORTIGUEIRA ROCK
www.ortigueirarock.tk

Páxina electrónica dedicada a este even-
to musical que naceu o ano pasado. No
sitio xa se inclúen noticias relativas ao
festival de rock que vai ter lugar a finais
de xullo. Tamén hai unha axenda, un fo-
ro, contacto, enlaces, referencias aos gru-
pos que actuaron en 2005 e fotos do an-
terior Ortigueira Rock.♦

AA RedeRede
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■ Véndese moto Yamaha Virago
535 cc. en Vigo. Telf. 647 838 080.

■ Alúgase casa de campo comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño, con 3 cuartos du-
plos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, para
semana santa ou temporadas. Cha-
mar ao 686 753 105.

■ A Gentalha do Pichel informa que es-
tá disponível um dos escritórios de
que dispom no Centro Social O Pichel,
na rua Santa Clara 21, em Compostela.
O preço do aluguer é de 150 euros por
mês. Contacto: xentalha@agal-gz.org

■ Alúgase apartamento en Lira (Car-
nota) a 50 m. da praia. Terraza con vis-
tas a Fisterra. Completamente equipa-
do para 4 persoas. Semana Santa 300
euros; 1ª quincena xullo 460; 2ª quin-
cena xullo 560; 1ª ou 2ª quincena
agosto 570; e 1ª quincena setembro
460. Telf. 981 761 144, 666 843 997.

■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e ta-
mén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.

■ Alúgase casa de 180 m2 máis ga-
raxe en Dorneda (Oleiros) por 650
euros. Máis información no teléfono
981 614 348.

■ Traspásase local en Pontevedra
a pleno rendememto (é un bazar de
regalos, caramelos, floristaría...). 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 Galiza,
España e Europa. Telf. 662 170 654.

■ Coido crianzas, anciáns e, ta-

mén, 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
Mondariz Balneario, amoblado, 60
m2, 2 dormitorios, baño, salón-cociña,
calefacción, chans e teitos forrados
de madeira, abufardado, duplas e
grandes xanelas, vistas ao ceo desde
toda a casa e desde as camas, deco-
rado estilo montaña, rústico e a estre-
ar, con garaxe e trasteiro. Merece ser
visto. Prezo 20.000.000 de pta. Infor-
mación nos telf. 679 697 055 / 986
226 826.

■ 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 expe-
riencia na Arxentina, oferta pri-
meira entrevista de balde (citan-
do a A Nosa Terra). Consultas es-
pecializadas en familia, emigra-
ción e violencia. Citas na Coruña
981 134 144. Organización de
grupos de axuda e obradoiros en
calquera localidade da Galiza.

■ Oferécense mozas para limpeza
de casas, apartamentos, garaxes e pi-
sos en Vigo. Telf. 686 811 460.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Por onde empezar? Polos edificios que rodean a casa? pola cabina telefónica? se cadra polo rótulo du-
plicado chantado no balcón de madeira indicando o santuario dos Milagres? ou polas caixas de bebidas
e refrescos da taberna sita no baixo? Menos mal que é a casa do médico e filántropo Samuel González
Movilla, como testemuña a placa na fachada da casa. Estamos en pleno centro de Baños de Molgas, ca-
se frente por frente do balneario e da ponte romana.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

A mostra
O momento
suspendido,
da Colección

H&F,
encóntrase
no MARCO

de VIGO.
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Nº 1.212
Do 23 de febreiro
ao 1 de marzo
do 2006 No 25 aniversario do

golpe de Estado do
23-F volveuse falar

moito daquelo: Tejero nas
Cortes, Paco Vázquez no
cuarto de aseo con cagarría,
os tanques en Valencia (que

poucas imaxes quedaron!).
Pero non é moito máis o que
se sabe. Seguemos ignorando
algúns puntos fundamentais.
Haberá que agardar a que se
abran os arquivos, sobre todo
os alemáns e norteameri-

canos. Bonn e Washington
querían democracia, pero do-
mesticada: arrombamento do
PCE, atadura en corto dos na-
cionalismos e control da
prensa. Gañaron, pero é hora
xa de comezar outra etapa.♦
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Política
e mercado
MANUEL CIDRÁS

Oanuncio dunha
OPA amigábel da
compañía alemana

E.ON sobre a eléctrica es-
pañola Endesa, en réplica á
lanzada pola catalana Gas
Natural, irrompe unha vez
máis na vida política de
forma perversa. O naciona-
lismo español (que, insisto
nunha idea xa reiterada, é o
axente político fundamen-
tal no actual panorama)
acolle o anuncio cunha in-
disimulada euforia. Atento
a torpedear a entente de
Zapatero cos partidos cata-
láns, ampara nas leis do
mercado o que antes non
toleraba pola lei suprema
da súa razón política: o ini-
migo do españolismo é un
inimigo interior, aquel que
non alcanza a valorar o pri-
vilexio de ser español na-
cendo no solo patrio.

Ignoro se é preferíbel o
éxito da oferta dos alemáns
ou da dos cataláns. Ata on-
te mesmo descoñecía mera
existencia de E.ON, non
son accionista de Endesa e
tampouco penso que o que
sexa bo para estes sexa ne-
cesariamente bo para o res-
to dos mortais. Que os ana-
listas económicos opinen,
que eu me reservo a miña
ignorancia. O episodio ao
que asisto como mero es-
pectador apenas me ratifica
en dúas ideas, a cal máis
lamentábel. Unha, a que-
bra da autonomía entre o
mercado e a política, que
seguramente non benefi-
ciará ao mercado pero que
con certeza prexudica se-
riamente á política dos ci-
dadáns, é dicir, á democra-
cia. Outra, a perversa natu-
reza intrínseca do naciona-
lismo español, que prefire
beber champán francés a
cava catalán e pagar o reci-
bo da luz a un grupo xer-
mano antes que a un barce-
lonés. O lapsus da presi-
denta popular madrileña
Esperanza Aguirre laián-
dose de que a primeira
eléctrica do país pasase a
mans “non españolas” re-
sultou ser premonitorio,
pero donde antes había bá-
goas hai agora unha escla-
recedora satisfacción. Para
colmo de males, semellan-
te política parece ter o seu
mercado, segundo indican
as enquisas. Diante dese
panorama ¿qué cousa boa
podemos agardar?

De avanzarse neste
contubernio, pronto pode-
riamos asistir a unha OPA
hostil da Asociación de
Vítimas do Terrorismo
contra o proceso de pacifi-
cación que promove Za-
patero, ou a unha recollida
de sinaturas do PP promo-
vendo a deslocalización
das empresas españolas
radicadas en Cataluña se
vai adiante o Estatut. Ne-
sas estamos, tristemente.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Xoga de ala no equipo de fút-
bol sala Os Chispas de Ouren-
se e é diácono da parroquia de
Santiago das Caldas. El, como
o resto dos seus compañeiros,
colga os hábitos para darlle
patadas a un balón.

Un equipo de cregos... de can-
tos xogadores?

Quince e o adestrador.
Debían ser doce, como os

Apóstolos.
Mais somos quince compa-

ñeiros. Xogamos federados na
segunda división local de Ouren-
se. O equipo hai dous anos que
existe, pero a maioría xogába-
mos por aí adiante.

Por que crearon este equipo?
Para poder xogar os sábados

ás dez da noite, porque os do-
mingos víñanos fatal. Empeza-
mos en terceira, pero non dese-
xamos pasar de segunda local.

Cando xogan, quen queda a
cargo da parroquia?

É unha hora á semana. Os sá-
bados ás dez da noite e a menos
que haxa unha urxencia...

Xogan con sotana?
Con pantalón curto, que é o

que esixe a Federación.
E o árbitro vai de negro?
A súa roupa escóllea el. Nós

imos de encarnado, laranxa ou
branco, temos tres equipas, aínda
que a Federación só pide dúas.

Quen pagou a roupa, a pa-
rroquia?

Pagámola nós, non sendo as
camisetas, que nolas deron unhas
empresas.

Antes dos partidos, rezan,
cantan un salmo... que fan?

Rezamos un pai noso, como
a maioría dos equipos, que ta-
mén rezan aínda que non sexan
de cregos.

Contra equipos de gais, xo-
gan?

A condición de cada quen
non somos quen de xulgala.

Nos partidos, reparten moi-
tas... galletas?

...
Labazadas.
Sei a que se refire. Non hai

por que dalas, iso corresponde á
mentalidade da Primeira e Se-
gunda división do fútbol e está
fóra de lugar. Iso non quita para
que un día metas o pé e podas
mancar a alguén.

Insultan ao árbitro?
Non temos por qué, pero sem-

pre pode haber unha quentura.

E pecados non din?
Pode escaparse algún, como na

vida diaria. Depende de cada quen.
Equipo feminino non teñen?
Que eu saiba tampouco.
E afeccionados?
Tampouco.
Xogaron un campionato

europeo de equipos relixiosos.
Si, do 5 ao 10 de febreiro en

Zagreb, Croacia. Era un campio-
nato de seleccións pero foi o noso
equipo porque aquí non hai nada
montado e a Conferencia episco-
pal soubo de nós e invitounos.

Foron moitos xogadores?
Doce, pero os croatas e os

polacos levaban catorce. Eles ían
para gañar, nós moi ben non sa-
bíamos de qué se trataba. Os po-
lacos, por exemplo, eran de dis-
tintos equipos, de catro dióceses
diferentes.

Como quedaron?
Gañaron os croatas, nós que-

damos de sextos dun total de dez.
Que mal, xa parecen o Real

Madrid!
Peor vai o Celta.
E o de arriba, de quen ía?
Sabe o conto do xogador que

tiraba o penalti e a nai do xoga-
dor pedía que o metese mentres
que a nai do porteiro pedía que o
fallase? Deus niso non se mete.

Os penaltis inxustos, que
llos reclamaban, ao Vaticano?

Que eu saiba, o Vaticano non
pita nisto.

Permítalle que lle diga que
o nome do equipo non ten moi-
ta chispa.

Ourense é terra de chispas e,
ademais, cando lle puxemos o
nome non esperábamos o rebum-
bio que se montou con nós nos
medios de comunicación.

Eu poríalle os Botafumeiros.
Cando un pode poñerlle o no-

me que lle pete.♦

Manuel Lugrís Freire
Colección Esencias

Retorna Lugrís en ano de Lugrís Freire. E volta de man dunha
intensa e axil biografía escrita de Henrique Rabuñal, o
compromiso literario e galeguista dun autor que mantivo

unha deliberada aposta por trascender coa súa poesía, teatro e
prosa entre as clases populares a fin de sentar bases

normalizadoras para o idioma.

A NOSA TERRA

Carlos Ricla
‘Somos cregos, pero xogamos ao fútbol sen sotana’

PACO VILABARROS


