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Os
nacionalistas

procuran
un punto

de encontro
(Páx. 11) 1,75 euros

XAN CARBALLA

UN PUNTO DE ENCONTRO PARA TODO O NACIONALISMO.
Esta idea estivo moi presente na celebración do 150º cabodano do
Xantar Democrático de Conxo, realizada pola CIG e polos CAF a
pasada semana en Compostela. Unha arela que a central pretende
liderar. Pero tamén unha necesidade nestes tempos que se aveciñan
de forte discusión política. Pois o novo Estatuto require que todas
as forzas puxen polos intereses de Galiza nunha mesma dirección,
pero, sobre todo, que as nacionalistas asuman que a concienciación
nacional da sociedade é responsabilidade de todas. Neste punto de
encontro hai unha idea común: Galiza nación. Pero tamén outras
moi importantes ideoloxicamente e que semella que o nacionalis-
mo non foi capaz de transmitirlle á sociedade nestes últimos anos:
Galiza non é pobre por si mesma senón pola súa dependencia do
Estado. Conseguir o recoñecemento nacional de Galiza, un mode-
lo de financiamento propio e plasmar a idea de que maior autogo-
berno é sinónimo de maior benestar para os cidadáns. Para logra-
lo é necesario unha unidade estratéxica do nacionalismo nestes
puntos, superando as lóxicas diferenzas tácticas existentes. Neste
senso, é preciso gabar a iniciativa da CIG de participar directa-
mente na campaña por un novo Estatuto, tanto por que nesta cen-
tral conviven todas as correntes nacionalistas como por ser a pri-
meira formación do nacionalismo, con máis de 50.000 afiliados.♦

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.
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CCoommoo  ffaacceerrssee  rriiccoo
nnuunnhhaass  sseemmaannaass
Castro Valdivia
(Cuñado do ex director xeral de Industria)

■ Máis de 61 millóns de euros en concesións
■ Relacionado con 48 empresas
■ Un só empregado
■ A metade das concesións fixéronse cando o Goberno estaba en funcións
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O caso que acaba de saír á luz
deixa ás claras “varios indicios
de irregularidades”, tal e como
denunciou o actual conselleiro
de Industria, Fernando Blanco,
nunha comparecencia na Comi-
sión de Industria do Parlamento.
Entre os implicados na conce-
sións eléctricas atópanse, ade-
mais de Luís Castro Valdivia, o
presidente da patronal galega,
Antonio Fontenla e o alcalde da
Coruña, Francisco Vázquez

O escándalo enerxético des-
tapado hai varias semanas en
Galicia non é novo, pero por pri-
meira vez está implicado directa-
mente, con nome e apelidos, un
alto cargo do último Goberno do
PP, Ramón Ordás Badía, que
agora é directivo da empresa
enerxética Endesa.

O Consello de Contas de Ga-
licia xa denunciara irregularida-
des nas concesións de minicen-
trais eléctricas en varios infor-
mes, entre os que destaca o In-
forme de Augas de Galicia 2000.
Unha das conclusións máis de-
moledoras daquel informe era
que “a pesar de que o plano hi-
drolóxico Galicia-Costa non se
aprobou polo órgano estatal
competente até o ano 2003, e da
suspensión prevista no Decreto
144/1994, no período 1998-2001
efectuáronse 36 concesións de
aproveitamentos hidroeléctricos,
sen xustificación do levantamen-
to da suspensión”. No mesmo in-
forme tamén se denunciaba a
inexistencia dun rexistro com-
pleto de todas as concesións ou-
torgadas, con indicacións das sú-

as condicións específicas, modi-
ficacións e cancelacións, tal e
como esixe a Lei de Augas.

En total, Castro Valdivia re-
cibiu da Consellería de Industria
autorización para construír 8

parques eólicos, dos cales xa es-
tán funcionando seis. Aquí esta-
ría a primeira irregularidade, xa
que estes seis parques xeran 63
megavatios de potencia, mentres
que a lei limita a 15 os megava-

tios que pode acumular un só
promotor. Tres dos seis parques
construídos foron autorizados
durante o Goberno interino (de
transición entre a celebración
das eleccións e até que Emilio
Pérez Touriño foi investido).

Por outra banda, a Castro
Valdivia fóronlle adxudicadas ta-
mén 15 minicentrais hidroeléc-
tricas, 13 delas no tempo en que
o seu cuñado foi director xeral.
En total, as empresas hidroeléc-
trica de Valdivia xestionan máis
de 62 megavatios de potencia.

Un dos datos que chaman a
atención é que todos estes par-
ques eólicos e centrais son xes-
tionadas por unha maraña de 48
empresas, 45 das cales foron
constituídas no tempo en que
Ramón Ordás era director de in-
dustria. O fiscal terá agora que
pescudar que sentido ten a cons-
titución de tantas sociedades, xa
que gran parte delas son S.L. que
contan cun capital social mínimo
de 3.000,5 euros. En gran medi-
da, seguramente teñan servido
para eludir as limitacións das leis
enerxéticas ou para facer cadrar
as contas.

Das 48 empresas que figuran
no Rexistro Mercantil a nome de
Luís Castro Valdivia, 36 dispo-
ñen de tan só tres domicilios so-
ciais. 23 sociedades están domi-
ciliadas en Cantón Grande nú-
mero 6 da Coruña. Outras nove
na rúa Fama 1 da Coruña. Outras
catro están en Carolinas 4, en Ri-
beira. De feito, nestas últimas
sociedades Castro Valdivia parti-
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As irregularidades xa foran denunciadas polo Consello de Contas

Un alto cargo do PP concedeulle
ao seu cuñado centrais enerxéticas por

valor de 61 millóns de euros
RUBÉN VALVERDE

Activos por valor de 61 millóns de euros e un só empregado. É o dato máis chamativo das 48 empresas nas
que participa o cuñado do que fora director xeral de Industria na etapa do PP, Luís Castro Valdivia. 45 destas
empresas enerxéticas foron constituídas no período en que o titular da Dirección Xeral de Industria era Ra-
món Ordás Badía. A fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) abriu unha investigación xa
que pensa que en ditas concesións cometéronse varias irregularidades que poden ser constitutivas de delito.

‘Os seis parques
concedidos xeran 63

megavatios de
potencia, mentres que

a lei limita a 15 os
megavatios que pode

acumular un só
promotor”

‘Tres dos seis
parques eólicos

construídos foron
autorizados durante o

Goberno interino”

‘A Castro Valdivia
fóronlle adxudicadas

tamén 15 minicentrais
hidroeléctricas, 13

delas no tempo en que
o seu cuñado foi

director xeral”

Fernando Blanco, conselleiro de Industria e Innovación.                       PEPE FERRÍN / AGN



cipa cun armador, Antonio Vidal
Pego, que está buscado pola In-
terpol por falsidade, fraude, deli-
to medioambiental e obstrución
á xustiza, segundo informou o
xornal coruñés, La Opinión.

Porén, o máis chamativo de
todo este caso é que o valor total
das empresas é de 61 millóns de
euros e sen embargo só consta un
traballador como único asalaria-
do afiliado á seguridade social
de todas as sociedades. Os ingre-
sos anuais no ano 2004 ascende-
ron a 5,2 millóns de euros. Nal-
gún caso aparecen rexistrados
gastos de representación por va-
lor de 900.000 euros, que é o sa-
lario (como contrato mercantil)
dalgunha das persoas que parti-
cipa nestas sociedades, segundo
puido saber A Nosa Terra.♦

‘Todos estes parques
eólicos e centrais son
xestionadas por unha
maraña de 48
empresas, 45 das
cales foron
constituídas no tempo
en que Ramón Ordás
era director de
Industria”

‘Das 48 empresas
que figuran no Rexistro
Mercantil a nome de
Luís Castro Valdivia,
36 dispoñen de tan só
tres domicilios
sociais”

‘O valor total das
empresas é de 61
millóns de euros e
porén só consta un
traballador como único
asalariado afiliado á
seguridade social”

‘Nalgún caso
aparecen rexistrados
gastos de
representación por
valor de 900.000
euros, que é o pago a
algunha das persoas
que participa nestas
sociedades”
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Vén da páxina anterior

Na comparecencia do conselleiro
de Industria ante a Comisión par-
lamentaria para explicar o caso
das concesións enerxéticas, Fer-
nando Blanco explicou que
“existen indicios de incompatibi-
lidade entre os intereses das em-
presas coas que ten relación Cas-
tro Valdivia e as autoriazacións
que aprobou Ramón Ordás como
director xeral de Industria”. Fer-
nando Blanco referiuse sobre to-
do a nove expedientes que están
en situación irregular e que son
os dos proxectos hidráulicos do
Xallás, Conso, Xesta, Corzán,
Río Grande, Freixas, Novo Pene-
da, Novo Arnoia e Ramallal.
Ademais, tamén sinalou o pro-
xecto de Xanceda-Xestosa, no
que Ordás non asina a autoriza-
ción pero si unha corrección de
erros desta e a declaración de uti-
lidade pública.

Segundo o conselleiro, exis-
ten indicios de fraude de lei, pos-
to que existe a obriga de tramitar
unha solicitude de autorización
dun Plano Eólico Empresarial
nos casos nos que se pretenda so-
licitar autorización para máis dun
parque eólico por parte dun mes-

mo promotor, ou, en caso de em-
presas, pola súa empresa matriz
ou calquera das súas filiais. 

Na comparecencia, Fernando
Blanco, indicou que existiron va-
rios procedementos administrati-
vos irregulares, como o cambio
das datas de rexistros de entrada

e saídas, ás veces incluso con tip-
pex. Tamén, houbo irregularida-
des nos prazos de concesión, xa
que o normal é que tarden seis
meses e houbo casos que se re-
solveron nun mes. O máis cha-
mativo foi o da central de Lan-
dro, por exemplo, cuxa aproba-

ción se decidiu en pouco máis de
trinta días (do 30 de xuño ao 3 de
agosto do 2005). Precisamente a
resolución de expedientes duran-
te o Goberno en funcións foi ou-
tro dos aspectos que Fernando
Blanco quixo resaltar durante a
súa comparecencia.♦

Incompatibilidades,
falsificación de rexistros e axilización de trámites

Dende que saíu a luz o caso de
presunta corrupción por parte do
ex director xeral de Industria, vi-
sualizáronse varios cambios con
respecto ao que tería acontecido
en anteriores lexislaturas. En pri-
meiro lugar, as denuncias de irre-
gularidades nas concesións foron
xa feitas polo Consello de Contas
en repetidas ocasións sen que o
executivo anterior puxese en
marcha ningunha medida correc-
tora da situación. 

O Consello de Contas denun-
ciou claramente no caso das con-
cesións eléctricas que “o balance
enerxético de Galicia pon clara-

mente de manifesto que se expor-
ta gran parte da enerxía producida,
e que concretamente a xerada po-
la auga en minicentrais representa
tan só o 7% da producida nas
grandes centrais hidroeléctricas,
aspectos que cuestionan a súa ne-
cesidade dende o punto de vista
enerxético”. Porén, a Xunta, lonxe
de interromper as concesións ace-
lerounas, incluso no Goberno pro-
visional. O actual Goberno parali-
zounas por completo. No tocante
ás irregularidades nas concesións,
o Consello de Contas tamén indi-
ca que “a pesar  das incidencias na
tramitación dos proxectos, ao final

todos eles saen adiante”. 
O segundo gran cambio é a

transparencia que está a demos-
trar o actual executivo, facilitan-
do toda a información dispoñíbel
ao Parlamento. Na anterior lexis-
latura o secretismo era total e iso
foi o que facilitou que agora o
sector eólico estea adxudicado a
unha maraña de empresas sen
clarificar e con múltiples cone-
xións, entre as que destacan mul-
tinacionais estatais e estran-
xeiras, que a súa vez teñen nego-
cios con múltiplas empresas sub-
contratadas que se lucraron de
subvencións do Goberno galego.

O terceiro gran cambio vén da
man da acción da xustiza. A fisca-
lía do Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia decidiu actuar de
oficio ante as denuncias públicas
recollidas nos medios de comuni-
cación e solicitoulle á Consellería
de Industria toda a información.
Na anterior lexislatura houbo ca-
sos de denuncias públicas nos que
a fiscalía declinou actuar de ofi-
cio, como por exemplo cando o
daquelas conselleiro de Pesca,
Henrique López Veiga, acusou
publicamente a varios compañei-
ros de partido de terse lucrado
grazas á súa carreira na política.♦

Os cambios con respecto á anterior lexislatura

As concesións eólicas, como as
que conseguiu Castro Valdivia,
son un negocio redondo xa que
o propio método de funciona-
mento leva consigo un escaso
risco para o empresario e un be-
neficio enorme. As solicitudes
para a concesión dun parque te-
ñen que facerse na Consellería
de Industria. Para acadar unha
concesión, segundo a lei, hai
que elaborar un Plano Eólico
Empresarial, que consiste nun
proxecto no que hai que expli-
car os motivos de querer levan-
tar un parque eólico, os postos

de traballo que se van xerar, os
fornecedores, etc.

Segundo os expertos, estes
requisitos son lóxicos e necesa-
rios xa que cando se elaborou a
lexislación a mediados dos anos
noventa buscábase que a indus-
tria eólica servise para dinamizar
outros sectores como o de cons-
trución de turbinas (de feito Izar
pasou a ser un importante fabri-
cante europeo), servizos de man-
temento, desenvolvemento de
enxeñaría, etc. Non obstante, un-
ha das posíbeis irregularidades
cometidas por Castro Valdivia

foi a de acadar até oito conce-
sións sen elaborar nin un só Pla-
no Eólico e polo tanto sen com-
prometerse a dinamizar a activi-
dade xerando postos de emprego.

Deste xeito, o negocio eólico
é unha mina xa que financeira-
mente tan só arrisca unha conce-
sión outorgada pola Xunta xa
que o capital na maior parte das
empresas é de 3.000,5 euros e
trátase de Sociedades Limitadas,
polo que a responsabilidade tan
só está restrinxida ao capital da
empresa. Castro Valdivia solici-
tou créditos para poñer a funcio-

nar as sociedades e como aval
dispuxo as propias concesións
outorgadas pola Xunta, polo que
se o negocio vai mal o único que
perde é a licenza acadada.

De feito, un dos aspectos
máis curiosos que se rexistra-
ron até o de agora é que no Par-
lamento recibíronse varios ex-
tractos de contas bancarias de
Castro Valdivia no que o único
que se demostraba era o paga-
mento de varios créditos con-
cedidos por unha entidade ao
cuñado do ex director xeral de
Industria.♦

Vivir do vento, negocio redondo

As pequenas empresas galegas
denuncian o favoritismo do an-
terior Goberno para coas gran-
des multinacionais (Totalfina,
Eurovento, ACS, Iberdrola,
etc.) que coparon o 95% do
mercado eólico. A Xunta só dei-
xou a disposición das pequenas
e medianas empresas de capital
galego o 5% dun sector no que,
segundo denuncian, seguen sen

cumprirse os compromisos ad-
quiridos por parte das grandes.
Segundo eles, a especulación
eólica xerou 2.000 millóns de
euros sen que as multinacionais
levasen a cabo os investimentos
prometidos e creasen emprego.

Segundo as pequenas e me-
dianas empresas, o actual execu-
tivo debería dar paso a unha aper-
tura no reparto que asegure a pre-

senza de Pemes galegas, modifi-
cando o Plano Eólico Empresa-
rial (que só existe en Galicia). En
primeiro lugar, debería suprimir-
se a autorización de expansión a
Ineuropa (Acciona), EASA
(ACS) e Norvento, ao teren xa
superado o espazo que tiñan ad-
xudicado, cao cal darían entrada a
novos proxectos promovidos po-
la pequena e mediana empresa.

En segundo lugar, piden que
as empresas que non desenvol-
veron os seus Planos Eólicos
dean entrada a Pemes ao non ter
cumprido os seus compromisos
coa administración. Por último,
piden que da futura adxudica-
ción de 500 megavatios de po-
tencia, como mínimo o 50% se
lle adxudique a parques desen-
volvidos por Pemes galegas.♦

As reivindicacións das pequenas empresas

PACO VILABARROS



Apolémica polas caricaturas de Maho-
ma percorreu estes días todo o plane-
ta como unha verdadeira vaga, me-

drando e medrando no seu camiño polos dis-
tintos países islámicos e algo menos nos oc-
cidentais. Isto manifestou máis unha vez o
pequena que é a nosa aldea global, e a vio-
lencia destrutora que poden xerar certas acti-
tudes políticas e relixiosas. 

Unha polémica buscada por razóns políti-
cas pero que nos invita a pensar máis no fon-
do dun problema. 

Certo que foi una polémica buscada polos
que a iniciaron, que non foron os “exaltados”
seguidores de Muhamad, senón a Europa dos
comerciantes e o imperialismo ianqui. As polé-
micas caricaturas foron publicadas por un xor-
nal de extrema dereita danés de escasa difu-
sión; tiveron inicialmente moi pouco eco cando
saíron á luz e necesitaron insistir para acadar o
eco esperado. A difusión internacional foi im-
pulsada pola dereita europea máis xenófoba e a
norteamericana, que busca novas excusas para
seguir invadindo países que lles interesan estra-
téxicamente. Isto parece bastante claro. Creo
que o debate está viciado tanto polos que de-
fenden unha “liberdade de prensa” a calquera
custe –cando, en realidade, utilizan a autocen-
sura e a mentira sistemática como arma para
defender os seus intereses–, como polos que es-
tán detrás das movilizacións dos musulmáns. 

Persoalmente, penso que as caricaturas non
eran tan terríbeis e ofensivas; en calquera caso,
non máis que outras que se teñen publicado
verbo da igrexa católica e os cristiáns, nos xor-
nais e revistas deste país e do resto de Europa,
incluida esta benquerida publicación na que
escribo libremente. Xa se ten dito en máis dun-
ha ocasión que os que se meten tan doadamen-
te cos bispos, o papa, Xesus Cristo e mesmo
Pai do ceo, seguramente se miden moito máis
para meterse con Mahoma e os musulmáns;
non sexamos cínicos ou inxenuos. 

Pero a miña reflexión quere ir máis lon-
xe. ¿Por que os seguidores dunha relixión re-
accionan tan visceralmente ante presuntos
ataques ao seu profeta intocábel, ata o punto
de preferir a morte a que se ofenda a este, co-
mo escoitamos de algúns dos seus seguidores
na TV? ¿Onde está a raíz da gravidade das
presuntas blasfemias contra a “honorabilida-
de” de Deus-Alá, que chegan ata o punto de
xustificar matar por el? 

Se somos honrados, temos que falar da se-
mellanza que parece haber a este respecto en-
tre o Islam, o Cristianismo e o Xudaísmo, en
distintos momentos da súa historia. Tense dito
que o mundo musulmán está hoxe relixiosa,
ideolóxica e socialmente nunha situación se-
mellante ao cristianismo de hai varios séculos:
a cristiandade medieval das cruzadas contra os
sarracenos, ou a dos enfrentamentos sangui-
ñentos entre católicos e protestantes nos sécu-

los XVI-XVII. Pode que esta afirmación ro-
tunda sexa unha esaxeración, pero pode que
non lle falte a súa parte de razón. No que res-
pecta ao xudaísmo, a violencia relixiosa na ac-
tualidade parece que ten que ver máis cos xu-
deus ultraconservadores, pois a meirande par-
te dos israelitas ou son ateos ou son agnósticos
e loitan por outras razóns que non polas reli-
xiosas; pero non se pode esquecer o espírito
belicoso –ata límites intolerábeis– que mani-
festa o pobo hebreo na historia bíblica, en ba-
se ao celo intolerante do seu Deus (“devórao o
celo de Yahveh”, dicían dos terroristas xudeus
no seu tempo). 

O PROBLEMA POLÍTICO E RELIXIOSO
DO MONOTEISMO INTRANSIXENTE

Pode que a raíz do problema sexa máis fon-
da, e estea na intolerancia do mesmo mono-
teísmo, xa sexa islámico, cristián
ou xudeo. Hai varias décadas, un
teólogo alemán pouco coñecido
fora do círculo dos especialistas
en teoloxía, Erik Peterson, publi-
cou un ensaio de expresivo títu-
lo O monoteismo como proble-
ma político (“Monotheismus als
politisches Problem”,1935).
Neste ensaio, o teólogo alemán
ven falar de como o monoteísmo
xustificou onte o réxime monár-
quico-imperial da Cristiandade e
seguiu a xustificar os absolutis-
mos modernos e as ditaduras
contemporáneas (Peterson publi-
ca o seu traballo no ascenso do
nazismo): “O único monarca da
terra correspóndese co único
monarca divino no ceo”. Un
Deus-Señor único arriba, un Rei
e soberano único abaixo... un
führer, un caudillo (“por la gra-
cia de Dios”), etc. O emperador
Constantino tería comprendido
isto moi ben, por iso buscaría
que se fose diluindo a concep-
ción trinitaria do Deus cristián
(Deus é Pai, Fillo e Espíritu San-
to, só existe como relación eter-
na de amor). Comprendeu este
emperador romano que a Trinda-
de era un obstáculo para a mo-
narquía, para o Sacrum Roma-
nun Imperium: só con un Deus único se po-
día xustificar un emperador único e un papa
único con sumo poder. ¿Por que a Trindade
era nos tres primeiros séculos o pivote cen-
tral do cristianismo e logo foise esquecendo
ou convertendo en algo sen importancia, inú-
til para a fe real?, pregúntase Raimon Panik-
kar e cada vez máis teólogos cristiáns. 

A concepción monoteísta fundamentaría a

concepción piramidal da realidade social e da
mesma Igrexa, xustificando un poder omnímo-
do, tanto político como relixioso: Cristo Rei
como soberano absoluto, Igrexa Romana Uni-
versal, un Emperador, un Papa... En troques,
con un Deus trinitario, a cousa semella ser me-
nos doada, pois a igualdade na diferencia re-
presenta que nel “non manda ninguén”. Desta
maneira, a cuestión da Trindade divina, lonxe
de ser un mero exercicio dialéctico intelectual
para o consumo interior da teoloxía, manifesta
unha concepción de Deus que ten moito que
ver coa vivencia relixiosa, e a relación desta
coa sociedade. 

Así o comprenderon xa hai anos algúns te-
ólogos que volveron á tese de Erik Peterson.
Foi o caso de Jürgen Moltmann, coñecido te-
ólogo alemán que afirma no seu libro “Trin-
dade e Reino de Deus” (“Trinität und Reich
Gottes”, 1980) que “o monoteísmo e o monar-

quismo representan as dúas caras
da mesma realidade”. Este “mo-
narquismo monoteísta” é para el
a idea básica dunha concepción
relixiosa: “Un Deus, unha huma-
nidade... Ao soberano universal
do ceo debía corresponder o so-
berano terrenal”. Pola contra, a
concepción trinitaria representa
unha superación desta idea ríxi-
da, e constitúe unha das “grandes
aportacións teolóxicas da igrexa
antigua, no só no plano doctrinal,
senón tamén no da teoloxía polí-
tica”; pois o monoteísmo riguro-
so leva consigo a teocracia. Alén
do tocante ao cristianismo, xa se
sabe cal é o proxecto político nos
paises islámicos, unha teocracia
gobernada polos imáns ou os
ayatolahs... Por iso, o teólogo
alemán conclúe sabiamente di-
cindo que o monoteísmo relixio-
so-político utilizouse sempre pa-
ra lexitimar a dominación, a de-
pendencia e a escravitude. En
troques, a doutrina trinitaria, de-
senvolvida como doutrina teoló-
xica da liberdade, oriéntase “cara
a comunidade humana sen domi-
nación nin sometemento”. 

Máis coñecido nos nosos am-
bientes é o brasileiro Leonardo
Boff, un dos líderes máis destaca-

dos da teoloxía da liberación sudamericana.
Boff reflexionou sobre isto nun libro publicado
hai vinte anos, que ten tamén un expresivo títu-
lo: “A Trindade, a sociedade e a libertação”
(1986). Para o teólogo brasileiro, a concepción
trinitaria cristiá, fundamento de un Deus pura
relación de amor na diferencia, tivo que en-
frontarse no cristianismo co peso do monoteís-
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‘O
cristianismo

alineouse
tradicionalmente

a carón das
grandes
relixións

monoteístas,
pero pode que

deba empezar a
cuestionar isto,
consciente do

seu perigo
potencial e real,
facendo valer a
orixinalidade da

súa fe
trinitaria.”

Cartas

As confrarías e
o futuro pesqueiro

Lembro aqueles días de inverno
cando acompañaba o meu pai,
que era un cargo directivo da
Confraría de Carreira e Aguiño,
a Vilagarcía, Carril, a Illa, Cam-
bados ou a Vilaxoán para se reu-
nir con biólogos, responsábeis
políticos da Unión de Centro
Democrático, Alianza Popular e

o Partido Socialista Obero Es-
pañol, con mariscadores e mari-
ñeiros en xeral de todas as con-
frarías da ría da Arousa. Asi-
duos contactos, reunións e
asembleas para atopar solucións
aos endémicos problemas que
padecía a pesca de baixura e o
marisqueo, de cara a atopar un
futuro moito máis esperanzador.

Transcorridos máis de vin-
te e cinco anos de todo aquilo,

os problemas seguen sendo os
mesmos. Agora cos necesarios
límites nos topes de capturas,
artes de pesca, vedas e de ho-
rarios de traballo os ingresos,
na maioría das actividades
pesqueiras, son irrisorios e
apenas permiten vivir cun mí-
nimo de dignidade a moitas fa-
milias. 

Nada diso nos debería ser
estraño toda vez que a situación

actual vén herdada a conse-
cuencia dun dos problemas fun-
damentais das confrarías que
sempre foi o excesivo indivi-
dualismo e non querer mirar
máis alá que para os seus pro-
pios asociados, autorizacións e
zonas de pesca.

O futuro da pesca e o maris-
queo pasa polo diálogo e a
unión do propio sector, deixan-
do a un lado os localismos, per-

Continúa na páxina seguinte

As caricaturas de Mahoma e
a perigosidade dos monoteísmos

VITORINO PÉREZ PRIETO

O autor reivindica unha lectura do cristianismo en clave trinitaria, “entendida como solidaria e inclu-
siva, de unidade na diversidade, de comuñón na diferenza, de amor incondicional máis aló das leis”.

Un inquérito do CIS
indica a porcentaxe
de rexeitamento que
provocan os partidos:
PP 48,4%, IU 46,5%,
ERC, 45,3%, BNG
34%, PSOE 29,1%.
Con ese grao de
rexeite o PP non gaña
nunca unhas
eleccións.

Hai unha modelo de
Adolfo Domínguez
con moita
personalidade e
cuxos ollos e cellas se
asocian
inevitabelmente coa
marca. É a súa filla
Adriana.

Escola de negocios.
Asisten xóvenes
empresarios e
executivos. No
aparcadoiro
sobrancean os BMW.
Os móbiles en cambio
son simples, baratos,
a maioría sen
cámara. Distinguirse
co móbil é propio da
clase media e baixa.

Pilar Manjón,
presidenta da
Asociación 11-M de
afectados polo
terrorismo, conta en
La Vanguardia (6 de
marzo) os insultos
máis habituais que
recibe de
simpatizantes do PP:
“Roxa, filla de puta”,
“por catro mortos de
merda perdemos
unhas eleccións” ou
“ímosche meter dous
tiros”. Manjón perdeu
un fillo de 20 anos no
atentado de Madrid.

¿Por que se admite
o racismo no fútbol e
mesmo se di que
Eto’o non debe

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



mo xudeu: “A concepción da trindade-comu-
ñón atopa enormes dificultades para a súa vi-
vencia debido ao predominio da fe nun único
Deus e Señor, o peso do monoteísmo”. Para el,
o “monoteísmo atrinitario” supón uns riscos so-
ciopolíticos (“pode xustificar o totalitarismo e a
concentración do poder nunha única persoa, se-
xa política ou relixiosa”), e tamén uns riscos re-
lixiosos, pois leva a unha Igrexa piramidal, coa
exaltación exacerbada do poder papal e cunha
“visión monopolística do poder sagrado”. En
troques, na Tri-unidade divina, a común-unión
do Deus-Amor, “o tres evita a soedade, supera
a separación e sobre pasa a exclusión. A Trin-
dade permite a identidade (o Pai), a diferenza
da identidade (o Fillo) e a diferenza da diferen-
za (o Espírito Santo)”. Por iso, “A Trinidade é
a mellor comunidade”, como di o título de ou-
tro dos libros de Boff (1990), é o prototipo da
comuñón en igualdade na diferencia. 

DEUS AMOR TRINITARIO-SOLIDARIO VERSUS
DEUS SOLITARIO DO MONOTEÍSMO ATRINITARIO

Podemos concluir facéndonos unha pregunta
capital ¿Monoteísmo e intolerancia son dúas
realidades só ocasional e aínda excepcional-
mente unidas –como adoitan manifestar os teó-
logos católicos– ou están fondamente xungui-
dos, sendo o monoteísmo un grave impedi-
mento e un perigo para o avance da tolerancia
e o pluralismo social? ¿O problema está só no
abuso que históricamente se fixo e segue a fa-
cerse do monoteísmo, ou este está infectado de
intolerancia na súa raíz?. Guerra Junqueiro, co-
mo resposta ás críticas ao seu libro “A velhice
do Padre Eterno” (1885), que dicían que o po-
eta atacaba unha pantasma, unha realidade xa
morta, escribíu: “O velho Sr. Deus dos Exérci-
tos está ainda muito ben disposto a enterrar-nos
a todos e aos nossos descendentes”. Non lle fal-
taba razón,aínda que certificaran a súa morte
(“¡Morreu Deus!”, Nietzsche dixit); certamen-
te o terríbel Yahveh Sebaot bíblico aínda non
morreu, nin daquela nin cen anos despois. 

O cristianismo, por contraposición conse-
cuente ao politeísmo e o panteísmo, alineouse
tradicionalmente a carón das grandes relixións
monoteístas (o xudaísmo de Yavheh “Deus dos
exércitos” e o islamismo de Alá “é grande para
aplastar aos seus inimigos”), pero pode que de-
ba empezar a cuestionar isto, consciente do seu
perigo potencial e real, facendo valer a orixina-
lidade da súa fe trinitaria, que manifesta no
Credo Apostólico que a comunidade reza cada
domingo nas Misas: “Creo en Deus, Pai... cre-
ador... Creo en Xesús Cristo... noso Señor...
Creo no Espírito Santo”. Non se trata de volver
ao vello politeísmo (por definición, non pode
haber “varios deuses”), senón que o cristianis-
mo saiba manifestar que a súa fe é no Deus-
Amor, pura relación ad intra (a realidad interna
divina é esencialmente comuñón de amor trini-
tario) e ad extra (o Pai creador está intimamen-
te unido ao devir da humanidade e do cosmos
polo Fillo, o Cristo liberador, e o Espírito, ver-
dadeira anima mundi da creación). 

Se o cristianismo soupera manifestar pací-
fica e humildemente este Deus inclusivo, de
unidade na diversidade, de comuñón na dife-
renza, de amor incondicional máis aló das
leis... pode que entón fora atopando mellor o
seu papel na actual sociedade secular, demo-
crática, plural, intercultural e interrelixiosa.♦

VITORINO PÉREZ PRIETO é teólogo e escritor.
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Xosé Lois

Vén da páxina anterior

‘Temos que loitar para que se manteñan
os postos de traballo”, foi o comenta-
rio dun xubilado dos que estoicamen-

te fan o seu turno de garda pola noite na porta
da factoría que a empresa conserveira Calvo
ten na parroquia de Esteiro (Muros). Os traba-
lladores da Conserveira de Esteiro fixeron un
chamamento de axuda e colaboración a todos
os veciños para facer garda na porta da fábrica
a fin evitar o traslado da maquinaria. E alí es-
tán, por turnos, ininterrupidamente as vinteca-
tro horas do día dende o pasado venres 24 de
febreiro.  Con esta medida intentan impedir o
desmantelamento da factoría. Un desmantela-
mento que lentamente xa hai tempo que se ven
producindo, pero que agora parece definitivo
co traslado das liñas de latóns de atún e tarros
de vidro para a fábrica que o pasado mes de xa-
neiro Calvo inaugurou en Puerto La Unión (El
Salvador). Quedando a fábrica de Esteiro case
en exclusiva para o procesado de mexillón. De
xeito que os traballadores temen pola supervi-
vencia dunha empresa con cerca de oitenta de
traballadores fixos, outros sesenta “fixos dis-
continuos”. Sumando a fábrica na actualidade
un total de douscentos postos de traballo direc-
to contando tamén os traballadores eventuais.
Realmente parece moi dificil que a empresa
poida garantizar os postos de traballo si se adi-
ca exclusivamente a un producto de temporada
como é o mexillón que polas súas propias ca-
racteristicas naturais solo pode ser procesado
durante unha serie de meses cada ano.

O Grupo Calvo foi creado en 1944 pola fa-
mila carballesa Calvo. Na actualidade conta
con cerca de tres milleiros de traballadores re-
partidos por todo o mundo. Dispón de plantas
en Carballo e Esteiro en España, no Aiun no
Sahara Occidental, en Venezuela, en Sao Pau-
lo (Brasil) e no Salvador. Ademais é o propie-
tario dunha flota de once barcos atuneiros. 

En España a empresa conserveira é lider
en vendas con unha cuota de mercado do 17
por cento. Mantén unha importante factura-
ción en países como Portugal, Italia e Brasil.

Conta con máis de setenta referencias de
produtos no mercado baixo as marcas Calvo,
Nostromo (Italia) e Gomes da Costa (Brasil).

Coa deslocalización da produción desta em-
presa, iniciada hai algúns anos, perdéronse moi-
tos postos de traballo na fábrica matriz da firma
carballesa e agora esta ameaza planea sobre a
conserveira de Esteiro. Donde se está proceden-
do ao desmantelamento progresivo da compañía
dende hai uns meses. A firma está desmontando
as liñas de produción para ser enviados ás outras
factorías que o Grupo Calvo ten en América
aducindo motivos de baixa rendabilidade. 

Ante esta realidade, unha parte do Comité
de Empresa, a formada polos delegados Mari-
mena Santiago e Felisa Montes de CC OO e
Xosé Freire da CIG, recollendo un sentimento
maioritario dos traballadores de que é necesa-
rio mobilizarse, facer algo e non deixar pasiva-
mente que desaparezan os postos de traballo da
única empresa con máis de dousentos traballa-
dores nunha zona especialmente deprimida,
con problemas de despoboamento e coa emi-
gración como única saída para a xuventude. 

E así, a pesar da pasividade da maioría do
Comité de Empresa formada por seis delegados
da UGT que reiteradamente negan o problema
da deslocalización. Os traballadores decidiron
concentrarse ininterrumpidamente diante da
porta da fábrica para evitar o traslado da maqui-
naria. Un traslado que está decidido e que esta-
ba previsto para finais do pasado mes de febrei-
ro a través dun mercante que aos efectos agar-
daba amarrado no peirao de Laxe. Como ben
decía o vello mariñeiro, coñecedor do que ocu-
rriu coa mariña mercante “hai que loitar para
que se manteñan os postos de traballo”.♦

protestar e, en
cambio, nalgúns
campos está
prohibido entrar con
bandeiras galegas
coa estrela?

Hai un soterrado
clamor social contra
os estranxeiros. Pero
Xosé Luís Vilanova,
presidente da
Asociación de
Xóvenes Empresarios,
di en Faro (4 de
marzo): “Aquí
cómpren políticas que
atraian máis
inmigrantes”. 

Aznar vén de
afirmar que el non
negociou coa ETA.
Todas as televisións
teñen as imaxes de
cando era presidente
informando, na porta
da Moncloa, do inicio
de conversas co
“Movemento de
Liberación Nacional
Vasco”. Por que case
ningún informativo as
pon?

Di ZP que ningún
país do mundo
recoñece o dereito de
autodeterminación e
Ibarretxe contestoulle
que, agora mesmo,
Serbia vaillo
recoñecer a
Montenegro. A ZP hai
que lembrarlle que en
pleno século XX,
Suecia recoñeceulle a
autodeterminación a
Noruega e o Reino
Unido a Irlanda, por
poñer dous
exemplos.

Decapitan a estatua
de Calvo Sotelo en
Tui. Un periódico
cualifícao de acto
vandálico. Talvez o
seña, pero a quen se
lle ocorre ter a estas
alturas unha estatua
dun político que se
autodefinía como
“fascista”?♦

Loitar por un posto
de traballo en Calvo

FRANCISCO ABEIJÓN NÚÑEZ

Correo electrónico: info@anosaterra.com

catándose de que o mar non é
unha fonte inesgotábel de ri-
queza. Esta hai que explotala
con racionalidade e incidir en
vez de pescar moito en obter un
maior rendemento engadido a
través da comercialización de-
sas especies e para iso teñen
moito que dicir as propias fede-
racións de confrarías. 

Tampouco os pescadores se
deben esquecer dun tipo de tu-

rismo alternativo consistente
en embarcar nos buques de pes-
ca litoral ou artesanal turistas
que queiran desfrutar desta ac-
tividade tradicional e que sen
dúbida, ademais dos necesarios
ingresos extras, é un instru-
mento importante de educación
ambiental para os residentes e
visitantes.♦

XOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

Na páxina 18 do número anterior
d’A Nosa Terra (número 1.213, do
2 ao 8 de marzo) atribuíaselle
erroneamente a Anxo Quintana a
dirección de Vieiros. Trátase ob-
viamente dun erro. Na actualida-
de é María Yáñez quen dirixe es-
ta publicación electrónica.

Por outra banda, na última
páxina do mesmo nº, faise re-
ferencia a un reprodutor de mú-
sica de Apple ao que se chama
iPop, cando se quería dicir iPod.♦

Fé de erros
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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

‘O “Estatut”
é mao para
os cataláns’
A pesar de que o proxecto de
Estatut foi aprobado no parla-
mento de Catalunya grazas ao
voto de 120 deputados, o que
representa o 88% dos escanos,
Mariano Raxoi xulga que o
novo Estatuto é perxudicial pa-
ra os intereses dos cataláns.
Afirmouno na convención que
o PP celebrou a pasada fin de
semana. “O estatut é mao para
os cataláns. Bríndome aos so-

cialistas de boa fe como cauce
de expresión dos seus princi-
pios que outros non defenderon
nin están dispostos a defender”,
dixo o líder popular, segundo
recolle El Mundo (6 de marzo)
en subtítulos de portada. Raxoi
pasaba así de xulgar que o tex-
to era negativo para o resto dos
españois a afirmar tamén que
era mao para os seus propios
autores e votantes. Raxoi pedi-
ra con anterioridade que o Esta-
tut fose votado en toda España.
¿Acabará solicitando finalmen-
te que se vote en toda España,
menos en Catalunya, dado que
os cataláns, segundo el, non sa-
ben o que lles convén?♦

Os xogadores
do Madrid
divididos
pola marca
que anuncian
O xogador do Real Madrid,
Raúl, comentou a marcha do
presidente, Florentino Pérez,
e aludiu ás entreteas comer-
ciais que dividen o equipo.
Raúl destacou a súa vontade
de enterrar o período galácti-
co, “época que estivo marca-
da polas servidumes mercan-
tís do plantel e a separación
do grupo segundo a súa de-
manda publicitaria” (El País,
1 de marzo).♦

As frases
de Aznar
que silenciou
a prensa
madrileña
Enric Juliana comenta en La
Vanguardia (6 de marzo) as
frases de Aznar, na Conven-
ción do PP, silenciadas pola
prensa. “O pasado sábado as
portadas dalgúns diarios de
Madrid eran memorábeis. Iné-
ditas, mesmo. Xornais que
nunca escamotearon tipografía
para resaltar as maldades do
novo Estatut de Catalunya (to-
talitarismo, intervencionismo,

persecución sistemática da lin-
gua castelá, subversión do po-
der xudicial, fomento da poli-
gamia, legalización da eutana-
sia...) agachaban o núcleo cen-
tral do discurso de José María
Aznar no cónclave, o momento
cenit no que o ex presidente do
Goberno asegurou, sen ningún
matiz de ironía nas súas pala-
bras, que España non sobrevi-
virá ao Estatut. Interesante
omisión. Debe ser a primeira
vez en ben de anos que Aznar é
minimizado pola prensa que
tantas veces coreou as súas fra-
ses lapidarias. Interesante omi-
sión sobre todo por parte da-
queles que hai uns meses infor-
maron con xuvenil entusiasmo
da campaña de boicot aos pro-
dutos fabricados en Catalunya.
Un destes diarios ofrecía onte
unha interpretación do debate
popular verdadeiramente dig-
na do concilio de Calcedonia:
‘O PP aposta por facer compa-
tíbel o centrismo cunha oposi-
ción dura’. Dúas naturezas
nunha. Puro monofisismo”.♦

Manu Chao
pide aprender
a ‘vivir
sen tres coches,
dúas teles e
catro neveiras’
Manu Chao ofreceu un concer-
to na Habana fronte a unhas cen
mil persoas e en solidariedade
coa illa que sufre as presións
dos Estados Unidos. O cantante
francés, de orixe galega, foi en-
trevistado por La Voz de Gali-
cia (7 de marzo). Á pregunta de
como sería o mundo se de-

pendese del, responde: “Ben re-
laxado. En serio, penso que o
mundo está moi desequilibra-
do. Imos cara a nada se segui-
mos así e a única solución sería
repartir mellor os recursos e
aprender todos a conformármo-
nos con menos. No primeiro
mundo, sobre todo, onde se lle
aprende aos rapaces que non se
pode vivir sen tres coches, dúas
teles e catro neveiras, e cam-
biándoas cada ano. Iso é dra-
mático porque a terra non pode
dar iso a todo o mundo”.♦

Dous erros
do PP
Xosé Luís Barreiro Rivas co-
menta en La Voz de Galicia (6
de marzo) a convención do PP
en Madrid. “Para alá do seu in-
dubidábel éxito mediático, que é
cousa pasaxeira, a convención
nacional do Partido Popular pon
de manifesto dous graves erros
estratéxicos que Mariano Ra-
xoi debería correxir: O primeiro
que ten o seu discurso preso no
pasado, e que segue teimando en
demostrar que a derrota do 14-
M non se debe a Aznar, nin á
pésima xestión dunha catástrofe,
nin á crasa utilización do terro-
rismo que xa daquela se puxo en
evidencia, senón a catro rapaces
que utilizaron os seus móbiles
—pásao!— engatusados por
Iñaki Gabilondo e Pérez
Rubalcaba. E o segundo, que
cifra toda a súa estratexia electo-
ral na previsión dunha apocalip-
se que só se albisca nas tertulias
radiofónicas e na soterrada bata-
lla de intereses que se libra nos
xornais de Madrid, mais que de
xeito ningún responde aos pro-
blemas da xente nin ao que co-
mentan as familias en canto co-
men as cacheiras do antroido”.♦

KAP / La Vanguardia, 6 de marzo do 2006

Aznar e Raxoi.

Manue Chao na Habana.



O primeiro informe para o trasla-
do de Ence da ría de Pontevedra
xa está encol da mesa do Conse-
llo da Xunta. Foi presentado a
pasada semana polas consellarí-
as de Industria e Vivenda. Agora
deberá de ser estudado polo Go-
berno e tomar unha decisión.

Semella que esta non vai ser
fácil e aínda vai ter que pasar por
moitas discusións, pero é a primei-
ra vez que esta se aborda en serio.

O conselleiro de Industria,
Fernando Blanco, que desde o
momento da súa toma de posesión
se puxo a traballar para lograr o
traslado, afirma que “barallamos
diversas posibilidades e alternati-
vas. Todas deberán ser estudadas
e analizadas de xeito global”.

Pero a alternativa que máis pe-
so ten no informe presentado ante
o Consello da Xunta é a do trasla-
do a unha plataforma loxística que
o Goberno estuda construír no en-
torno do polígono de Barro-Meis,
que promove a Deputación de
Pontevedra. Aínda que tamén se
barallan outras como a de Cuntis.

A posibilidade do traslado a
Barro xa conta coa oposición do
seu alcalde e do de Meis. Anuncia-
ron que non están dispostos a dar-
lle licenza á nova empresa e, mes-
mo que paralizarán o polígono, pa-
ra impedir o traslado de Ence. Xa
preparan tamén mobilizacións.

Mentres tanto, Rafael Lou-
zán, presidente da Deputación de
Pontevedra, afirma que “só é un
globo sonda do goberno bis”, en
relación ao BNG. Louzán tamén
deu a coñecer que o presidente
Pérez Touriño, nunha entrevista
cos alcaldes da zona, afirmou que

a ubicación en Barro sería incom-
patíbel coa rexeneración do Umia
e a preservación da Ría de Arou-
sa. Pero o informe que manexa a
Xunta implica que os efluentes da
nova ubicación seguirían deitán-
dose, noutras condicións ás ac-
tuais, na Ría de Pontevedra.

Tanto os alcaldes de Meis como
o de Barro, así como Rafael Lou-
zán, son militantes do PP. Dase a
circunstancia de que o concello de
Barro se ofrecera para acoller o tras-
lado de Ence cando Cuíña Crespo,
sendo conselleiro da COTOP ela-
borara un plano para o saneamento
da Ría de Pontevedra. Plano que foi
esquecido polo Goberno cando o
nacionalista Fernández Lores se fi-
xo coa alcaldía de Pontevedra. O
mesmo fixera o concello de Bueu.

‘Está verde’

Poucos son os que queren posi-
cionarse sobre este traslado. Des-
de as consellarías de Industria e
Vivenda son cautos. Desde a al-
caldía de Pontevedra afírmase
que o que se confirma é que “o
traslado é inevitábel, por motivos
urbanísticos, medioambientais e
de xustiza e que a Xunta está a
traballar para logralo”.

Pero o certo é que o estudo po-
de considerarse como ambicioso
pois contempla unha fórmula para
costear o traslado, un dos princi-
pais cabalos de batalla. Non só
por parte da empresa, que logo de
numerosas conversas mantidas
con membros do Goberno, estaría
disposta a realizalo, pois ao máis
tarde, no 2018, tería que abando-
nar os actuais terreos. Tamén por

parte da Xunta que tería que cos-
tear en parte un oneroso traslado.

Un desprazamento que, antes
de paralizar a factoría de Ponte-
vedra, a Xunta se comprometeu
coa empresa a que estivese en
funcionamento a nova planta.

A fórmula de financiamento
que impulse a reubicación da fá-
brica de celulosa, consistiría en
recalificar os 376.000 metros ca-
drados que hoxe ten Ence en Pla-
ceres, convertendo o chan en ur-
banizábel. Estes terreos sairían
logo a poxa. Co diñeiro obtido
pagaríase unha parte importante
do traslado da factoría.

Calculan que poderían obter
máis de 150 millóns e que todo o
custe do traslado podería superar
os 500 millóns.

Pero esta operación non é sin-
xela. Para poder realizala é preci-
so que os terreos de Ence, que
son na actualidade de dominio
público marítimo-terrestre, polo
que non se podería construír, pa-
sen ao dominio público portua-
rio, baixo a autoridade portuaria
de Marín e Ría de Pontevedra.

Ao pasar a depender de Portos
non se lle aplicaría a esta zona a
Lei de Costas. Lei que impide a
construción a menos de cen metros
da liña de costa. A lexislación de
portos permite a construción mes-
mo a carón do mar. Esta foi a fór-

mula usada na Coruña para cons-
truír nos peiraos do Porto e finan-
ciar o denominado Porto Exterior.

Con esta fórmula uniríase as
vilas de Pontevedra e Marín a
través dun paseo, praia e urbani-
zación con parques. Unha solu-
ción arelada  por moitos dos ha-
bitantes da ría pontevedresa.

A fórmula xa foi proposta hai
un ano polo Ministerio de Fo-
mento, pero presentada como o
xeito de que Ence permanecese
na súa actual ubicación. Agora o
compromiso do PSOE co trasla-
do mudaría a solución final utili-
zando idéntico método.

Aínda así, diversas fontes con-
sultadas afirman que este plan pa-
ra o traslado non foi contemplado
aínda polo Goberno. Serán as dife-
rentes consellarías, ás que se lle
deu traslado do documento, as que
o estudarán e propoñerán macanis-
mos. Esta podería ser a que preco-
nice algunhas destas consellarías. 

O PP, que daquela apoiaba es-
ta solución desde a Xunta, parece
que agora se vai opoñer a calque-
ra traslado, para non darlle cartas
políticas ao bipartito e ao goberno
municipal de Pontevedra.

A grande prexudicada desta
postura podería ser Ence que se
viría obrigada a desmantelar a
planta e, de construír outra, tería
que correr con todos os custes.♦
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Latexos

A dereita
máis facha
X.L. FRANCO GRANDE

Despois da convención
do PP, se me pregunta-
sen sobre a súa

orientación ideolóxica,
respondería, infelizmente sen
a menor dúbida, que os seus
máximos dirixentes acredita-
ron, sen complexos, a súa ac-
titude máis facha. Se esa fose
a actitude do seu Presidente
na sombra, e polo que seme-
lla moi efectivo e actuante,
non sería nada novo; pero si
que é preocupante que esa
mesma liña a manteñan
Raxoi e aínda Piqué.

De todo o discurso facha
que puxeron de manifesto as
intervencións dos diferentes
responsábeis do partido, supo-
ño que a xente se quedaría
cunha mensaxe preocupante
–xa coñecida de sempre, pero
que, contra o anunciado, vai
seguir sendo bandeira desta
dereita ríspeta–: o outro non
existe, os demais son tan só o
inimigo, ou con nós ou contra
nós, a verdade é a nosa, nós
somos os patriotas e os outros
os traidores, que o Goberno
rectifique primeiro e logo po-
deremos pactar... e así por aí
adiante.

Arzalluz, no seu libro Así
fue, define a Aznar, e penso
que con razón, como un para-
noico, como un caso de clíni-
ca psiquiátrica; e non outra
cousa pode un pensar de
quen, contra todo
prognóstico, só pode ofrecer
ao país unha opción tan
facha. Porque iso proba que
ese partido, os seus máximos
dirixentes, seguen vivindo fó-
ra da realidade: a nosa socie-
dade está moi lonxe das lior-
tas inventadas polos políticos
en  xeral e, dende logo, do
mundo artificioso dos
políticos cheos de
resentimento do PP.

Nunca o nacionalismo es-
pañol foi tan manifesto, nun-
ca se manifestou tan a cara
descuberta, nunca se
produciu tan sen complexos.
Ou sexa, que a súa
ferocidade vai en aumento. E
moito lles segue custando
aprender: nada aprenderon
das eleccións vascas, nada
aprenderon das eleccións ao
Parlament e menos aínda das
do Parlamento español. É co-
mo se nos dixesen: iso non
vai con nós. Pero, entón,
¿que é o que vai con eles? 

Mala cousa é todo isto.
Porque non é o mesmo que un
partido como o PP, con
opcións de goberno, sexa un
partido civilizado ou un parti-
do facha. A todos nos debe in-
teresar que sexa o primeiro e
non o segundo. As últimas
sondaxes non están sendo fa-
vorables a esa política incivil.
Supoñemos, e confiamos, que
a xente teña máis sentido
común ca certos políticos.
Probaría que neste mundo
aínda non todo está perdido.
Ao menos, iso é o que quere-
mos crer.♦

Os concellos do PP que antes pedían acoller a factoría
opóñense agora ao traslado

O Consello da Xunta estuda o primeiro
documento para o traslado de ENCE

O BNG pretende negociar a débe-
da do Estado con Galiza de xeito
bilateral. Non é un remedo da fór-
mula catalana da negociación
estatutaria, senón unha necesida-
de para que se pague a  denomi-
nada polos nacionalistas “débeda histórica”. A
esta fórmula xa recorreu Andalucía, logo de
negarse a aceptar o sistema de financiamento
proposto polo Goberno Aznar.

O seu recoñecemento está contemplado
no pacto de goberno entre socialistas e na-
cionalistas coa fórmula de “déficit estrutu-
ral”, como punto de encontro. Desde o BNG
fixan esta débeda en 21.000 millóns de eu-
ros. Os socialistas non cuantificaron eses dé-
ficits, pero fano coincidir co 8% do Plano Es-
tratéxico de Infraestruturas e Transportes.

Para o BNG o déficit non está, unicamente,
en infraestruturas, senón tamén en emprego, sa-
nidade, educación e servizos sociais. Neste sen-
so, é positivo que o Goberno central pague es-
te mes os 35 millóns de euros extras para o fi-

nanciamento da sanidade, a cargo do fondo su-
plementario acordado en setembro pasado.

A demanda nacionalista de falar de “ti a ti
co Estado”, en palabras de Anxo Quintana, é
rexeitada polo PP e acollida polo PSOE sen en-
tusiasmo. Esta negativa semella partir tanto de
tomas de postura política como da idea de su-
bordinación de Galiza e de dependencia estatal.

Para calquera partido é imposíbel de-
fender o innecesario de que Galiza reciba uns
fondos extras do Estado para poder conver-
xer coas outras economías, chámeselle como
se lle chame a esta demanda. (O PP pode de-
finila, se se quere, como Plan Galicia, seme-
lla que finado e enterrado).

Tamén semella lóxico que esta demanda es-
pecífica non sexa tratada no Consello de Políti-

ca Fiscal e Financeira, pois entra-
ría en colisión cos intereses das
demais autonomías. Imponse, po-
lo tanto, unha negociación bilate-
ral anterior.

É certo que pode crear prece-
dentes noutras comunidades, pero a comi-
sión bilateral de cooperación é xa un órgano
existente no que se poden tratar estes temas,
dándolle paso ás comisións sectoriais e a un-
ha negociación global en última instancia.

A morneza do PSOE para apoiar esta pro-
posta nacionalista, só pode entenderse desde
unha suposta falta de capacidade política, de
liderádego ou da súa dependencia fronte a
Madrid. Doutro xeito debería ser o presiden-
te Touriño o que se puxese non só á fronte
desta demanda, senón quen estivese xa a ne-
gociar directamente con Rodríguez Zapatero.
Coa indefinición o único que fai é darlle pun-
tos políticos aos nacionalistas e, finalmente,
para que estes non leven todas as ganancias,
Galiza pode verse prexudicada.♦

Un ti a ti co Estado
A. EIRÉ

A.N.T.
Logo das negociacións coa empresa, o Goberno está a estudar o tras-
lado de Ence fora da ría de Pontevedra. As consellarías de Industria
e Vivenda presentaron un documento ao Consello da Xunta a pasa-
da semana. Nel contémplase varios emprazamentos e tamén están a
estudar o xeito de financiar o traslado. O PP xa mostrou a súa
oposición. Concellos como o de Barro que antes pedía a planta de
Celulosas, agora oponse que se instale no seu polígono industrial.



É o presidente do Comité de
Empresa de TVE-Galicia polo
sindicato CC OO. Asegura que
van dar batalla contra o intento
de desmantelar o centro territo-
rial e para iso tentarán recadar
todos os apoios sociais e institu-
cionais posíbeis.

Cales serán as consecuen-
cias dos recortes previstos po-
lo Goberno?

Valoramos coma un mazado
tremendo a decisión da SEPI de
recortar as emisións. As repercu-
sións que podería ter para o per-
soal son grandes pero non se po-
den concretar polo momento. De
ir adiante a proposta, conducira-
nos a unha situación igual que a
dos anos 70. Levamos máis de
trinta anos traballando con recur-
sos moi limitados e con austeri-
dade de medios e aínda así con-
seguimos sacar adiante espazos
de defensa da cultura galega, de
recuperación da nosa memoria
histórica, debates políticos, etc.
Toda esa función de servizo pú-
blico quere suprimirse de golpe.

Non se supón que na
Constitución se recolle a fun-
ción de servizo público dos
medios audiovisuais?

Á SEPI non lle importa nada,
non entende de medios de comu-
nicación, nin de pluralismo, nin
de servizo público. Tan só mira a
conta de resultados e do xeito que
lle interesa. Non comprenden que
os centros territoriais son necesa-
rios porque conseguen, por exem-
plo, darlle cobertura informativa a
lugares nos que nunca será rendí-
bel ter nin unha emisora local.
Eles interpretan que só hai que in-
formar sobre o que pasa nos gran-
des centros de decisión do Estado,
esquecéndose de que dese xeito
é imposíbel reflectir a plurali-
dade dos distintos pobos de Es-
paña e polo tanto serve como

mecanismo de cohesión social.
Non lle sorprende a argu-

mentación de que é un xeito de
recortar custes cando os pro-
gramas que fan as desconexións
son dos máis baratos da canle?

Nós estamos facendo progra-
mas moi dignos a custe de cadea
local. Non hai máis que ver can-
do saen os nosos reporteiros a
traballar fóra que levan menos
medios que os das cadeas priva-
das. Somos 50 para toda Galicia
na televisión e outros tanto na ra-
dio e con ese persoal temos que
cubrir tres horas diarias de emi-
sión, ademais das contribucións
que facemos para os programas
de ámbito estatal, non só infor-
mativos. Ademais, ese persoal
está repartido nos nosos centros
de Lugo, A Coruña, Vigo, Narón,
Ourense e Pontevedra.

Colleuno por sorpresa o
anuncio de recortes?

Sorprendeunos que o PSOE,
un partido que se define progre-
sista, seguise os ditados do plano
iniciado na anterior lexislatura
pola directora xeral do ente, Mó-
nica Ridruejo. O que non pensa-
bamos é que fosen chegar tan lon-
xe. Todo o que están a dicir de
que a radio e televisión públicas
son custosos é unha falacia. O que
falla é o modelo en si mesmo que
deseñou o Goberno dende a che-
gada das privadas. En lugar de fi-
nanciarnos coa publicidade e con
partidas dos Orzamentos Xerais
do Estado, os sucesivos Gobernos
entenderon que tiña que ser só
con publicidade e o restante paga-
lo con endebedamento. Esta si-
tuación conduciu a que agora o
ente pague de intereses aos ban-
cos unha cantidade equivalente a
máis da metade dos custes de per-
soal. Esta é a situación que nos
lastra porque en si mesma, RTVE

é das canles públicas máis baratas
de Europa con diferenza.

Na radio como afectarán
os recortes?

Pois practicamente deixa de
existir a información galega.
Desmontarase toda a programa-
ción local e galega de Radio 5
(emisora de informativos conti-
nuos e reportaxes) que ademais
nos últimos anos recuperara o
noso idioma como vehículo de
expresión despois dun tempo no
que o PP impulsara o castelán.
Esta canle abandónase por crite-
rios que se descoñecen, non por
falta de éxito nin de rendibilida-
de social. Con todo isto o perso-
al verase reducido nun 60%.

Ante todo isto pensan dar
batalla?

Aínda non damos nada por
perdido. Queremos negociar un-
ha saída viábel aínda que sabe-
mos que será difícil. Buscaremos
o apoio da sociedade porque pen-
samos que estamos prestando un
servizo público que cando desa-
pareza converterá RTVE nunha
canle chea de programación lixo
só preocupada por competir polas
audiencias. Non hai que esquecer
que antes de que existise a TVG
nós xa emitiamos en galego den-
de o ano 1976. Ademais, démos-
lle cobertura e apoiamos o noso
autogoberno e outros feitos rele-
vantes do noso país. Por todo isto
o primeiro que faremos será con-
vocar unha concentración o vin-
deiro venres 10 ás 12 da mañá.
Tamén nos poremos en contacto
cos demais centros territoriais pa-
ra coordinar unha fórmula de mo-
bilizacións conxuntas. Agradece-
mos o apoio amosado por distin-
tas institucións como o Consello
da Cultura ou A Mesa pola Nor-
malización Lingüística e algun-
has formacións políticas. Busca-
remos recadar máis apoios.♦
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do motor
XOSÉ MANUEL SARILLE

Os nacionalistas son os
campións da cultura.
Iso sábeo toda

Galiza, porque foron eles os
principais defensores da
identidade, os que resistiron
nos peores momentos e moi-
tas outras cousas. Mais quen
busque no programa do Blo-
que para as últimas eleccións
autonómicas, atopará ideas
dispersas, a maioría comenta-
das ao longo de decenios (co-
mo a de dotar de
infraestruturas a todo o país),
outras que remiten a lugares
coñecidos e algunhas máis
concretadas, poucas, como a
referida ás artes escénicas. 

Apúntase no programa
que o PP tivo orzamentos de
luxo para fastos de dubidoso
proveito e chámaselle a isto
perversión, porque mentres
xestionaban esas cousas, non
se aseguraba o funcionamen-
to de teatros, arquivos e
bibliotecas. Por mor diso,
comprométese o Bloque a fa-
cer unha distribución cultural
seria, unha idea vella e
interesante que semella ser
un eixo de actuación.

Mais o programa carece
doutras ideas-forza, esas
fórmulas polas que se abren
amplas vías de acción, con me-
tas innovadoras e que repercu-
ten na sociedade máis alá dos
amaños menores. Se non se vi-
ron na campaña nin nestes me-
ses é debido a que non as hai. 

Vén isto a conto porque
repercute moito no problema
actual da Cidade da Cultura.
As ideas fortes son caras e o
Goberno Galego veríase obri-
gado a elixir. Aparecerían xa
que logo causas e azos para
derrubar a Cidade da Cultura.
Non hai mellores argumentos
que a forza da razón con pro-
xectos esperanzados. Non
boten as mans á cabeza.
Sería unha medida audaz pe-
ro non máis audaz que a do
propio Manuel Fraga cando
comezou a obra. 

O programa dedícase a
asuntos miúdos, como magni-
ficar o papel  de certas institu-
cións, unhas dignas e modes-
tas como o Museo do Pobo
Galego e o Consello da Cultu-
ra Galega, e outras
simplemente incapaces como
a Real Academia Galega. E
delas xorden agora informes
tan peregrinos como ese dos
sabios (que petulancia!) onde
din que se en algo están de
acordo entre eles é en que a
Cidade da Cultura debe ser un
motor de futuro, un xerador
de política cultural para toda
Galiza. Pero non era ao revés?
Non ía haber “oferta cultural
ampla e repartida, xeográfica
e demograficamente con posi-
bilidade de acceso para todos
e todas os galegos e as
galegas”? Non se trataba de
evitar a perversión antedita?
Foi entón Fraga o que puxo
os piares da nova cultura
galega? Que disparate de mo-
tores é este?♦

A directora xeral de RTVE, Car-
men Caffarel, deulle a benvida ao
plano deseñado polo Ministro de
Economía, Pedro Solbes, quen
ameazou con ser a última vez que
paga a débeda do ente se non se
reduce o gasto. Non obstante as
súas declaracións non se corres-
ponden coa realidade xa que ale-
gou que “rachou a maldición de

que TVE seguise a ser un pozo
sen fondo con tal de gañar au-
diencia a calquera prezo”. Sen
embargo, a programación que vai
ser suprimida é de tipo informati-
vo e cultural, emítese pola segun-
da canle (que ten unha función
máis marcada de servizo público)
e faise nunhas franxas de audien-
cia de tarde e polo tanto afasta-

das do prime time nocturno.
En concreto, o plano elabora-

do conxuntamente coa Sociedade
Estatal de Participacións Indus-
triais (SEPI), inclúe a desapari-
ción en Galicia do informativo
das oito e media de La 2 e tamén
a programación cultural, que de
todos os xeitos xa vira reducida a
súa presenza nos últimos anos pa-
sando dunha hora e media de du-
ración a tan só un cuarto de hora.

Polo tanto, o programa de en-
trevistas a escritores galegos ou
outro de libros como Fiestra
Cultural, pasarán á historia. Ta-
mén podería deseparecr o xa mí-
tico programa dos sábados ás dez
da noite, na fin de semana, titula-
do Desde Galicia para el mundo,
no que ademais de entrevistas a
personaxes, víñanse emitindo
distintas reportaxes sobre luga-

res de Galicia e documentais.
A única emisión que seguirá

dependendo do centro territorial
de Galicia, que conta cun dos ar-
quivos de imaxes máis amplos da
nosa comunidade, seguirá sendo
o Telexornal das dúas da tarde e
seguirá emitíndose por TVE1. Ta-
mén ser verán afetadas as desco-
nexións informativas galegas e
locais de Radio 5, que ademais
volveran a emitirse en galego. A
nivel estatal esta redución tamén
afectará ás emisións de Radio 4
en Cataluña, que se facían inte-
gramente en catalán. En Galicia,
dita emisora xa fora clausurada na
época de Goberno de José María
Aznar. Institucións como o Con-
sello da Cultura e asociacións co-
mo a Mesa pola Normalización
xa amosaron a súa oposición a es-
te conxunto de medidas.♦

As emisións en galego quedarán reducidas a media hora diaria

RTVE desmantelará gran parte
do seu centro territorial en Galicia

R.V.A.
As emisións en galego na TVE-G veranse reducidas aínda
máis, ficando reducidas a unha franxa de media hora de luns
a venres. Esta é unha das consecuencias da decisión de RTVE
de reducir a actividade dos seus centros territoriais. Segundo o
ente público, este é o único xeito de reducir a débeda que
arrastra e que ascende a uns 7.551 millóns de euros e que po-
dería situarse nos 8.000 millóns ao rematar o ano. De todos os
xeitos, a compañía non presentou ningunha medida para re-
ducir a programación máis custosa, como son as galas, o pro-
grama de variedades Sábado noche, ou outros programas noc-
turnos que intentan competir en audiencia coas cadeas privadas.

Xosé Sabel Otero: ‘Levamos anos facendo
programas moi dignos a custo de cadea local’

OTTO / AGN



Parece ser que o subdelegado
do Goberno, Delfín Fernández,
minimizou o alcance dos aten-
tados aos cargos públicos do
BNG no Val Miñor.

Minimizou no sentido de des-
cartar que o móbil fose urbanísti-
co, pero ademais tamén apuntou
a simples “contextos persoais”
no que se refire ás causas.

Que hai de certo nisto?
Teño a convicción de que can-

do menos no meu caso, as causas
están relacionadas con algunha
das numerosas denuncias urba-
nísticas que fixen nos últimos
tempos, en absoluto a contextos
persoais. Mais se Delfín Fernán-
dez sabe algo máis, que o diga.
Eu falei co comandante do posto
da Garda Civil de Baiona, que é a
agrupación que leva o meu caso,
e díxome que de momento as in-
vestigacións non dan resultado.
Se un di que son contextos perso-
ais e outro que non se sabe nada
de momento, de que falamos?

O BNG cualificou de im-
prudentes as declaracións do
subdelegado do Goberno.

É que o son, sobre todo por-
que insinúa algo que logo non di.
Nós, o que queremos, é que se
aclare isto dunha vez. Temos de-
reito, como calquera outro cida-
dán, a que haxa unha investiga-
ción en forma e que se coñezan
os autores. Por outra banda, aín-
da que teñamos a convicción de
que o móbil sexa urbanístico, se
as razóns responden a contextos
persoais, que digan cales e quen
son os autores. Despois de todo,
para nós sería tranquilizador que
as razóns fosen persoais e que os
autores fosen detidos, sabería-
mos que non ía haber outros
atentados. De todas formas, que
dous cargos públicos do BNG se-
xan vítimas de atentados en tres
meses non pode ser casualidade.

Sabe por que non avanza a
investigación?

Non o sei. Pero sei que as au-
toridades teñen dous indicios dos
que tirar. Explícome: na noite do
dezanove de novembro, cando
queimaron o meu coche, apare-
ceu un pequeno artefacto explo-
sivo refractario que polo visto se
usa para pirotecnia e cantería.
Esa especie de vaina empregou-
se para espallar máis o lume e,
no exterior do cartucho, había
unha referencia da fabricación á
que se lle pode seguir a pista.

Cal é o outro indicio?
Uns días despois recibín no

meu teléfono móbil unha chama-
da procedente do estranxeiro pre-
guntándome se quedara contento
do atentado. Pois ben, ese número
quedou rexistrado no meu teléfo-
no e proporcioneillo á Garda Ci-
vil. Ademais, tamén lle din unha
lista completa das denuncias urba-
nísticas que fixera. Penso que con
eses datos teñen para traballar.

Son datos que non se coñe-
cían.

Non os fixen públicos naquel
entón para facilitar o traballo da
investigación.

En vista dos resultados,
quizais obrou con inxenuidade.

Visto o que pasou, si. Parece
que non queren investigar.

Quen non quere?
Non se pode deixar o asunto

nas mans da Garda Civil de Baio-
na porque non ten as necesarias

dotacións técnicas e persoais, en
canto o número de efectivos.

Que hai da suposta relación
entre o atentado que sufriu
vostede e o que padeceu o trece
de xaneiro Domingos Solla, vo-
cal do BNG da entidade menor
de Morgadáns.

Iso é algo que teñen que deter-
minar os investigadores, aínda
que como dixen, non hai investi-
gación. En todo caso, non está es-
tablecida esa relación nin ten por

que habela. É máis, a forma de fa-
cer os atentados nos dous casos é
distinta. No meu, foi ás once de
media da noite dun sábado nunha
estrada pola que pasa xente de for-
ma continua e cando había luces
nas fiestras no edificio de diante.
É dicir, foron uns ousados e ade-
mais empregaron un sistema rela-
tivamente complexo para facer o
atentado. En troques, no caso de
Domingos Solla, aproveitaron o
peche da finca para actuar, fixéro-

no moi entrada a noite e unica-
mente canalizaron o combustíbel
para queimar dous coches e case
queimar á súa familia.

Como di, os casos non se
parecen.

Pero un leva ao outro.
Por que o di?
Se non investigas, se despois

do meu atentado todo o mundo
ve que non hai resultados da in-
vestigación porque non hai in-
tención de dar cos autores, cal-

quera que queira atentar contra
outro cargo institucional do
BNG sabe que non se investiga-
rá, é dicir, que non o perseguirán.

Fala de cargos institucionais.
Si, falo de cargos institucio-

nais, algo que ademais provoca
alarma social e que acentúa máis
a necesidade de realizar unha in-
vestigación para determinar quen
son os autores e que se faga pú-
blico iso, en lugar de que o sub-
delegado do Goberno airee su-
postos contextos persoais sen dar
ningunha outra luz. Esixímoslle
ao subdelegado do Goberno que
investigue os nosos atentados.

Sobre todo porque ademais
aquí se poñen todo tipo de medios
de investigación noutros casos.

Eu non quero facer compara-
cións con outras actuacións poli-
ciais ou xudiciais, só desexo que
as autoridades cumpran co seu
deber. Como cidadán é algo ao
que teño dereito.

Nos indicios que apuntaba
vostede no caso do seu atenta-
do, sinalaba as denuncias ur-
banísticas que realizara nos úl-
timos tempos.

Si, penso que pode haber al-
gunha relación no caso de seis
ou sete denuncias.

Pode precisar?
En Monteferro, realicei tres

denuncias. Unha por unha tala de
árbores sen licenza nunha finca
sobre a que había rumores de in-
minente recualificación. Hai que
dicir que o avance do plan non
permite construír pero si cambia a
cualificación de espazo natural a
solo rústico forestal. Tamén en
Montefero hai irregularidades no
plan parcial, no proxecto de urba-
nización e no de compensación do
SAU 1 (Solo acto para urbanizar).
O terceiro caso de Monteferro é a
invasión de terreos comunais.

Hai máis casos?
Hai un aterramento de solo

forestal protexido entre Gondo-
mar e Nigrán, irregularidades no
SAU 3 que afectan a cen viven-
das, irregularidades no sistema
viario do SAU 7 e unha modifi-
cación das normas en Panxón
que permiten unha altura máis.

Parece que no Val Miñor
proliferan as irregularidades
urbanísticas.

Hai unha presión urbanística
forte e os beneficiados son os gru-
pos promotores e inmobiliarios.
Iso é o que denunciamos os do
BNG. Non denunciamos a un ve-
ciño que lle botou unha pouca
máis de altura ao fallado. A eses xa
os persegue o concello, que non
ten con eles a mesma flexibilidade
que ten cos promotores, que deixa
que fagan o que lles peta.

Sen embargo, parece que a
maioría da poboación prefire
ao Partido Popular.

Os resultados electorais son
eses. Aquí, hai unha base conser-
vadora moi grande.

Tal vez lle interese aos veciños
a presión urbanística para que
suba o valor dos seus terreos.

Moitos teñen que marchar
porque non poden construír. Ou-
tros, tal vez prefiran esa presión
urbanística. Non é o noso mode-
lo, desde logo, pero é lexítimo
que haxa quen desexe iso. O que
nós defendemos en todo caso é
que se cumpra coa lei e co plane-
amento vixente.♦
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David Xiráldez
‘Esixímoslle ao subdelegado do Goberno

que investigue os atentados’
H. VIXANDE

Máis de tres meses despois de sufrir un atentado e cando outro
compañeiro seu sufriu outro atentado e outro máis unha agre-
sión, o concelleiro do BNG no Val Miñor David Xiráldez esi-
xe que se investigue e revela a existencia de indicios dos actos.

URBANISMO E VIOLENCIA
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A convención
CARLOS AYMERICH

“España es, pues, la nación y no ninguno de los pueblos
que la integran. España es “irrevocable”. Los españoles
podrán decidir acerca de las cosas secundarias; pero
acerca de la esencia misma de España no tienen nada
que decidir”.

José Antonio Primo de Rivera, 19 de xullo de 1934.

Apresentada por un locutor televisivo de Barakaldo que se
definíu como “normal” (implicitamente estaba a nos cualifi-
car como anormais os demais: galegos, homosexuais, demó-
cratas… é dicir, os que non somos do PP) o PP celebrou a pa-
sada fin de semana en Madrid unha Convención Nacional
(sic) coa que tencionaban dar unha imaxe nova dun partido
preparado para gobernar apartir de 2008. Deus nos libre.

Ao meu ver, porén, nin os ares americanos (do norte) nin
o uso intensivo da máis avanzada tecnoloxía bastaron para
ocultar un ideario reseso, uns líderes presos de preconceptos
reaccionarios sen parangón no resto de Europa e unha orga-
nización que, como se dunha centrifugadora se tratar, é in-

capaz de asumir e integrar a pluralidade –nacional, lingüís-
tica e cultural– do Estado español. Por iso Josep Piqué tivo
que andar medio agachado entanto Fraga –metendo na gran
familia popular os golpistas do 23-F–, Jaime Mayor Oreja,
José María Aznar, Ángel Ace-
bes e Eduardo Zaplana eran
aplaudidos e vitoreados. Nico-
las Sarkozy, o expeditivo mi-
nistro francés da Policía, deu
un toque internacional a un en-
contro no que Mariano Raxoi
oficiou como telonero de luxo.
Alberto Núñez Feixóo, pola
súa parte, moveuse con toda
comodidade entre os seus. Os
de Madrid.

Houbo frases para a histo-
ria e mesmo momentos emoti-
vos (Ana Pastor, desmentindo
a súa sequedade castelá, des-
tacou nas interpretacións dramáticas). Houbo grupos de
traballo que elaboraron propostas novedosas para resolver
os problemas da xente (baixada de impostos para as em-
presas e para os rendementos máis altos, flexibilización
do mercado laboral). Houbo xuventude entusiasta que,
curtida xa en moitas mobilizacións (contra o matrimonio
homosexual, pola unidade de España, contra as tímidas
reformas educativas do PSOE, contra a negociación coa

ETA), reclama o seu papel na vangarda do movemento. 
E Galiza, fóra dos produtos típicos que seica se regala-

ron no stand do PP galego, non estivo presente por ningu-
res. Nin nos discursos, nin nas prioridades nin tan sequer nas

declaracións que para os meios
de acó ofereceron os líderes ga-
legos presentes na Conven-
ción. O “galeguismo reformis-
ta” da actual dirección do PP de
Galiza ficou aparcado nalgun-
ha estación de servizo polo ca-
miño e, a xulgar polo que se
puido escoitar esta semana, de-
beulles quedar esquecido. Por-
que xa no propio luns, aínda
con cheiro a meseta, o presi-
dente do PPdeG clamou contra
a España plural (nin iso?) e
lembrou as vellas palabras de
orde da “España una”.

Difícil vai estar o do Estatuto. Mais, con semellante
discurso, tamén vai ter complicado Núñez Feixóo manter
o liderado dun partido no que ás urxencias económicas
vánselle sumando as incomodidades ideolóxicas de moi-
tos militantes e de non poucos alcaldes. Por este camiño,
quizais o exemplo do PP en Cataluña, reducido á marxi-
nalidade política e social, non estexa na Galiza tan lonxe
como algúns parecen pensar. Ao tempo.♦

A actualidade social coruñesa se-
gue centrada no ámbito municipal,
logo da marcha do alcalde e as
consecuencias que tal feito terá, de
seguro, no devir inmediato e, so-
bre todo, no futuro da realidade
política da cidade. En círculos de
presenza cidadá e no seo dos parti-
dos, non hai outro motivo de aten-
ción e, tamén, de exercicio especu-
lativo, co aparente vougo de poder
efectivo que se cifra nas expectati-
vas tan abertas de oferta no abano
institucional e na mesma correla-
ción de forzas sociais que confor-
man o espectro humano da cidade.
Un acontecemento ocorrido en pa-
ralelo, o mesmo día do anuncio da
renuncia de Francisco Vázquez,
como foi a reelección do presiden-
te da Federación de Asociacións
veciñais, pasou practicamente de-
senxergado, a pesar da súa tras-
cendencia e da concurrencia de
circunstancias inéditas nesta: dúas
candidaturas con forte carga ideo-
lóxica e a presión do poder como
determinante no triunfo do candi-
dato oficialista. Pero tempo haberá
de analizar con máis calma este
suceso que pode resultar impor-
tante de cara aos meses que restan
para as eleccións locais.

Os tres grupos municipais to-
man posicións, desde xa, para se
colocaren mellor na saída. Saben,
perfectametne, que na Coruña se
desenvolverá a batalla máis dura
destes comicios e todos velan as
súas armas con sixilo e certa dul-
tanza. O grupo de goberno socia-
lista, tenta consolidar o rexedor
provisorio, Xavier Losada, de ca-
ra a determinar, neste interregno,
se será o adecuado para enfrontar
o proceso de renovación previsto
para a primavera de 2007. Men-

tres os populares debátense na in-
certeza de se o cabeza de lista se-
rá o seu actual voceiro na corpora-
ción ou o deputado autonómico
Negreira. De calquera xeito póde-
se dar o caso de apresentárense en
dúas ou tres listas, se prospera o
rumor de que o presidente depor-
tivista, Augusto César Lendoiro,
trata de probar fortuna de novo
nas tarefas da política municipal.
En todo o caso, o que semella es-
tar máis sólido e compacto é o
elenco do BNG. De feito, o seu
voceiro, Henrique Tello, toma po-
sicións públicas como verdadeiro
candidato para a alcaldía e non se
retrae de facer declaracións que
levan implícito un embrión de
programa de goberno. Afiúzase en
continuar a progresión positiva
que manten desde hai 16 anos e,
amais, nesta ocasión coa posibili-
dade real de acadar cotas de po-
der. O que sería neutralizar defini-
tivamente, o periodo negro que
seguiu á alcaldía do nacionalista
Domingos Merino na primeira
corporación, chamada democráti-
ca, e que foi abortada por unha

ampla e poderosa coalición das
forzas reaccionarias do complexo
económico-urbanístico da Coruña
e o revanchismo franquista.

Pero sexa cal sexa o resultado
final, e sexa quen sexa o vencedor
da carreira política pola alcaldía,
non existirá verdadeiro e profundo
troco se non se desmonta a rede de
indución cívica que deixa armada
o vazquismo na cidade. É dicir, é
precisa unha verdadeira desvazqui-
zación eficaz para anular todo tipo
de necrolatría política do pasado
que fai de calquera mandatario un
isónomo da era anterior como se
unha psicofonía etérea, pero mo-
dular, pairase no salón de sesións
coa voz da nostalxia ou, mesmo,
do ilusorio retorno dos estómagos
agradecidos. Esa rede indutiva que
desemboca en clientelar cando o
perigo rolda o seu contorno, vive
nun ronsel de organizacións crea-
das arredor dos mais diversos as-
pectos da vida coruñesa: ordes de
Cabaleiros, conmemoracións his-
tóricas, festas, agrupacións musi-
cais directivas de entes deportivos,
de supostos centros culturais, etc.

E iso co denominador común da
ausencia sistemática de todo canto
teña referencia a Galiza. Eventos
de singularidade que se apresentan
como epitelios da españolidade
máis serodia: feiras de abril no
Xardín de Méndez Núñez, misas
rocieras con asistencia do propio
alcalde... En fin, un compendio de
desarraizamento que non é mais ca
o sostén a título popular do entra-
mado de poder real na cidade:

grandes construtoras e unha auto-
cracia financeira que constitúe a
súa dirección fáctica e que precisa
de símbolos e sinais para manter a
montaxe dos negocios e da cober-
tura de democracia que, non é mais
que a súa antítese máis manifesta.
Xa que logo, a ausencia de privile-
xios que sería a sua xustificación,
evidentemente non existe na súa
formulación.

Este será o labor que terá que
facer frente quen queira de ver-
dade estabelecer un poder do po-
bo e para o pobo, como esixen os
máis elementais principios do
goberno popular. Vitoria que non
procederá das urnas senón dunha
vontade de acción común dos
demócratas que aínda restan nes-
ta sociedade coartada e, ás veces,
entregada. Pero non desconfie-
mos e sexamos positivos. Como
en tempos da República romana,
as virtudes e os valores florecen,
de cando en vez, entre tanta nube
de conformismo, aínda a risco de
seren merecentes da incompren-
sión e o desprezo.♦

O poder virtual
que é necesario neutralizar

MANUEL LUGRÍS

A marcha de Francisco Vázquez obriga a redefinir a
estrutura política da cidade. A herdanza do ex alcalde
pesa moito sobre o orzamento e funcións do Concello.

A Coruña

O tren dos nenos
LOIS DIÉGUEZ

A estación monfortina do tren encheuse de nenos e nenas o mar-
tes. Agardaban, nerviosos e excitados, por uns vagóns de cores
que a maior parte deles descoñecían. Falámoslles de luces e tú-
neis, paisaxes lentas como paxaros a esvarar ante os nosos ollos,
do asubío que, reiterado, anuncioulles a saída e despois, o paso
polos cavorcos a se precipitar no Miño. Foron de Monforte a
Ourense, un dos treitos paisaxísticos máis fantásticos da nosa
nación. Cando nós eramos novos e estudabamos en Madrid
traiamos os amigos para que coñecesen Galiza, e cando ían no
tren ollando a placidez das augas e o deslombe apurado das ri-
beiras verdes, antes e despois dos Peares, afirmaban que nunca
na súa vida contemplaran algo tan misterioso e singular. O tren,
agora, imprimirá nas conciencias dos nenos e nenas, das novas
xeracións, portanto, esa sensibilidade polo gosto de viaxar nun-
ha máquina que apenas mata, que apenas estraga a paisaxe a coi-
teladas, e que, precisamente por usala, pode asegurarlles, fronte
ao coche asasino e individualizado, unha longa vida máis sensi-
bilizada e afirmada no destino colectivo. A viaxe en tren pro-
gramada por unha entidade bancaria do noso país, é feliz e exi-
tosa idea, mesmo para os pais.  A educación dos fillos na racio-
nalidade e humanidade do transporte pode ser tamén unha espe-
cie de revolución. E máis hoxe, cando o tren, para eles, é como
o burriño do avó que xa ninguén vai visitar.♦

Subliñado

Guisa e Napo (RECONVERSIÓN EN FERROL)                      UXÍA E BRAIS

‘O “galeguismo reformista”
da actual dirección do PP de Galiza
ficou aparcado nalgunha estación

de servizo polo camiño e,
a xulgar polo que se puido

escoitar esta semana,
debeulles quedar esquecido”

●
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Case 70 anos despois, en 1977,
Nacións Unidas declarou o 8 de
marzo como Día Internacional da
Muller Traballadora. Dende entón,
a cor violeta identifica esta data en
memoria de que desa cor eran os
tecidos que estaban fabricando as
mulleres traballadoras de Nova
Iork cando morreron. Un día no
que todas as mulleres e os homes
de ben esiximos que haxa total
igualdade entre os seres humanos.

Sen dúbida por iso, o vice-
presidente da Xunta, Anxo Quin-
tana, escolleu este 8 de marzo
para anunciar no Parlamento a
entrada en vigor do “salario da
liberdade”, destinado a facilitar a
independencia económica das
mulleres maltratadas. A partir de
agora, as mulles maiores de ida-
de que residan en Galiza e sexan
víctimas de malos tratos e care-
zan de recursos para poderen
emanciparse dos seus agresores,
poderán solicitar axudas de até
600 euros ao mes, dependendo
de se os ingresos son maiores ou
menores do salario mínimo in-
terprofesional.

Segundo explicou Quintana,
estamos diante dun problema
preocupante. Aínda que o 93,4
por cento da poboación galega
exprese o seu rexeitamento á vio-
lencia de xénero, só sete de cada
dez galegos se mostran dispostos
denunciar algunha situación de
malos tratos que podan coñecer.
O vicepresidente proclamou a
necesidade de “traballar para
erradicar esta violencia da socie-
dade” e rematar con esta “permi-
sividade social” actuando na

atención integral das víctimas, na
educación  e na prevención.

Para levar a cabo este progra-
ma no ano 2006, a Vicepresiden-
cia conta cun orzamento de 40 mi-
llóns de euros destinados á igual-
dade, o que significa un incremen-
to do 300 por cento respecto ao
que foi comprometido no ano
2005. A mediados de febreiro, a
Vicepresidencia, a través da Dire-
ción Xeral de Igualdade que diri-
xe Carme Adán, empezou a elabo-
rar a que se vai chamar Lei Inte-
gral contra a Violencia de Xénero
en Galiza, que estará lista para ser
debatida no Parlamento a fin des-
te ano e que será, segundo Quinta-
na, “unha lei participativa que re-
colla as propostas e as demandas
dos colectivos e asociacións de
mulleres e que sexa, ademais, un
verdadeiro instrumento para a loi-
ta e a prevención contra a violen-
cia de xénero”.

Segundo salientou o vicepre-
sidente da Xunta no Parlamento,
precisamente o día no que se fixo
memoria da muller traballadora, o
recente Acordo Galego pola
Igualdade nos Medios de Comu-
nicación, asinado o 6 de ferbreiro,
recoñece o papel destes medios na
promoción do rexeitamento social
das actitudes de violencia machis-
ta exercida contra as mulleres.
Quintana tamén celebrou esta xor-
nada  lembrando que se vai pro-
porcionar ás víctimas de malos
tratos o acceso á vivenda median-
te o Plano Galego de Vivenda, po-
lo que a adquisión de vivenda pro-
texida por parte destas mulleres
vaise ver favorecida cun incre-

mento de 2.000 euros de axuda.
Foi tamén no propio Parla-

mento onde tivo eco a memoria
dun día tan sinalado que esten-
deu a súa celebración a todas as
cidades e case todas as vilas e
pobos de Galiza. A insitución
que preside a socialista Dolores
Villarino acolleu un acto cele-
brado co título de “25 anos do
Parlamento de Galicia, o papel
das parlamentarias na andadura
autonómica”, no que se xuntaron
Laura Seara e Margarita Pérez
Herráiz polo PsdeG-PSOE, Ta-
reixa Paz e a ex deputada Pilar
García Negro polo BNG, e Susa-
na López Abella e Amparo Gon-
zález polo PpdeG.

Máis actos e mobilizacións

En Lugo, no canto do clásico bo-
neco vestido de home que escintila
na sinalización semafórica, en 50
semáforos repartidos por toda a ci-
dade, o 8 de marzo, o sinal que da-
ba paso foi a figura dunha muller.
Houbo manifestacións en Santiago
e noutros lugares, nas que se pediu
que as mulleres sexan considera-
das “un problema de Estado”, e or-
ganismo públicos, sindicatos e ou-
tras insitucións non deixaron de re-
cordar a febleza do papel da muller
na sociedade actual, segundo refle-
xan estadísticas diversas.

Así houbo quen lembrou que só
o 6 por cento das alcaldías de Gali-
za están a cargo de mulleres, que o
paro feminino é case un 10 por cen-
to superior ao dos homes ou que as
mulleres perciben salarios que son
aínda a miúdo un 30 por cento máis
baixo co dos homes. 

Organizacións non goberna-
mentais coma Médicos do Mundo
movilizaron os seus voluntarios
para denunciar, por exemplo, o
tráfico de mulleres e a explotación
sexual. O Concello de Rois cele-
brou a xornada aprobando por pri-
meira vez un Plano de Igualdade.
En Ourense estreouse a peza Rol-
da de caricias no Teatro Principal.
O Centro Galego de arte Contem-
poránea de Santiago proxectou o
documental de Hervé Nisic Mu-

lleres con cabeza, que foi promo-
vido polos responsábeis de I+D da
Consellería de Industria.

Na Coruña abriuse unha car-
pa informativa preto do Obelisco
e na sede da Fundación Seoane
estreáronse dúas mostras. Unha
titulada Cárcere de amor e outra
Violencia sen corpos. Podiamos
continuar, porque tamén hou ce-
lebracións do Día Internacional
da Muller Traballadora en Boiro,
Ordes, Lalín, Moaña, Cangas,
Catoira, Vilagarcía, etc.

Pero, a carón da celebración,
tamén houbo reivindicacións. Así,
o colectivo Amarante, responsá-
bel en Galiza da campaña Roupa
Limpa, aproveitou para manifes-
tar que “non existen garantías su-
ficientes para saber se a roupa que
fabrican as marcas españolas se
fai respectando os dereitos das tra-
balloras dos países en desenvolve-
mento”. Segundo esta organiza-
ción, o 70 por cento das prendas
de vestir que se venden en todo o
mundo son elaboradas en países
pobres  ou que están en vías de de-
senvolvemento. As empresas do
sector empregan sobre todo a mu-
lleres, en porcentaxes que atinxen
o 90 por cento en Bangladesh e ao
75 por cento en España. Tres da
cada cinco destas traballadoras do
textil carecen de dereitos a presta-
cións sociais e non teñen tampou-
co contratos formais de traballo.
O 40 por cento da roupa que con-
sume o Estado español fabrícase
en China, India, Turquía ou Ma-
rrocos, países nos que nos están
garantidos os dereiros laborais.

Algo parecido fixo o Sindica-
to Labrego Galego denunciando a
“especial discriminación que aín-
da sofren as mulleres” e dicindo
que as mulleres labregas adoitan
ocuparse dos traballos domésti-
cos, aparte dos realizados na ex-
plotación agraria, ou laiándose de
que a Administración “aínda non
regulou o problema da cotitulari-
dade, polo que a meirande parte
das nosas labregas, mesmo as que
cotizan á seguridade Social, non
figuran como titulares da explota-
ción na que traballan”.♦

Nº 1.213 ● Do 2 ao 8 de marzo do 2006 ● Ano XXIX A condición
masculina
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

… e digo eu que, para variar,
podiamos falar da condición
masculina (a causa) e quizais al-
go menos da condición femini-
na (a consecuencia). É o que fai,
utilizando o intelixente método
da inversión de papeis, Rosalía
de Castro no seu poema “Xan”
(Libro Cuarto, “Da Terra”,
Follas novas). Cada 8 de Marzo
repétense  –repetimos–  as mes-
mas verdades parciais: ladaíñas,
xaculatorias, proclamas, grandi-
locuencias, vulgaridades,
tópicos resesos de puro
reiterados… De todo hai. O que
non hai  –ou haino en moita
menor medida do que antano–
é debate real e propostas que di-
minúan o problema e aumenten
a solución. A contradición
rebenta as costuras do
politicamente á moda, do tema
de catálogo que forma parte da
axenda política de todo o mun-
do: dunha banda, non se tocan
nen se mencionan as condicións
do mercado laboral que
impoñen as multinacionais, a
necesidade de explotación ínsita
ao capitalismo, as arrasadoras
consecuencias dunha falsa liber-
dade de emisións mediáticas e
de publicidade…; doutra banda,
tenciónase que este cadro adop-
te “rosto humano”, se civilice
(¿para que?; ¿en nome de que?)
e adquira e practique “valores”
humanitarios que o sistema se
abstén moi moito de exercer.
Neste panorama, se non se dis-
cutiren os principios basilares en
que tal sistema pousa, ¿que cre-
dibilidade van ter medidas cura-
tivas ou paliativas da doenza?

Do mesmo xeito que o Es-
tado se garda ben de non
renunciar aos centos de millóns
de euros anuais que recada dos
impostos do tabaco, mentres
penaliza o seu consumo, sería
ben que os poderes públicos e
privados nos oferecesen as
contas (si: é cuantificábel) de
todo o aforro de diñeiro (come-
dores escolares, transporte
escolar, ensino infantil, cuidado
de vellos, de nenos e de
doentes, traballo doméstico,
etc.) que conseguen grazas ao
traballo non retribuído, natural,
das mulleres. Mal destino
poden ter medidas
superestruturais que non foren
acompañadas de mudanzas im-
prescindíbeis na estrutura
económica e no funcionamento
social. Temos unha ampla
experiencia histórica de como
os cambios psicolóxicos e con-
dutuais pretendidos veñen
forzados, ou axudados, por elas,
e non ao revés. Por iso falamos
ao comezo desta coluna da ne-
cesidade, para variar, de
falarmos da condición masculi-
na. Na realidade, habería que
dicer da maravillosa unión de
facto que forma(ro)n historica-
mente capitalismo e masculinis-
mo. En fin, señores, sexan
sinceros por un día e recoñezan,
como lucidamente fai o merití-
simo Xosé Chao Rego, que dei-
xaron de ser machistas teóricos
para seguiren sendo masculinis-
tas prácticos. Un algo menos de
retórica e de verbalismo e un
algo máis de verdade cotidiana
e socialmente visíbel.♦

DÍA DA MULLER TRABALLADORA

Mobilizacións, actos e entrada en vigor do salario da liberdade

Pan, rosas e poder igualar o mundo
PERFECTO CONDE

O 8 de marzo de 1857, unha marcha composta por mulleres tra-
balladoras do textil percorreu parte das rúas de Nova Iork pro-
testando polas inhumanas condicións de traballo daquela épo-
ca. Outro 8 de marzo, neste caso en 1908, na mesma cidade de
Estados Unidos, as obreiras desta industria comenzaron unha
folga para reclamaren igualdade salarial, disminunción da xor-
nada laboral a dez horas e que se lles permitira ás traballadoras
un tempo para a lactancia dos seus fillos. Durante esta folga,
ocorreu algo que escandalizou o mundo enteiro. Na fábrica Sirt-
woot Cotton morreron preto de duascentas mulleres a conse-
cuencia dun incendio que foi provocado polo dono da empresa,
en resposta a toma pacífica do local que fixeran as folguistas.

AGN



A.N.T.
A redacción do novo Estatuto se-
gue o seu camiño. Os partidos
políticos xa nomearon aos seus
representantes tanto no relatorio
como na comisión. Na primeira
reunión terán que pórse de acor-
do en quen vai presidila,  asunto
que non vai ser fácil pois os tres
partidos puxan por logralo.

Por outra parte os nacionalis-
tas pretenden consensuar os
principios básicos do novo Esta-
tuto cos socialistas, conforme ao
pacto de goberno asinado por
ambos partidos. Non queren que
as discusións estatutarias man-
quen ao Goberno bipartito.

O BNG xa ten tamén decidi-
do  as organizacións que van
chamar para que participen di-
rectamente no proceso. É unha
longa lista de oitenta entidades
que encabezan as organización
sindicais, UGT, CIG e CC OO,
e as a agrarias, SLG, XX AA e
UA. Tamén neste campo entra-
rían a Organización Galega de
Montes Veciñais e a Asociación
Galega de Cooperativas. Estarí-
an presentes a Confederación de
Empresarios de Galicia e o Co-
lexio Oficial de Economistas.

O abano é moito máis amplo
no eido cultural. Coa Asociación
de Escritores en Lingua Galega,
a Federación de Asociacións
Culturais, a de Músicos en Lin-
gua Galega, de Historiadores,
Federación Galega de Cultura
Marítima, Federación de Librei-
ros, Asociación de Funcionarios
pola Normalización Lingüística,
Asociación Galega de Editores e
Asociación de Actores, Direc-
tores e Técnicos.

Tamén A Mesa pola Normali-
zación Lingüística.

No eido pesqueiro proporán
á Federación Galega de Confra-
rías, a OPMEGA e AGAME,
Federación Arousa Norte e
Consello Regulador, do Mexi-
llón. No eido industrial serán
quince agrupacións, que van
desde Terra Eólica, as aso-
ciacións de pizarreiros, constru-
ción, fabricantes, de empresas
de automoción, canteiras, ári-
dos, forestal, silvicultores, clús-
ter do Naval e instaladores de
gas e electricidade, pasando por
Opyde ou a Asociacións de Or-
ganismos de Control.

Tamén incluirían á Federa-
ción Galega de Comercio, ao Fo-
ro Galego do Comercio e a Fede-
ración de Comerciantes e Indus-
triais do Morrazo.

Relacionadas coa Xustiza
escoitarían ao Presidente do
Consello Galego da Avogacía,
ao Presidente Fiscal Xefe do
TSXG e ao Colexio de Avoga-
dos. Tamén o Colexio Oficial de
Arquitectos, a FEGAMP, ADE-
GA, Cogader e a Federación
Ecoloxista.

No educativo a AS-PG, Nova
Escola Galega, CAF e os reitores
das tres universidades.

A Asociación para a Defen-

sa da Sanidade Pública, o Cole-
xio de Xornalistas, a Confede-
ración Galega de Asociacións
Veciñais, a Plataforma Nunca
Máis, Esculca ou o Movemento
polos Dereitos Civís, participa-
rán nos debates o mesmo que
Mulleres Cristiáns, Andaina  e
as Secretarias da Muller dos
distintos sindicatos.

Tamén propoñen a presenza
da Federación de Xordos, a de
Minusválidos, ONCE-Galiza, Fa-
miliares de Alzheimer e o Colec-
tivo Galego do Menor.

A quen non chamará a for-
mación nacionalista é aos parti-
dos e organizacións políticas
que non teñen representación
parlamentaria.♦
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Reforma do Estatuto

O BNG reclamará a comparecencia
de oitenta organizacións

Ismael Rego (PSOE),
Carlos Aymerich (BNG) e

Xosé Manuel Barreiro
(PP).
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150 CABODANO DO BANQUETE DE CONXO

A. EIRÉ
Non foi o banquete de conme-
moración do 150 cabodano do
Xantar Democrático de Conxo
unha proclama revolucionaria,
nin causou arrepío entre os sec-
tores dirixentes da sociedade co-
ma daquela. Pero o secretario
xeral da CIG realizou un anun-
cio que ten a súa importancia
política nestes momentos nos
que se está a discutir un novo Es-
tatuto: lograr un punto de en-
contro para todo o nacionalismo.

Desta volta vez os estudantes non
serviron o banquete nin eran un
fato de románticos poetas. Esta-
ban organizados nos CAF. Non
partiu deles a iniciativa, ao con-
trario que hai 150 anos, senón
dos obreiros que, agora, se sindi-
can na CIG, nun número de máis
de 50.000. Con eles xantaban até
150 comensais, os representantes
da grande maioría das organiza-
cións que se moven no panorama
nacionalista: desde A Mesa á AS-
PG, pasando por ADEGA, a Aso-
ciación de Escritores..., funda-
cións varias, escritores, xornalis-
tas, e as organizacións políticas
FPG e BNG, representada polo
seu voceiro nacional e vicepresi-
dente Anxo Quintana. A policía
estaba fora, pero non para vixia-
los, senón para gardar do Prínci-
pe de España que inauguraba un
congreso de cooperativistas.

Certamente tampouco tivo
este xantar tanta repercusión co-
mo o celebrado aquel 2 de marzo
de 1856 na carballeira de Conxo
rodeada por soldados. Nin os dis-
cursos, neste 150 cabodano, que
os houbo, foron de tanto sona co-
mo os de Aurelio Aguirre e
Eduardo Pondal. Se cadra porque
moitos teiman en ollar para o de-
do e non para o que este sinala.

Certamente non foi esta, co-
mo en Conxo, a primeira presen-
tación pública do movemento
sindical galego, agora totalmente
asentado e puxante. Pero do xan-
tar de San Marcos saíu unha idea
expresada por Xesús Seixo, o se-
cretario xeral da CIG: “atopar un
punto común de todo o naciona-
lismo contra o españolismo”.

Esta mesma idea era compar-
tida por outros sindicalistas e di-
rixentes, non militantes no BNG.
A idea cobra maior relevancia
cando se vai comezar a discutir
un novo Estatuto para Galiza.

Seixo puxo o punto de parti-
da e, ao mesmo tempo, tamén
unha meta: “sexa cal sexa o re-
sultado final do novo Estatuto, o
debate sobre o Estado non vai
continuar pechado”. Quer dicir,
as reivindicacións nacionalistas
van seguir. Polo tanto, son factí-
beis puntos de encontro e mobi-
lizacións conxuntas para mello-

rar o actual marco estatutario,
porque o obxectivo aínda está
lonxe de acadar para todos.

Pretende ser así a CIG o pun-
to de encontro das distintas ten-
dencias nacionalistas hoxe exis-
tentes para lograr maiores cotas
de autogoberno. A pregunta é
como se vai expresar esta idea,
que xa semella un compromiso,

nos actuais momentos políticos.
Quer dicir, no actual debate esta-
tutario, pois unha parte, aínda
que cativa, oponse a esta diná-
mica “reformista”, rexeita o Es-
tatuto e reclama as Bases Cons-
titucionais da Nación Galega.

Se cadra o primeiro punto e
encontro e anclaxe é a memoria.

“A conmemoración dunha

data de tanto simbolismo para o
galeguismo/nacionalismo da
pre-guerra, ademais de ser útil
para achegarnos ao noso pasado,
do que tantas reflexións pode-
mos tirar, debe servir para repa-
sar hoxe a unidade de acción en-
tre a clase operaria e o estudan-
tado, así como outras camadas
sociais. Alías, a profunda rela-

ción entre clase e identidade na-
cional en Galiza, e sobre todo
para analizar e superar as limita-
cións da loita reivindicativa res-
trinxida a empresa, ou ao gre-
mial, nun escenario globalizado
e unipolar, onde poder político
–soberanía- e capacidade econó-
mica terminan sendo sinónimos,
e, polo tanto, condicionados to-
talmente os niveis de emprego e
as condicións laborais, en defi-
nitiva a redistribución da riqueza
e a xustiza social”. A reflexión
oficial da CIG sobre esta data,
semella ser ilustrativa.

Como o foron as verbas de
Xesús Seixo ao referirse á idea do
sindicato de facer extensíbel estas
conmemoracións a todos os suce-
sos do século XIX que “contribuí-
ron a conformar o que é hoxe o
movemento nacionalista galego”. 

A iso se comprometeu Anxo
Quintana,  “a pelexar para que a
historia de Galiza se faga visíbel
e para que as ideas nacionalistas
e galeguistas se cumpran”. 

A CIG está disposta a reivin-
dicar a “existencia de Galiza
máis alá da historia moderna,
porque Galiza non é un inven-
to”, dixo o secretario xeral. Un-
ha idea de Galiza “popular e
progresista” que nacería do ro-
manticismo do que o Xantar de
Conxo foi un fito.♦

Na conmemoración do ‘Xantar Democrático’

Xesús Seixo anuncia un punto de encontro
para todo o nacionalismo

Xesús Seixo, Anxo Quintana, Néstor Rego, Manuel Mera e Iria Aboi.



Nº 1.214 ● Do 9 ao 15 de marzo do 2006 ● Ano XXIX

150 CABODANO DO BANQUETE DE CONXO

X.C.
O 150 aniversario do Banquete
de Conxo que ven de celebrarse
en Compostela, remite a unha da-
ta que no itinerario histórico do
nacionalismo galego tivo  máis
relevancia e coñecemento do que
hoxe. Castelao, no Sempre en
Galiza, sitúa o acontecemento
como corolario da fracasada re-
volución dede 1846, “na prima-
vera de 1856, xa renascidas as es-
peranzas galegas, despois da fra-
casada revolución, celebrouse o
famoso banquete de Conxo, no
que estudantes e artesáns de San-
tiago se axuntaron e abrazados
como representantes do traballo e
a intelixencia, baixo as frondas
dunha carballeira cercada por
soldados e policias. Alí nada oco-
rreu que xustificase o temor das
autoridades; pero foi un dos actos
que maior recordo deixaron en
Galiza. Tratábase, simplemente,
de buscar na solidaridade de to-
das as clases sociais de Galiza, o
trunfo das ideas que denantes se
malograran pola trabucada tácti-
ca de fiar en pronunciamentos
militares. No Banque de Conxo
proclamouse de novo a unidade
galega, e nada máis; pero nos
brindis poéticos de Aguirre e
Pondal brilou o anceio de liber-
dade e democracia que aínda ho-
xe alumea o galeguismo”.

O Banquete celebrouse o 2
de marzo de 1856 e recentemen-
te publicou un artigo nas páxi-
nas de opinión de Vieiros Luis
Gonçales Blasco (Foz), referin-
do tamén as consecuencias que
tivo para algúns dos organizado-
res e sobre todo para Pondal e
Aguirre, “a repressom posterior

caiu sobre ambos os poetas:
Aguirre, cujo brinde fora consi-
derado blasfemo, foi chamado
ao palácio arcebispal e as pres-
sons sobre el, aproveitando-se
do seu cristianismo, fôrom tam
grandes que vinte días depois
publicou o poema A mis calum-
niadores; para Aguirre tivo que

resultar muito doloroso algo que
supunha um abandono público
dos seus princípios. O poeta ain-
da foi  algo máis longe e nom
quijo que o seu brinde fosse pu-
blicado no número 16 da revista
La Oliva que, vinte días depois
do Banquete de Conjo, publica-
va o de Pondal; no mesmo nú-
mero da revista parecía A Mis
calumniadores. Aurélio Aguirre
aínda nom cumprira os 23 anos
uando todo isto ocorreu”.

A época era especialmente
dura, porque o proceso que lle
levantaron a Aguirre e Pondal na
Audiencia da Coruña, do que fo-
ron absoltos porque o fiscal de
Compostela se opuxo, podíalles
supoñer deportación ás Illas Ma-
rianas, cabo das Filipinas, da-
quela colonia española.

Un anaco do brinde de Pon-
dal resume todo o sentido do en-
contro

Brindo por quien, señores, la victoria,
muerto mas no vencido, dio al tirano;
el ilustre varón de alta memoria,
el célebre Catón republicano:
y brindo por el pueblo soberano,
y a quien acate, libre como el viento,
el vuelo del humano pensamiento.

Cen anos despois

En 1956, o Consello de Galiza

propuxo a celebración do cen-
tenario deste acto patriótico e
para tal fin convocou en Bos
Aires o I Congreso da Emigra-
ción Galega. A convocatoria
asinábaa Antón Alonso Ríos,
que era o secretario do orga-
nismo que exercía, en fideico-
miso, a vontade dos deputados
galegos republicanos e que
presidiría até a súa morte, Cas-
telao.

O Congreso foi todo un
acontecemento en todo o exilio
galego en América, e o antes
citado Gonçalez Blasco tamén
se ocupou de reseñar a parte
que se adicou, no encontro de
Bós Aires, a rememorar o Ban-
quete de Conxo, “foi comemo-
rado especialmente com outro
banquete ao que assistirom
1.500 comensais; ao final do
mesmo o estudante de Medici-
na, como Pondal, Carlos Abrai-
ra e o estudante de Direito, co-
mo Aguirre, Henrique Pampi-
llón pronunciárom brindes evo-
cadores do Banquete de Conjo;
respondeu-lhes Neira Vilas,
militante das Mocidades Gale-
guistas, em representaçom da
juventude trabalhadora; tam-
bém houvo umha série de dis-
cursos de José Velo Mosquera,
Ramom Suárez Picallo ou Emí-
lio González López”.♦

Unha data singular do galeguismo

Busto de Eduardo Pondal.
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As campañas que chaman “Fai
da Pobreza Historia” (Make
Poverty History) pódenlles so-
ar ben aos medios occidentais
e mesmo a certos negros total-
mente colonizados que cren
devotamente na infalibilidade
do home branco, pero non así a
quen reparase no ton da cam-
paña e no pensamento que hai
detrás. 

A Campaña foi levada cun
desagradábel aire de superiori-
dade e estivo inzada de medias
verdades, todo en nome do
Ben. A xente negra está sendo
inducida a pensar que a causa
de todo o seu atraso está nou-
tros, no canto de asumir a res-
ponsabilidade sobre o seu futu-
ro. Pode resultar correcto que
os occidentais acepten respon-
sabilidades polo seu innoble
papel na historia da África Ne-
gra, pero o feito crer na indis-
pensabilidade dos occidentais
para a sobrevivencia da raza
negra, implica asumir un es-
quema de superioridade, non
de igualdade.

A Campaña insinúa que o
pobo negro é incapaz de so-
brevivir por sí mesmo, pois
seica  non só é preciso o alivio
da débeda externa, senón que
semella  que deben garantirse
transferencias regulares de
fondos, así como iso que cha-
man xustiza comercial (trade
justice). 

Para redondear o argumen-
to recorren a ridículas xustifi-
cacións para ese atraso da raza
negra. Aínda cando só hai unha
presa de países africanos que
sofren algún tipo de desastre
natural merecente de tal nome,
como a seca, por exemplo, eles
asumen cegamente que a entei-
ra África Negra é víctima de
desvantaxes medioambientais
e xeográficas. Isto é patetica-
mente falso, porque, en xeral,
a África Negra podería fachen-
dear de ser a máis afortunada
parte do planeta, desde o punto
en que lle correspondeu a cota
máis pequena da Historia no
que a desastres naturais se re-
fere. 

O feito de que a campaña
non discrimine entre países
que teñen problemas realmente
serios de carácter medioam-
biental, como é o caso das se-
cas que azoutan Mali e Níxer,
daqueles outros que non debe-
rían figurar en ningún caso en-
tre os países pobres, como Ni-
xeria, é indicativo da cegueira
que eles adoptan acerca da ra-
za negra como aquela que é
naturalmente incapaz de auto-
organizarse.  

Mesmo se Bob Geldof e a
súa cohorte teñen lexítimas
preocupacións sobre a xente
normal que vive en África, es-
tán en calquera caso errando o
camiño, xa que, mentres cean e
convencen a presidentes, men-
tres preparan os titulares dos

periódicos occidentais,  non
están abordando en serio a re-
solución de ningún problema.
Como moito chegarán a santos
de África soamente na Gran
Bretaña, mentres que non che-
garán a ser recoñecidos pola
xente  pola que din estar a loi-
tar, porque, obxectivemante
falando, non están loitando po-
la xente que sofre en África,
senón por opulentos e perver-
sos líderes que, entramentres,
están a gozar dunha nova oca-
sión para distraer a  atención
das súas atrocidades. 

O feito de que o norte de
África, que é practicamente de-
sértico, produza máis alimen-
tos que a totalidade da África
Negra, debería axudar a cal-
quera persoa interesada en en-
tender a realidade, que o pro-
blema do home negro é máis
psicolóxico que físico. O feito
de que países coma Nixeria,
República Centroafricana, Ke-
nia, Tanzania, Zambia, Mala-
wi, e moitos máis que non so-
fren ningunha clase de desastre
natural sexan incapaces de pro-
ducir alimentos de abondo para
as súas poboacións, debería
provocar en xente como Bob
Geldof unha reformulación das
súas ilóxicas campañas. 

O que máis necesita a Áfri-
ca Negra é asumir a responsa-
bilidade polos seus fracasos,
máis ca avogados de última
hora como Bob Geldof, que
distraian e enganen á xente pa-
ra que mire a outra parte na
procura da causa dos seus pro-
blemas. Certo que un non pode
negar o feito de que os coloni-
zadores europeos crearon en
África uns estados modernos
abocados ao fracaso, pero sería
máis produtivo que a poboa-
ción negra comezase a asumir
parte da culpa, se realmente
partimos de que todos os hu-
manos somos iguais. Culpar a
Occidente por todo, incluíndo
a incapacidade de vergoñentos
gobernos negros africanos para
establecer condicións máis fa-
voráabeis para o comercio dos
seus produtos é do máis desa-
fortunado e, ademais, suxire
que a xente negra é unha espe-
cie vulnerábel que necesita ser
coidada por outra superior, no
canto de xente que é quen de
desenvolverse por sí mesma.♦

Tradución de DANIEL LÓPEZ MUÑOZ. 

ogrannarocha@hotmail.com

Nota do tradutor: Este longo artigo foi
publicado hai uns meses en varios xor-
nais africanos, nalgúns deles na sección
de Cartas ao director.  O seu autor, John
Iteshi é un nixeriano radicado en Lon-
dres, articulista en varios medios dixi-
tais e convencionais. A súa perspectiva
crítica cos estereotipos occidentais e
africanos, conservadores e progresistas,
pero sempre desde unha radical africa-
nidade, fai del un comentarista suxesti-
vo e necesario á hora de debater sobre
cooperación ou desenvolvemento. 

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa JOHN ITESHI

Unha mirada africana sobre a axuda a África (I)

Preocúpanlles realmente os negros africanos? 

Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.
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Parada, traballadora temporal
e mal paga, resgo fundamental
das mulleres no panorama la-
boral. A taxa de actividade fe-
minina é 18,3 puntos inferior á
masculina, o paro duplica o
dos homes e o 64,3% dos con-
tratos a tempo parcial foron
asinados por mulleres. Con
datos dun informe da CIG.

A taxa de actividade masculina
supera en 18,3 puntos á femini-
na, resume o informe da CIG.
“De cada 100 mulleres en idade
de traballar tan só 44 están ou
traballando ou buscando empre-
go, un índice moi baixo que con-
trasta co 62,6% da taxa de activi-
dade masculina”, sinala este in-
forme titulado “A muller no mer-
cado laboral. 2005”. Entre os da-
tos destaca que a baixa taxa de
actividade feminina súmase a
unha baixa taxa de emprego.
“De cada 100 mulleres en idade
de traballar tan só 38,3 teñen em-
prego”, cando no caso dos ho-
mes alcanza o 58,1%. A conxun-
ción destes dous factores de bai-
xa taxa de actividade e alta taxa
de paro fai que estean a traballar
474.200 mulleres fronte a
655.900 homes, cando no con-
xunto da sociedade o número de
mulleres é superior ao de homes.

Ademais de haber unha taxa
de actividade feminina inferior
á masculina, a diferenza aumen-
ta conforme se incrementa a
idade e só se reduce a partir dos
55 anos, cando o número de ac-
tivas é inferior. De todas for-
mas, neste campo hai factores
que inducen ao optimismo, se-
gundo sinala o informe da CIG,
xa que a taxa de actividade fe-
minina está próxima á masculi-
na no caso das persoas máis no-
vas. Esas boas perspectivas cara
o futuro que se albiscan escuré-
cense cando se analizan as taxas
de ocupación e de paro: “a taxa
de ocupación dos homes máis
novos practicamente duplica a
das mulleres con menos idade, e
a taxa de paro é a inversa, é a
das mulleres máis novas a que
practicamente duplica a dos ho-
mes de menor idade”.

Emprego feminino

As mulleres traballan maioritaria-
mente no sector servizos. O
73,6% das traballadoras exercen
a súa profesión nos servizos e o
comercio é o maioritario dentro
deste sector. Por xénero, nos ser-
vizos as mulleres son maioría, un
52% fronte o 48% de homes.
Ademais, os homes predominan
na dirección das empresas, entre
os técnicos e o persoal de apoio,
os técnicos cualificados na indus-
tria, construción e minería, nos
operadores de maquinaria e nas
forzas armadas. As mulleres, pola
contra, son maioría entre os ad-

ministrativos, nos servizos de res-
tauración e comercio, e nas perso-
as sen cualificar, ademais de entre
os técnicos e profesionais univer-
sitarios, único exemplo de empre-
go de calidade
neste colectivo.

No comercio
o 65,4% dos tra-
balladores son
mulleres, nos
empregos non
cualificados as
mulleres repre-
sentan o 53,9% e
entre o persoal
administrativo, o
65,44%. A ex-
cepción sitúase
nos técnicos e
profesionais uni-
versitarios, onde
as mulleres son
55,5%. Isto, se-
gundo o informe
da CIG implica
que “o maior nú-
mero de mulleres
con formación superior ou uni-
versitaria está tendo reflexo no
mercado de traballo, e a medio
longo prazo ten que se reflectir
nos cargos de dirección, e polo
tanto nos niveis salariais”.

Temporalidade e sector público

A análise da temporalidade sitúa
a muller nunha situación de des-
vantaxe e o informe sinala como
“máis alarmante e sen dúbida de-
nunciábel” a temporalidade fe-
minina no sector público. “Os
datos son de escándalo”, sinala o
informe, que a continuación in-

dica que “os responsábeis e velar
pola igualdade, por unhas boas
condicións laborais... son os que
están fomentando, ou cando me-
nos permitindo estas situacións:

no sector público
a inestabilidade
laboral alcanzou
no 2005 o 26%
dos traballadores,
pero cunhas dife-
renzas entre ho-
mes e mulleres
difíciles de sopor-
tar: a taxa de tem-
poralidade das
asalariadas do
sector público é
do 31,4% mentres
que a dos homes
do 20,2%, 11,2
puntos de dife-
renza”.

En conxunto,
incluíndo os sec-
tores público e
privado, en Gali-
za rexístrase un-

ha taxa de emprego temporal do
34,9% das persoas activas. Ta-
mén neste grupo as mulleres
son as máis afectadas, xa que o
índice de temporalidade neste
colectivo é do 36,8% fronte ao
33,5% dos homes. Dado que a
maioría dos asalariados son ho-
mes, o número de contratos asi-
nados por eles é maior, pero o
informe da CIG denuncia que as
mulleres só asinan o 42% dos
contratos indefinidos, “a pesar
de ter unha taxa de temporalida-
de superior as mulleres e das
fortes axudas existentes para re-
ducila”. Ademais, respecto ao

ano 2004, en 2005 descendeu o
peso dos contratos indefinidos
nas mulleres.

Ademais de traballadoras
temporais, as mulleres están
máis precarizadas que os homes.
En 2005, os homes con contra-
tos temporais asinaron unha me-
dia de 2,3 contratos por ano. No
caso das mulleres a media as-
cende a 2,5. “Xunto á maior
temporalidade e maior rotación
no emprego, hai outra caracte-
rística típica do emprego femini-
no: o maior uso da xornada a
tempo parcial”, sinala este infor-
me. Un dato significativo é que
o 64,3% dos contratos a xornada
parcial asinados en 2005 corres-
pondían a mulleres, nun marco
no que a maioría dos contratos
continúan a ser a xornada com-
pleta, pero onde medra a por-
centaxe de contratos a tempo
parcial. Ademais, entre os fixos
descontinuos a presenza da mu-
ller é lixeiramente maior.

Mulleres e paro

O paro é outra característica da
situación laboral da muller. Men-
tres a taxa de desemprego mascu-
lina ascende ao 7,2%, a feminina
practicamente a duplica: o 13,5%
das mulleres están no paro.

A idade tamén está relaciona-
da co paro no caso das mulleres.
Do total de mulleres paradas no
ano 2005, o 43% tiñan menos de
trinta anos. Por outra banda, dos
parados que levan máis de dous
anos no paro e que daquelas xa
non están cubertos por presta-
cións contributivas, o 70,45%

son mulleres. Nesta situación de
máis de dous anos de paro están
o 24,7% das mulleres, mentres
que no caso dos homes a porcen-
taxe redúcese ao 15%. Ademais,
perto do 40% das mulleres levan
máis de un ano paradas.

E do paro á emigración. O
informe da CIG denuncia os
efectos migratorios do desem-
prego e a súa incidencia nas
mulleres. Aínda que este colec-
tivo emigra na mesma medida
que os homes, o feito de que o
seu peso no mercado de traballo
sexa menor implica que relati-
vamente vense na obriga de
emigrar máis que os homes.

A situación salarial tamén é
outra das discriminacións que
sofren as mulleres. O informe
lembra que o soldo feminino era
en 2002 un 27% inferior ao
masculino.

No tocante ás conclusións ás
que chegou este informe, a súa
autora sinala que “por un lado hai
unha maior presenza das mulle-
res no mundo do traballo, pero
por outro lado os niveis de ocu-
pación seguen sendo moi baixos,
e polo tanto os de paro moi altos
especialmente entre as máis no-
vas, que por outra parte, contan
cun nivel de formación maior”.

Como aspecto positivo, o in-
forme sinala que “esta maior for-
mación [das mulleres] reflíctese
á súa vez nunha maior presenza
feminina nas ocupacións técni-
cas superiores e universitarias,
que nos crean certo optimismo
cara unha maior presenza femi-
nina en postos de alta dirección,
onde o déficit é moi grande”.♦
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Representan o 65,4% das empregadas de hostelaría

As mulleres predominan no paro,
no traballo temporal e nos empregos peor pagos

As mulleres son menos no mercado de traballo pero soportan maior paro.

‘Os datos
son de escándalo:
a taxa
de temporalidade
das asalariadas
do sector público
é do 31,4%
mentres que
a dos homes é do
20,2%, 11,2 puntos
de diferenza’



H. VIXANDE
“Sinistralidade laboral respon-
sabilidade patronal” é o lema
co que a CIG celebra o 10 de
marzo deste ano. Este sindica-
to e CCOO, ademais da CUT,
teñen previstos distintos actos
e mobilizacións con ocasión do
Día da Clase Obreira Galega.

Trinta e catro anos despois da
morte de Amador Rei e Daniel
Niebla en Ferrol, a CIG considera
que aínda non se conseguiu “re-
gular en Galiza as nosas condi-
cións de traballo de principio a fin
e fixar as modalidades de contra-
tación que eliminen a precarieda-
de potencial e estrutural do mun-
do do traballo no noso país”.

En calquera caso, ante a pro-
liferación dos accidentes laborais
no noso país, a convocatoria da
CIG para este 10 de marzo pon o
acento na sinistralidade e lembra
a responsabilidade patronal. “En
Galiza duplicamos o índice de
mortes de lugares como Catalun-
ya ou o País Vasco e triplicamos
a media de Europa” sinala o sin-
dicato, que tamén indica que se-
mellantes resultados prodúcense
motivados pola “precariedade e
ten os seus responsábeis”. Unha
alternativa que demanda a central
nacionalista é conseguir que “se
persiga e se penalice xudicial-
mente aos culpábeis”.

No que se refire aos tradicio-
nais actos do 10 de marzo organi-
zados pola CIG, este ano está
prevista unha Manifestación Na-
cional en Ferrol ás sete da tarde
do propio Día da Clase Obreira
Galega. O acto parte do local da
CIG na Avenida de Esteiro e con-
tará coa presenza do secretario
xeral do sindicato, Xesús Seixo.

Parellamente, a CIG ten pre-
vistos distintos actos nas princi-
pais comarcas. Na Coruña, Ou-

rense e Vigo ás dez da mañá ce-
lebra nos seus locais as corres-
pondentes asembleas de delega-
dos e ás once e media concéntra-
se diante da sede da Confedera-
ción de Empresarios de cada un-
ha desas localidades. En Lugo ás
doce concéntrase diante da sede
da CEG. En Compostela celebra
unha concentración na sede da
CEG a mediodía. En Ferrol, ten
unha asemblea de
delegados na súa
sede ás dez da
mañá e ás sete da
tarde celebra a
súa manifestación
nacional. Ade-
mais, haberá unha
ofrenda floral aos
dous sindicalistas
mortos no 72. A
este acto tamén
asistirá Seixo.

A partir do
ano que vén e con
p e r i o d i c i d a d e
anual, a CIG ten
previsto facer un xantar de con-
fraternización co gallo do 10 de
marzo no que participen repre-
sentantes de todos aqueles mo-
vementos sociais e sindicais que
se tivesen destacado nos doce
meses anteriores. De todos xei-
tos, este ano aínda non se cele-
brará este acto.

Comisións Obreiras e CUT

Ao contrario da UGT que só lle
dá significado local en Ferrol ao
Día da Clase Obreira Galega,
Comisións Obreiras si que lle
concede a esta data unha dimen-
sión nacional e de clase. No co-
municado oficial da Comisión
Executiva de CCOO, sinálase a
necesidade de “recuperar a nosa
memoria histórica sobre todo o
acontecido aos traballadores e

traballadoras e á sociedade gale-
ga desde a guerra civil até o res-
tablecemento da democracia”.
Sobre esta posición, celebra este
ano CCOO o 10 de marzo.

Dentro dos actos previstos
por este sindicato está a celebra-
ción dunha manifestación na-
cional o Día da Clase Obreira
Galega en Ferrol, que sairá do
Monumento ao 10 de Marzo nas

Pías ás seis da
tarde e que con-
cluirá na praza de
Armas. Ao acto
asistirá o secreta-
rio do Sindicato
Nacional de CC-
COO de Galiza,
Xan María Cas-
tro, acompañado
do secretario xe-
ral das CCOO,
José María Fidal-
go.

O sábado 11
ás dúas da tarde
no Gran Hotel de

Lugo celebrarase a tradicional co-
mida homenaxe que organiza a
Fundación 10 de Marzo de
CCOO. Este ano os homenaxea-
dos serán o falecido sindicalista
vigués Marcos González Oliveira,
o sindicalista compostelán Ramón
Tobar (tamén falecido), o sindica-
lista vigués Ezequiel Castañeda, a
médica e cofundadora de Comi-
sións Mariñeiras Carme Rial, o
músico de Voces Ceibes Benedito
García e o sindicalista e comunis-
ta lugués nado en Asturias Ansel-
mo Sampedro, xa falecido.

Por último, a Central Unita-
ria de Traballadores, CUT, cele-
brará o seu propio acto o Día da
Clase Obreira Galega. Este terá
lugar ás doce do mediodía do 10
de marzo diante da sede da Xun-
ta en Vigo e consistirá nunha
concentración.♦
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O 21 de maio de 1992, a Unión Europea aprobou a Directiva há-
bitats (92/43/CEE), que da lugar á creación da Rede Natura 2000
no que se integra a Directiva de aves (79/409/CEE) deseñando un
novo sistema de política medioambiental caracterizado pola defi-
nición dos lugares de importancia comunitaria (LIC) que pasarán
a medio prazo a transformarse en zonas especiais de conservación
(ZEC) ao que se lle engaden as xa definidas zonas de especial pro-
tección para as aves (ZEPA). É obxectivo global da Directiva há-
bitats “contribuír a garantizar a biodiversidade mediante a conser-
vación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territo-
rio europeo dos estados membros” para o que se detallan os ca-
lendarios e procedementos orientados ao cumprimento deste ob-
xectivo. O modelo conservacionista seguido na Directiva trata de
catalogar os hábitats considerados valiosos para a Unión Europea
tentando realizar unha xestión integral do territorio protexido no
que participen as persoas e as súas actividades como parte funda-
mental do mantemento da calidade medioambiental. Neste senti-
do, a Directiva especifica unha serie de condicións para aceptar as
propostas de inclusión na Rede Natura e uns mecanismos de con-
trol e avaliación das políticas de conservación dos hábitats e espe-
cies de interese comunitario acompañada dunha previsión de fon-
dos de cofinanciación para a xestión dos espacios a protexer.

Esta Directiva pasa á lexislación española no RD 1997/1995
que se verá modificado polo RD 1193/1998 e constitúe o principal
instrumento de política medioambiental aplicable na UE para con-
servación de hábitats, especies e biodiversidade definindo á Rede
Natura 2000 como unha “rede ecolóxica europea coherente”. En
España, as Comunidades Autónomas participaron nas propostas a
incluír na RN 2000 e, así, a CCAA de Galicia propón no Decreto
72/2004, de 2 de abril, a inclusión de 59 LIC que están pendentes
de aprobación pola Comisión Europea, ás que se engaden 14 ZE-
PA. As organizacións ecoloxistas valoran como insuficientes os
espazos propostos dado que supoñen unha porcentaxe de superfi-
cie territorial  do 12,1% (Cerna, 2005) que é das máis baixas do
Estado. Téñase en conta que a inclusión nunha zona ZEC non sig-
nifica a exclusión de actividades económicas na mesma senón a
consideración da conservación do medio natural como condición
para a producción de bens ou prestación de servicios medioam-
bientales comercializables que gozarían ademais de axudas da UE
orientadas a fixar a poboación en territorios abandonados ou cun
proceso de envellecemento que marca data fixa para o final da
convivencia pacífica entre ser humano e medio natural.

Neste sentido, convén sinalar aquí que a sociedade está en
condicións de aceptar e, aínda demandar, a posta en marcha de
políticas medioambientais que traten de valorizar a conserva-
ción do medio natural concretada na ampliación dos espazos da
Rede Natura 2000. En particular, nun traballo pioneiro realiza-
do polo Grupo de Investigación de Economía Ambiental Apli-
cada ao Medio Rural da Universidade de Vigo (A. Prada, Mª X.
Vázquez, M. Soliño, 2005) titulado Beneficios e custos sociais
na conservación da Rede Natura 2000 analízanse as preferen-
cias sociais e a disposición a pagar pola conservación de espa-
zos medioambientais xa existentes chegando á conclusión de
que a poboación prefire os entornos paisaxísticos tradicionais de
Galicia e estaría disposta a pagar pola súa conservación sendo a
poboación urbana a que manifesta unha maior intensidade nas
preferencias en contraste coa poboación de municipios rurais. O
tipo de arborado con bosque caducifolio (122 euros) e o au-
mento da superficie protexida dende o 1% ao 10% (113 euros)
son os atributos máis valorados na elección dos individuos.♦

‘A poboación prefire os entornos
paisaxísticos tradicionais de Galicia e

estaría disposta a pagar pola súa
conservación, sendo a poboación

urbana a que manifesta unha maior
intensidade nas preferencias”

CIG, CUT e CC OO programan actos
co gallo do Día da Clase Obreira Galega

A denuncia da sinistralidade
laboral centra o 10 de marzo

Manifestación do Día da Clase Obreira Galega celebrada o ano pasado en Pontevedra.                                                  J. CERVERA

‘En Galiza
duplicamos
o índice de mortes
de lugares como
Catalunya ou
o País Vasco e
triplicamos
a media de Europa”
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As declaracións de Aznar

3 de marzo 1998

“Se os terroristas  deciden deixar
as armas saberei ser xeneroso”

“Estou disposto a tomar todas as
iniciativas que fosen precisas se
vísemos que podían entenderse
ou podían darse pasos postivios
para esta situación de cese da
violencia dese lugar a un proceso
definitivo de paz”

5 de marzo 1998

”Coa violencia non se consegue
ningún tipo de vantaxe políticia,
pero estou disposto a ser xeneroso
se é preciso, a ser comprensivo, se
iso axuda ao final do terrorismo, é
o que ten que entender todo o
mundo, non é un camiño sinxelo”.

4 de maio 1998

“Pagaría a pena facer o esforzo
da xenerosidade se con iso con-
seguimos a paz”.

11 de outubro 1998

“O goberno e eu persoalmente
procuramos ao longo destas se-

manas, en declaracións e feitos,
transmitir sinais do que estamos
dipostos a facer pola paz”.

4 de novembro 1998

“Eu quixen que os cidadáns sou-
besen e teñan moi claro que o
Goberno, e eu personalmente,
autorizou contactos coa contorna
do Movemento Vasco de Libera-
ción. Autoriceino personalmente
e quero que os españois o saiban
(...). Cantos pasos teñamos que
dar neste camiño serán coñeci-
dos pola opinión pública españo-
la, que os poderá xulgar e pode-
raos valorar. Evidentemente, ou-
tra cousa distinta é, se dá lugar a
un proceso de reunións ou con-
versacións, a materialización, o
concreto, o detalle, diso, que ten
que estar suxeito ao principio,
como é lóxico, da discreción e da
reserva. E estou seguro de que ao
mantemento dese principio van-
me a prestar vostedes a súa cola-
boración e a súa comprensión
entusiasta [...]. E, naturalmente,
se se chega a un final de cese de-
finitivo da violencia, iso será por
todos e para todos; non será duns
contra outros, será de todos e pa-
ra todos, e todos, naturalmente,
contribuirían a iso e todos parti-

ciparán do mesmo. O Goberno
ten responsabilidades, ás veces,
intransferíbeis, e nesta situación,
como en todas, hai unha respon-
sabilidade intransferíbel do Go-
berno e do presidente do Gober-
no; e hai unhas responsabilida-
des compartidas, e hai que saber
distinguir claramente o que son
responsabilidades intransferíbeis
e responsabilidades compartidas.
Alguén tiña que comezar, alguén
ten que dar o sinal, e iso non é
unha responsabilidade comparti-
da, senón que é unha responsabi-
lidade estritamente intransferí-
bel. Pero, polo lado dos diálogos
cos partidos políticos, cos diálo-
gos coas formacións políticas,
especialmente co diálogo coa
oposición parlamentaria, eu su-
xeriría claramente moita tranqui-
lidade, porque hai moitas razóns
para que todos os grupos parla-

mentarios e todos os partidos,
neste caso o principal partido da
oposición, estea sumamente
tranquilo en toda esta cuestión.
E, para rematar, quero dicir que a
decisión que eu tomei é unha de-
cisión que entra dentro do princi-
pio de coherencia. Eu establecín
a transparencia, o consenso e a
coherencia. A sociedade españo-
la desexa afervoadamente que o
Goberno dese este paso e que o
dese amparado na razón, e, neste
caso, amparado na razón dos fei-
tos e na razón das urnas, tendo
falado os cidadáns vascos”

5 de novembro 1998

“Pola paz e polos seus dereitos
non nos pecharemos, senón
que, pola contra, abrímonos á
esperanza, ao perdón e á xene-
rosidade, e pola paz poremos o

mellor da nosa parte para facela
definitiva coa axuda e a espe-
ranza de todos.

Declaracións
doutros dirixentes do PP

Josep Pique
4 de Novembro 1998

“Se se trata de contrastar a von-
tade de diálogo de ETA, haberá
que facelo directamente coa or-
ganización armada”

Mariano Raxoi
12 de novembro de 1998

“Os contactos levarémolos direc-
tamente e sen intermediación”

26 de decembro de 1998

“O goberno fixo un xesto [o
achegamento de presos] confor-
me á vontade e o desexo de que
chegue a paz”

Ricardo Martí Fluxá
28 de novembro 1998

“O proceso e o procedemento se-
rán longos. Non poderá haber nun-
ca nin vencedores nin vencidos”.

Miguel Sanz
14 de outubro 1998

[Se ETA abandona as armas...]
“poderíase falar e negociar, e ahí
Navarra vai estar e será xenerosa
(...) Na medida en que se conso-
lide a tregua e podamos falar de
abandono definitivo da violen-
cia, poderase falar doutras cues-
tións como a política penitencia-
ria e a reinserción”.♦
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GONZALO

O discurso de expresidente na convención do PP
obriga á revisión das hemerotecas

Aznar negociou con ETA
X.C.

A convención do PP foi un espectáculo audiovisual para reivindicar
a figura de Aznar. O ex presidente foi case monográfico á hora de
querer reinventar o que sucedeu no ano 1998, cando decidiu abrir
negociacións con ETA en Zurich e anunciando á sociedade que a paz
requeriría contrapartidas. Agora dí que só foron para constatar se
ETA aceptaba rendirse. Non tardaron en aparecer as hemerotecas
e mesmo un asombrosamente desaparecido vídeo da compare-
cencia de Aznar ás 3 da tarde nas portas da Moncloa, con todas
as televisións en cadea, anunciando que decidira persoalmente “au-
torizar contactos co Movemento de Liberación Nacional Vasco”.

Horizonte
de esperanza

ABC, 4 novembro 1998.

‘
“A esperanza, precaria aínda, de
que o proceso que se anuncia
fructifique na pacificación do País
Vasco, exonerando a esa entrañá-
bel porción de España da servidu-
me do terror, lévanos a subliñar a
data do 3 de novembro como o
posíbel punto de partida dunha
andaina que ningún español de
boa vontade pode deixar de dese-
xar que culmine venturosamente.
Os precedentes (…) aconsellan
manter a máis rigorosa cautela.
Pero é un camiño que pagaa pena
e hai que alentar o valor de Aznar
por decidirse a percorrelo. Cre-
mos que a metodoloxía adoptada
é a única capaz de acadar resulta-
dos. Sen mediadores melifluos,
instalados nunha equidistancia
inadmisíbel, nin interferencias dos
partidos que pretendesen tirar ré-
ditos da súa intermediación. Só o
Goberno da Nación ten nas súas

mans a única contrapartida á que a
banda pode aspirar: a indulxencia.
Neste momento, non cabo esque-
cer ás vítimas do terrorismo e ás
súas familias… as regras do xogo,
a Constitución, o Estatuto, non
poden poñerse sobre a mesa. Az-
nar díxoo ata a saciedade. Cum-
pridas esas condicións, é hora de
grandeza de miras. É hora tamén
de consenso: o Goberno debe im-
plicar no seu propósito a todas as
forzas políticas. (…) Somos moi
conscientes da importancia do que
está en xogo e sentímonos com-
prometidos co logro da paz. Por
iso, procuraremos non prexudicar
o proceso, mediante un moi pru-
dente e sereno exercicio do noso
dereito a informar e opinar (…) ♦

A paz, un plan
a longo prazo 
El Mundo,
6 de novembro de 1998

“É máis que comprensíbel o dese-
xo xeral de que se concreten cando

antes os acordos de paz. Pero, en
asunto tan complexo e delicado co-
mo é o da normalización do País
Vasco, toda precipitación pode ser
suicida. O decisivo nun caso como
este non son os prazos, senón os
obxectivos. O Goberno ten abofé o
que quere. Está disposto a falar con
ETA de todo, se con iso contribúe
a achandar o camiño. Pero nego-
ciar en firme, non negociará nada
que non sexa o modo de reinsertar
na sociedade vasca aos seus pre-
sos, os seus deportados e os seus
exiliados. Incluíndo niso os proble-
mas materiais e económicos que
suscite esa reinserción. A cambio
do cal, reclamará que ETA propor-
cione un modo de “verificar” que o
seu armamento quedou inutilizado
para sempre. Non será asunto me-
nor a discusión dese “problema
vasco”, nin moito menos, e é máis
que probábel que carrexe polémi-
cas e tensións de importancia no
próximo futuro. Pero convirá que
non se perda de vista nunca o esen-
cial: que ningún enfrontamento po-
lítico, por duro que sexa, mata. A
peor das polémicas é sempre me-
llor que a violencia”.♦

Alguns editoriais da prensa

PACO VILABARROS
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A.N.T.
A Xunta colaborará na constru-
ción de vivendas na cidade sa-
haraui de Tifariti. A directora
xeral de Fomento e Calidade da
Vivenda, Encarna Otero, asistiu
á celebración do 30º aniversario
da República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) para ini-
ciar o proxecto e coñecer a si-
tuación actual do país ocupado.

Tifariti e o seu territorio pasa por
ser a única zona pertencente á Re-
pública Saharaui que foi recon-
quista a Marrocos. De cara ao fu-
turo, o goberno do Sáhara preten-
de converter este lugar no cerne
onde os refuxiados poidan iniciar
unha nova vida estábel, lonxe das
haimas do deserto alxeriano onde
tiveron que exiliarse no 1975.

A idea do goberno é urbani-
zar Tifariti e dotalo de servizos
públicos suficientes para asegu-
rar o benestar da poboación. Os
informes xeolóxicos indicaron a
presenza de abundantes acuífe-
ros na zona e as actividades de
pastoreo garanten medios de vi-
da para os habitantes.

Actualmente, existen varios
programas de colaboración de di-
ferentes gobernos autonómicos es-
pañois coa RASD. Navarra cons-
truíu un hospital e Andalucía co-
mezou a edificar vivendas. Galiza
únese agora coa sinatura de varios

proxectos entre o presidente saha-
raui, Mohamed Abdelaziz, e os
responsábeis de Vivenda, Medio
Rural e Vicepresidencia da Xunta.

Encarna Otero viaxou a Tifari-
ti en representación da Consellaría
de Vivenda, que acometerá a cons-
trución de vivendas e porá en mar-
cha, en colaboración co Colexio
de Arquitectos, un obradoiro para
que os saharauis poidan aprender
técnicas de construción. O progra-
ma aínda está na súa primeira fase
mais a Xunta considera que será o
primeiro dunha serie de actuacións
solidarias co país ocupado.

Otero lembrou a importancia

de apoiar a RASD, xa non só por
razóns de lexitimidade política
senón como estratexia ideolóxica.
“O exemplo de democracia, res-
pecto polos dereitos humanos e
proxecto musulmán laico deste
país debería ser aproveitado pola
UE”, explicou. “Este modelo é o
que queremos para os árabes, pe-
ro en troques amparamos réximes
de terror como o de Marrocos”.

Na celebración de Tifariti es-
tiveron presentes representantes
da Unión Africana e da UE, o que
supuxo unha mostra de apoio in-
ternacional que non se correspon-
de, na opinión de Otero, coa pre-

ocupación sobre o tema saharaui
na ONU e na UE. “Abdelaziz sa-
be que as instancias interna-
cionais teñen adiado o referendo
que sirva para permitir que os sa-
harauis exerzan o seu dereito á
autodeterminación” –comentou.
“Por iso a idea é converter a Tifa-
riti nunha cidade activa na que o
país supere as dificultades do exi-
lio no deserto vivindo con digni-
dade”. Segundo Otero, o princi-
pal problema desta estratexia é o
desminado do contorno da cida-
de. “Cómpre investir en “pacifi-
car” a terra para facer posíbel que
a xente poida vivir e traballar”.♦
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Desertos
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

AONU ten por
costume pór nome
aos anos,

xustificando a súa
existencia por obxectivos
de interese xeral,
agochando a súa
inoperancia pola súa
conformación
fundacional. Este ano é o
da desertificación. 

A degradación de
terras por actividades
humanas e variacións
climáticas alcanza xa a
unha terceira parte delas.
Hai na actualidade 250
millóns de persoas
afectadas de xeito directo.
As causas son as tan
denunciadas de pobreza,
cortas, sobrepastoreo e
irrigación.

Tense dito que as
guerras serán pola auga
máis que polo petróleo.
Xa son. En Iraq ten moito
que ver coa invasión que
existan dous ríos, o Tigris
e o Eúfrates. En Palestina
Israel ocupa as terras
segundo a existencia de
auga. Tamén empezan xa
a falar de envío de tropas
para combater o
terrorismo na triple
fronteira entre Arxentina,
Brasil e Paraguai, onde
está o importante sistema
acuífero guaraní. O mapa
das bases militares de
EE.UU. no mundo é o
mapa das reservas de
auga.

Para acceder a auga o
sistema está a utilizar
cando non as invasións,
as privatizacións. É a
propia ONU a que fala
que a cada máis xente
terá menos acceso á auga.
No 2025 haberá o 57%
máis de demanda que de
oferta. O Banco Mundial
tamén fala da terra coma
dunha cuestión de
mercado, apartando toda
cuestión social.

Neste mundo no que
cada día morren 30.000
persoas por falta de auga
ou de servizos sanitarios,
onde defender a terra que
produce é algo
estratéxico, hai tamén
xente que se organiza e
moviliza tamén en todo o
planeta. Son loitas
cómplices. Ás veces temos
que asistir abraiados a
choques da realidade. En
Andalucía cando se
lembra a Blas Infante,
que é símbolo da loita
pola reforma agraria, é
agasallada polo goberno
a duquesa de Alba,
terratenente  franquista
subvencionada por unha
terras que non producen,
mentras sofren agresión
da policía quen reclama a
terra para quen a
traballa.♦

O presidente Álvaro Uribe ten unha decisiva
cita coas urnas o próximo 28 de maio. A súa
reelección presidencial non semella en peri-
go, pero as enquisas comezan a pasar factu-
ra por ter fracasado no obxectivo de vencer e
derrotar á guerrilla, empregando só man du-
ra, tal como prometera no 2002, cando foi
electo ou por non lograr avances significati-
vos nos dous grandes problemas sociais do
país: o desemprego e a pobreza. Lonxe que-
dan os índices de popularidade que se ache-
gaban ao 80% na metade  do seu mandato.

Cando asumiu a presidencia, os electo-
res estaban cansos do infrutífero, dilatado e
desgastador proceso negociación impulsa-
do polo anterior Presidente, Andrés Pastra-
na. Na retina aínda están as insólitas imaxes
de Pastrana paseando, nun distendido diálo-
go pola frondosa selva na compaña do co-
mandante xeral das FARC, o veterano Pe-
dro Antonio Marín Marín, de alcumes co-
ñecidos “Manuel Marulanda” ou “Tirofijo”. 

Cando Uribe accede ao poder, o 60%
dos colombianos acredita na vía militar, co-
mo fórmula para acabar con décadas de vio-
lencia e desprazamentos xeneralizados.

Hoxe, a pouco máis de dous meses das
eleccións, só o 32% coida que a vía militar se-
xa a solución única, e acreditan nun 60% na
vía do diálogo como complemento necesario.

Consciente desta nova sensibilidade so-
cial, lanzouse á campaña electoral, previa po-
lémica reforma constitucional, que posibilita-
se a súa reelección, presentando no mes de se-
tembro sendas propostas de diálogo cos dous
grandes grupos armados do país: ELN (Exér-
cito de Liberación Nacional) e FARC (Forzas
Armadas Revolucionarias de Colombia).

Dende 2003, priorizara unha polémica li-
ña desmobilizadora das paramilitares Autode-
fensas Unidas de Colombia, que deu na dis-
cutíbel “Lei de xustiza de paz”, aprobada polo
congreso a finais de 2005, que recibiu duras
críticas de organiza-
cións de Dereitos Hu-
manos Nacionais e In-
ternacionais, que consi-
deran a lei, como un
manto de silencio para
os reiterados crimes
contra da humanidade.

Sen dar carta de
ruptura, ao rexeitamen-
to do ofrecemento feito
o 16 de agosto, Uribe
plantexou ás FARC, a
creación dunha zona
temporalmente desmi-
litarizada, tal como fixera o desacreditado
Pastrana, para negociar un intercambio hu-
manitario de insurxentes por secuestrados. 

En setembro mostrouse disposto a re-
nunciar ao termo “accións terroristas”, pa-
ra recoñecer que en Colombia, existe un
“conflito armado”, tan como solicitan os
grupos armados como paso previo: “En
aras das superiores conveniencias da pa-
tria, depongo as miñas conviccións perso-
nais, e en nome da institución presidencial
acepto que hai conflito armado”. Disposto
a facer unha paréntese nas ordes de captura
e non iniciar accións militares contra dos
grupos armados durante a negociación...

As FARC, que como posición de partida
esixía a liberación de 500 dos seus homes a
cambio de 59 políticos, militares e policías

que ten secuestrados, semellan finalmente
decididas a entrar na campaña impulsando
un incremento de accións violentas e arma-
das, que causaron máis de 50 mortos na úl-
tima semana de febreiro, sen dar opción a

ningunha estratexia
negociadora que pui-
dese favorecer a ree-
lección de Uribe.

Mellor perspectiva
presenta o diálogo
aberto que as máximas
autoridades colombia-
nas manteñen na Ha-
bana cos dirixentes do
ELN, grupo armado
fundado en 1964 que
reúne a uns 4.000 com-
batentes coa media-
ción da comunidade

internacional, a igrexa e a sociedade civil.
Na rolda de prensa posterior ás roldas

negociadoras de mediados de febreiro, tan-
to para Erlington Chamorro, xefe do ELN,
a quen o executivo lle concedeu estatus po-
lítico que suspende as ordes de captura, co-
mo para o vicepresidente colombiano Fran-
cisco Santos, “agora danse as condicións
para facer política con garantías”. 

Man dura e diálogo van e veñen nas es-
tratexias do executivo, ao ritmo das pesqui-
sas electorais. Uribe non debe ter proble-
mas para resultar reelecto, pero por se aca-
so, toca renunciar á man dura, e presentarse
como negociador.♦

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

Negociación armada
LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

‘Uribe non debe ter
problemas para resultar

reelecto, pero por se acaso,
toca renunciar á man dura,

e presentarse
como negociador”

A República Saharaui
celebra o 30º aniversario na cidade ‘liberada’ de Tifariti

A Xunta construirá casas no Sáhara

O presidente saharaui, Mohamed Abdelaziz, no centro, saúda o vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, durante a viaxe a Galiza
do pasado febreiro.                                                                                                                                                                   AGN
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Nº 1.010 ● Do 26 de

PUCHEIRO
A dimisión de Florentino Pérez
como presidente do Real Ma-
drid eclipsou no debate mediati-
co o amago de abandono do xo-
gador do F.C. Barcelona, Sa-
muel Eto’o, do campo da Ro-
mareda en Zaragoza ao verse
insultado, escarnecido, polos re-
medos simiescos proferidos por
parte do público de Zaragoza.

A análise deste episodio podía
delongarse en múltiples aspec-
tos. Pero vaiamos por partes e só
polos máis importantes.

En primeiro lugar afirmar al-
go que a moitos, politicamente
correctos, lles pode soar a here-
xía: o racismo é o pretexto. Pero
no fondo non é unha actitude ra-
cista. Expliquémonos antes de
que moitos lectores se alporicen.

Estes insultos, máis que ra-
cistas, trátanse de “forofismo
gamberrista” que o que tentan é
desequilibrar e poñer nervioso a
un xogador contrario eficaz, de
insultar, de desafogarse... Para
iso utilizan a imitación simiesca.

Son os mesmos seareiros os
que tratan de desconcertar a
Eto’o usando a cor da súa pel, os
que profiren cánticos e loubanzas
en favor dos xogadores negros do
Zaragoza. E son agora os mes-
mos siareiros do Barcelona que
se indignan polo trato ao seu xo-
gador, os que usaron os mesmos
métodos de “animación” contra o
xogador do Real Madrid, Rober-
to Carlos, no Nou Camp.

Son as mesmas persoas, as
que se alporizan por estes insul-
tos que consideran intolerábeis
por racistas, as que nunca levan-
taron a voz porque aos árbitros
lles menten á súa nai cos máis
variados epítetos, e os xogado-
res contrarios e aos propios can-

do se incomodan, sexan recep-
tores dos  epítetos e alcumes
máis variados e escatolóxicos
que nin veñen no dicionario se-
creto de Camilo Xosé Cela, can-
do o Nobel, usando a mala edu-
cación quería vestir de camufla-

xe a súa camisa azul colabora-
cionista co franquismo.

Os que propoñen que os sia-
reiros se comporten no campo
do mesmo xeito que un cidadán
se comportaría nunha rúa se fo-
se testemuña dun deses ataques

racistas, son persoas, con boas
intencións, pero que non com-
prenden o que ocorre nun esta-
dio de fútbol.

Habería que, polo tanto, co-
mezar pola máis sinxelo de ad-
vertir que o público está nun es-

pectáculo. Nese espectáculo,
que ten uns carácteres deporti-
vos, existe unha interrelacción
entre os siareiros e os actores-
xogadores. O público paga por
asistir ao espectáculo para sentir
emocións, pero, tamén para po-
der mostrar publicamente estas
emocións.

Os xogadores, polo tanto, es-
tán ou deberían estar afeitos, a
recibir do público os imprope-
rios, aldraxes e outras manifesta-
cións que, historicamente, desde
Grecia a Roma, se veñen produ-
cindo, mesmo co lanzamento de
obxectos de non interrumpiren o
propio espectáculo en si.

Non se trata de barbarie, se-
nón de recoñecer as regras dos
distintos espectáculos. Estou
lembrando unha asemblea de ac-
tores galegos na que censuraban,
non só, o feito de recibir críticas
adversas na prensa, senón o de-
reito dos espectadores a patear
ou a mostrarse indiferentes ante
o seu espectáculo non a gusto
dos paganos.

É o mesmo que non entende
Ronaldo, que afirma que se que-
re ir do Real Madrid porque non
é querido polos seareiros. O
mesmo que en Barcelona dicía
que os que non fosen a animar ao
equipo non deberían entrar no
campo. El, coma outros, non en-
tenden nada.

Como non o entende Eto’o
que hai un ano, logo dos insul-
tos, fixo el mesmo o símio logo
de marcar un gol na Romareda.
Ou cando lle cuspiu a un contra-
rio, aínda que fose branco.

Desde o Século de Ouro do
teatro español, nos espectáculos
sempre existiu un desbordamen-
to das emocións contidas, dos se-
areiros e detratores, dos que che-
gaban ás espadas, das claques
pagadas e dos que ían ao espec-
táculo e, legos, non se enteraban
de nada.

Os xogadores viven nunha
gurgulla mediática e non son ca-
paces nin sequera de intuír o pa-
pel que están a xogar nese espec-
táculo que é unha teatralización
da vida exterior, pero, tamén un
xeito de condicionar o comporta-
mento da cidadanía.

Eto’o pode sentirse ferido co-
ma persoa por eses berros e arro-
medos. Mesmo entendemos que,
pola súa posición, faga un aceno
de marcharse para así sementar
unha importante discusión sobre
o racismo e as súas consecuen-
cias. Acadouno! Pero o que non
se pode é suspender os partidos
por eses berros, pois a dinámica
iría, precisamente, ao fomento
dese racismo e remataría coa
propia esencia do espectáculo.
Os racistas terían xa o seu campo
de batalla escollido.

Seguidamente teríamos que
suspender tamén o xogo por ou-
tros insultos, graves pero que
non atentan, hoxe  por hoxe,
contra o denominado correcto
politicamente. Remataríamos co
espectáculo.

As accións hai que analizalas
no seu contexto. Mesturar o fo-
rofismo, o politicamente correc-
to e o descoñecemento dun tema
que se fai trascendente dos me-
dios de comunicación pode ter
fatais consecuencias.♦
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Os insultos racistas no fútbol

Xogadores do Zaragoza tratan de impedir que o barcelonista Eto’o deixe o campo, amolado polos insultos racistas que estaba a recibir.



Xornadas
republicanas
A Asemblea Republicana de Vigo Amigos
da República organiza as I Xornadas Re-
publicanas que inclúen conferencias, mú-
sica e unha manifestación que se desen-
volverá o 14 de abril diante do MARCO.
Gonzalo Puente Ojea disertará o 24 de
marzo no Centro Cultural Caixanova so-
bre a inconstitucionalidade das constitu-
cións de 1931 a 1978. Tamén participará
como conferenciante Xosé M. Beiras, no
paraninfo do Reitorado da Universidade o
21. As xornadas complétanse coas actua-
cións do grupo alameda DOSOULNA e Dur-
ga Mata, na Fábrica de Chocolate o 8
de abril e do cantautor Lluis Llach no
auditorio de Caixanova o 11 de maio.♦

Libro de aniversario
do De Catro a Catro
O xoves 9 a partir das once da noite
presentarase no café De Catro a Catro un
libro realizado por varios autores e pinto-
res con motivo da celebración do seu vixé-
simo quinto aniversario. A obra, que le-
va por título Vintecinco aniversario do
Catro a Catro, conta coa colaboración
de escritores como X.L. Méndez Ferrín,
Mª Xosé Queizán, Camilo Gonsar, Afon-
so Eiré, Gustavo Luca, Anxo Angueira,
Alfonso e Pepe Cáccamo, entre outros.♦

Ciclo de Literaturas
Ibéricas do PEN Clube
O PEN Clube celebrará do 23 ao 25 de
marzo o I Ciclo de Literaturas Ibéricas
Caixanova Literaria que contará coa
presenza dunha trintena de escritores re-
presentativos dos diversos sistemas lite-
rarios da península ibérica, todos eles
vinculados aos medios de comunicación.
O programa constará de varias mesas re-
dondas nas que se debaterá sobre medios
e literatura. Entre os autores portugue-
ses, está previsto que asistan Manuel
Alegre, Mia Couto, Viale Moutinho, Pedro
Sena, Ana Luísa Amaral e Ivo Machado.♦

inalmente, os Oscars non foron tan
“independentes” como se pensaba.
Máis ben o contrario. A industria foi
cariñosa coa propia industria. Talvez
non cos grandes estudos pero si cos

propios traballadores. Crash é unha película
pequena (6 millóns de dólares de orzamento)
que contou coa colaboración de moitos acto-
res estrela e multitude de profesionais vincu-
lados a Hollywood. Os que prevían a noite do
Orgullo Gai e o recoñecemento aos simpati-
zantes da asa esquerda do Partido Demócrata

quedan co triunfo de George Clooney como
actor de reparto, o premio para Philip
Seymour Hoffman por Capote e o éxito
menor de Ang Lee e os seus vaqueiros homo-
sexuais. Máis perto da casa, e noutra área
completamente distinta de coñecemento,
temos as xornadas de debate e conferencias
“Subxectividades críticas. Narrativas identita-
rias: feminismos e creación contemporánea
no Estado español”, que organiza a fundación
‘Luís Seoane’ e que terán lugar até o 18 de
marzo na Coruña. Coordina Ánxela Caramés.♦
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Que labor destacaría dun Ma-
nuel Lugrís Freire que exerce
na política e na literatura?

É unha figura multifacética,
no que sobresae por riba de todo,
e se manifesta en todas as súas ac-
tividades, unha fé imensa na na-
ción galega e un desexo de reivin-
dicala, reconstruila e dotala de to-
dos os mecanismos de autogober-
no, de dignidade, de normaliza-
ción lingúística, de normalización
teatral, do ímpetu que un país ne-
cesitaba nquela altura e sempre.

Naceu Lugrís en 1863, o
ano fundacional en que se
publica Cantares Gallegos,
pero xeneracionalmente que-
da entremedias. Como pode-
mos situalo?

Na historia da cultura galega
sitúase despois dos grandes auto-
res do XIX e á súa sombra. Lu-
grís tivo unha relación moi espe-
cial con Curros na Habana e con
Pondal e Murguía xa vivindo na
Coruña e intelectualmente, por-
que ela xa morrera, coa obra de
Rosalía de Castro. É destes escri-
tores que, sen ser Álvaro Cun-
queiro, é fundamental para a
construción da literatura galega,
que precisa na súa narrativa, na
poesía e na dramaturxia de auto-
res como Lugrís. No caso do te-
atro é determinante porque está
involucrado nunha empresa tan
importante como a Escola de
Declamación, fundada na Coru-
ña en 1903, que é a primeira ten-
tantiva de constituír unha pri-
meira compañía estábel e de lo-
grar algo no que aínda estamos
que é conquistar un público ur-
bano para a nosa cultura.

Cando se fala da Cova Cél-
tica ou doutras iniciativa da
época parece que se limita a un-
ha reunión de amigos, cando
detrás hai todo un proxecto po-
lítico en coordenadas diferentes
a como se poden entender hoxe.

Si que hai no caso específico
de Lugris proxecto político, co-
mo se demostra na súa partici-
pación na elaboración do ante-
proxecto de estatuto do 36, ou na
súa adhesión entusiasta ás ir-
mandades da Fala, na que foi
moi protagonista  presentándoas
en moitas vilas da redonda coru-
ñesa e na súa militancia no Parti-
do Galeguista. Como a biografía
de moitos do seu tempo, outro

caso sobranceiro é Murguía, Lu-
grís está a medio camiño entre a
acción cultural e a política. Teño
a sensación de que viviu episo-
dios históricos nos que a inter-
vención política era pouco rele-
vante, pero cando foi posíbel a
súa vocación e compromiso fo-
ron moi claros e definidos. Vé-
molo nun discurso seu que sem-
pre me chamou a atención, o de
ingreso no Seminario de Estudos

Galegos, participando dunha
maneira de vivir a galeguidade.

Estamos no século XXI e
el morreu en 1940. Pasou este
tempo escurecido?

En parte enténdese polo
mercado cultural e editorial,
porque os seus son produtos fó-
ra de moda e actualidade, pero
a información veraz sobre a no-
sa historia contemporánea pasa
por Lugrís. Ademais algúns dos
seus textos, sobretodo os tea-
trais, teñen actualidade. Tamén
por unha idea que preconiza
moito no seu pensamento e na
súa obra: todo para o povo, a
máis xustiza haberá máis de-
mocracia porque para el iso ta-
mén é máis nacionalismo.

Cales son as obras de Lu-
grís que máis debemos aten-
der neste ano?

Dunha maneira especial pa-
garía a pena revisar o seu teatro,
singularmente o da primeira
época. Lugrís escrebe en Cuba
unha primeira obra ainda en ver-
so, A costureira da aldea, pero
creo que a parte máis valiosa
constitúena unha triada de pezas:
A ponte, Minia e Mareiras, xa en
prosa. Abordan problema sociais
moi importantes, introducen o
debate relixioso e como desde
ese mundo se pode visionar a re-
alidade galega; poñen de mani-
festo tamén a incipiente socieda-
de obreira nunha Galiza xa algo
industrializada e o mundo urba-
no, e fomentaron un debate moi
importante: a presenza do galego
no teatro. Hai que darse conta de
que o teatro que se vía na Coru-
ña era todo en español.

O monolingüismo de Lu-
grís está na obra e na súa re-
alidade cotián.

Até o ponto de que na Haba-
na, onde pasou trece anos, era
coñecido por falar galego sem-
pre con todo o mundo. O seu era

un galeguismo moi activo e be-
lixerante que atravesa realmente
todos os períodos da súa vida e
tamén os amargos anos finais da
súa vida e da guerra, con fillos
tamén involucrados.

A familia de Lugrís é case
unha saga.

Éo, porque está conectado
cos González Varela, pola vía
do seu cuñado, fundador da
Asociación da Prensa, e des-
pois fillos e netos seus, algúns
que cultivaron primorosamente
a pintura, como Urbano. Teño
comprobado que netos e bisne-
tos de Lugrís Freire van levar
ese apelido e a bandeira de ga-
leguidade con orgullo. Singu-
larmente un deles, Manuel Lu-
grís Rodríguez, home que ce-
deu fotos para este libro e que é
colaborador habitual de ANT.

Este ano cúmprese o cen-
tenario da Academia Galega e
Lugrís foi un dos impulsores.

E un dos fundadores. Nunha
época a RAG ten un protagonis-
mo cultural moi grande, e cando
se inaugura na Coruña o monu-
mento a Curros Enríquez, conse-
guen que veña o presidente da
República, Niceto Alcalá Zamora
e ao seu carón quen está é Manuel
Lugrís Freire, que foi nomeado
presidente da Academia nos anos
30. Nos documentos que se reco-
lle o fundamento desa escolla
sempre se fala da súa honradez,
da súa lealdade e da súa fidelida-
de. Iso hai que destacalo nunha
persoa que comezou a traballar de
moi rapaz, que estando emigrado
en Cuba facía xornadas de cator-
ce horas e que non tivo unha for-
mación universitaria, a pesar do
cal foi un pioneiro: primeiro en
escribir unha gramática, en inter-
vir en público en galego, en mon-
tar unha revista monolingue en
galego na emigración de Améri-
ca, en facer teatro en prosa... Lu-
grís, bebendo das bases do rexio-
nalismo no XIX, é a ponte que
nos conecta co nacionalismo das
Irmandades da Fala. Das elucu-
bracións pondalinas ás grandes
fazañas e xestas da Xeración Nós.

Nos anos 30 referíanse a
el con certa veneración como
“O Vello Lugrís”.

Era un persoaxe moi pode-
roso fisicamente, que Otero
lembra apoiándose moito nos
acenos das mans ao falar. To-
dos lle admiraban a súa fideli-
dade inquebrantábel a unha
maneira de entender Galiza.♦
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Mariñáns e montañeses, homes
traballadores e honrados, saúde. 

O que agora ten o atrevi-
mento de falarvos, é tamén un
mariñán que tivo a grande
sorte de nacer nesta bendita e
ridente terra nosa; e coma tal
mariñán, quérovos falar na
lingua galega, primeiramente, porque
deste xeito entenderédesme mellor, e
despois porque un boletín da Coruña,
que para escarnio e vergonza do bon
sentido leva o nome santo da nosa te-
rra, dixo que se hoxe se vos parolaba
en galego, na fala que adeprendimos
das nosas nais, na fala querendosa en
que vosoutros namorástedes ás compa-
ñeiras da vosa vida e dos vosos infor-
tunios, nais cariñosas dos vosos fillos,
enterraríase no ridículo a propaganda
de redención, de verdadeira libertá, que

alborexa para esta terra. (Aprausos.) 
Con todo o meu corazón quero esta

terra mariñana, terra que defendín aquí
e en terras de lonxe, gabándome sem-
pre de sere paisano voso. Como tamén
sobre a fala galega, que é sagrada para
nós, por ser un herdo dos nosos ante-
pasados, deixaron caer a súa bulra os
estúpidos que renegan do que nin si-
quera renegan as feras, quero hoxe, re-
pito, falarvos na nosa fala, porque é
unha fala honrada, na que aínda non se
furtou, na que non se escribiron os re-

cibos dos consumos, e as notificaciós
de embargo das vosas facendas, nin a
declaración de soldados que arrinca
dos vosos lares ós fillos cando vos fan
máis falta para o duro traballo da terra.
(Grandes aprausos). 

Din por aí que a emigración é cousa
boa. Poida que por decontado o sexa.
Pero eu, mariñáns, que tamén fun emi-
grante, podo decirvos que é boa, como
é bon que un sentenciado á morte negra
fuxa, se pode, do cárcere; como un ho-
me fuxa da terra inzada de lobos, como

o paxaro fuxa do cova das ví-
boras. Que lle pergunten ao
galego por qué larga da súa
terra, que lle pergunten can-
tas bágoas verteron os seus
ollos ao dar o derradeiro
adeus á terra querida, ao ci-
miterio que garda as cinzas

dos seus pais, á aldea querida onde xo-
gou de pequeno ... ¡Que lle pergunten!
E se eles responden, veredes qué negra
noite de angustias, que doridos laios le-
van na ialma ao deixaren esta terra, que
debía ser nosa, e que non podemos vi-
vir nela porque non hai xusticia nin li-
bertá senón para esa maldita casta que
chamades caciques.♦

Anaco dun discurso de Manuel Lugrís Freire
nun mitin de Solidaridad Gallega ceebrado o

6 de outubro de 1907 en Betanzos.

Defensa do galego
M. LUGRÍS FREIRE

Henrique Rabuñal
‘Lugrís foi un pioneiro do galeguismo

destacando o seu labor teatral’
XAN CARBALLA

Henrique Rabuñal ven de publicar na colección Esencias de Edicións A Nosa Terra un estu-
do divulgativo sobre Manuel Lugrís Freire a quen este 2006 se lle adica o Días Das Letras.

PACO VILABARROS
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A.N.T.
Teatro pensado como espectá-
culo multifacético no que con-
viven a interpretación, a músi-
ca e as novas linguaxes. Illa
Reunión, de Ana Vallés, estará
en Compostela até o 2 de abril.
A cabana de Babaiagá é unha
montaxe de Paula Carballei-
ra dirixida aos máis peque-
nos que se estreou en Ferrol.

A nova etapa do Centro Dramáti-
co Galego (CDG), que dirixe
Ánxeles Cuña, xa está en marcha.
Esta compañía teatral, dependen-
te da Consellaría de Cultura, ten
nas táboas galegas dúas obras di-
ferentes, pensadas para públicos
distintos mais con algúns puntos
en común que resumen a filosofía
que o centro quere imprimirlles
ás súas novas montaxes.

Illa Reunión é unha obra
creada e dirixida por Ana Vallés
cun enfoque fragmentario e mo-
derno, no que a interpretación
se mestura coa danza e a músi-
ca. Para a creación deste espec-
táculo, Vallés contou coa cola-
boración de Baltasar Patiño, de-
señador da iluminación e do es-
pazo escénico. Patiño e Vallés
fundaran hai 20 anos Matarile
Teatro, compañía pioneira en
explorar distintas linguaxes.

Esta obra converte o escena-
rio no espazo de xuntanza de di-
ferentes viaxeiros que contan as
súas historias e contradicións a
través das propias viaxes. A
montaxe convértese así nunha
experiencia sensitiva coral que
desenvolve ao máximo as posi-
bilidades creativas do escenario.

Esta montaxe estará en cartel

no Salón Teatro de Santiago até
o 2 de abril con cinco funcións
semanais –de mércores a sábado
ás 20.30 horas e os domingos ás
6 da tarde. A obra viaxará des-
pois a Narón (7 e 8 de abril), Vi-
go (5 e 6 de maio), Ourense (12
e 13 de maio), Ribadeo (26 de
maio) e Ferrol (2 e 3 de xuño).

Para nenos

Ao tempo, o CDG estreou en Fe-
rrol A cabana de Babaiagá, obra
destinada a nenos de até 11 anos
dirixida e narrada por Paula Car-
balleira. A escritora e actriz
adaptou para a ocasión un conto
tradicional ruso que se acompa-

ña con pezas musicais de impor-
tantes músicos do leste europeo. 

O espectáculo mestura mú-
sica e narración oral para nos
contar a historia de Nataxa e a
bruxa Babaiagá, nun relato no
que a través da aventura, o mis-
terio e o humor se ensina os ne-
nos en valores de aprendizaxe.
A voz de Carballeira e a músi-
ca son engados perfectos para
educar os pequenos.

É por iso que a carón da
obra teatral, o CDG editou un-
ha unidade didáctica para que
os docentes poidan traballar
nas aulas aspectos tales como a
integración doutras culturas en
Galiza, o coñecemento doutras

tradicións (neste caso a rusa),
valorar a aprendizaxe como al-
go positivo que nos permite su-
perar atrancos na nosa vida, ra-
char o estereotipo home-heroe
apostando por unha nena hero-
ína que non ten medo a saír da
casa para enfrontar o descoñe-
cido ou poñer en valor cualida-
des como a xenerosidade, a
perseveranza e a sensibilidade
ante os problemas dos máis,
entre outros aspectos.

A cabana de Babaiagá esta-
rá en Ferrol até o 10 de marzo.
Despois poderase ver en Riba-
deo (do 14 ao 17 de marzo),
Monforte (28 e 29 de marzo) e
Santiago (do 5 ao 30 de abril).♦

Maxia e música na nova etapa do CDG
Illa Reunión e A cabana de Babaiagá xa están nas táboas 

Entroido
MARTA DACOSTA

Este ano algunhas compar-
sas optaron polo tema da
gripe dos pitos, un tema

de actualidade, que nos está a
pór medo, e contra o medo, o
medo ás consecuencias econó-
micas, nada mellor que o
humor.

Humor, un elemento esen-
cial do Entroido, algo que
moitas persoas esquecen can-
do buscan disfraces dignos de
desfilar por unha pasarela.
Haiche xente así, que máis
que se disfrazar, o que quere é
vestirse como lle gustaría ir
todos os días. Desde logo iso
parece á vista desas
comparsas sevillanas, máis
que de entroido, parece que
foran lucindo tipo, entallados,
con peineta vermella e caravel
de plástico na orella. E logo…
os andaluces disfrazaranse de
galegos e galegas? Para lucir
tipo tamén?

Hai quen esquece que o
Entroido é unha festa en que a
crítica e o escarño teñen un
lugar de relevancia. Nos pen-
samentos do burro de Laza,
nas regueifas dos xenerais do
Ulla, ou no disfraz do loro
Ravachol en Pontevedra a crí-
tica ten un lugar destacado.
Este ano seica houbo polémi-
ca polo disfraz do loro. Ía de
bañista, para bañarse no
Lérez? Que frío! Que a ría es-
tar… estache limpiña, hai un-
ha celulosa, mais non ten pro-
blema ningún, é inodora e foi
acollida cos brazos abertos.
Tan axeitada é para a ría que
mesmo fai que medren as
berberechiñas, e non se dá fei-
to a recoller bibalvos!

Por que algúns teimarán
en copiar o Carnaval de Tene-
rife ou de Río?. Por favor. Isto
é Galiza. Para comezar o
Entroido é unha das épocas
máis frías do ano, non pode
un andar exhibindo peito, per-
na e embigo (ben vin unha
moza que estaba a pórse
morada e a conxelación case
lle impedía os movementos).
Pensarán que lle gustan á xen-
te, a verdade é que hai xente
para todo, mais no Entroido a
xente quere rir, e os desfiles
caribeños non dan para moita
risa.

Os que deben quedar con-
tentiños son algúns gobernos
municipais. Home! Está claro
que a eles gústanlles máis
esas mozas en biquini brillan-
te, que eses outros entruidos
que teiman en criticar os pro-
blemas da falta de luz, ou os
recheos na ría. Non se pode
comparar un desfile de mozas
bailando acompasadamente ao
ritmo da música brasileira
cunha cuadrilla de
despeiteadas vestidas cun
pelexo que nin cantan nin na-
da, andan a meter ruído, e o
único que saben dicir é
uuuuu! Se hai lugares en que
deixou de celebrarse o enterro
da sardiña para que non anden
os concelleiros nas coplas. Ai
señor! E que mal fará o
clupeido, se no entroido xa se
sabe, anda o mundo do revés,
e non hai que facer caso… 

Ou si?♦

Escena de Illa Reunión.



Título: A fin da terra.
Autora: Mª Rosa Lojo.
Tradución: Ramón Nicolás.
Edita: Galaxia.

Habería que dicir moitas cousas
desta novela. Mais permítasenos
comezar falando da autora, vai
ser importante para entender ca-
balmente a súa obra. María Rosa
Lojo é filla dun republicano gale-
go (Antonio
Lojo Ventoso)
que, logo da
Guerra Civil,
tivo que exiliar-
se na Arxenti-
na; un autoexi-
liado ao que a
violencia social
da nova orde
forzou a deixar
todo canto ben
quería, todos os
soños e proxec-
tos, para insta-
larse nunha te-
rra allea, na que
se integrará (ou
desintegrará)
mais sen nunca
esquecer as ori-
xes. Este tránsi-
to, sentirse per-
manentemente en tránsito, entre
dúas culturas, entre dúas terras,
será algo que se perpetuará (e na
novela constatarémolo) na exilia-
da filla malia os pais procuraren
inserila nun contexto cultural
unívoco a través da lingua, a súa
nai era castelá e o seu pai non lle
trasmitiu a lingua propia do seu
país, o galego. Accederá ao coñe-
cemento da literatura galega e da
lingua (as palabras e imaxes de
Rosalía de Castro e Alfonso X
subxúgana especialmente), como
un obxecto de cultura, un tanto a
salvo dos prexuizos sobre a lin-
gua galega que o franquismo es-
parexeu e fomentou, un tanto a
salvo, non se esqueza que na Ar-
xentina os chistes de galegos son
moi populares. E a contra corren-
te, porque nas elites arxentinas
campaban a francofilia e a anglo-
filia, afírmase e reivindica os si-
nais identitarios da súa proceden-
cia galaica sen renunciar á nacen-
cia arxentina. Trátase, máis ca de
integrar, cos seus conflitos, de
comprender, de respectar e, no
posíbel, de participar, de sentirse
partícipe. Non é demasiado fre-
cuente que escritores de ultramar,
fillos de galegos, se reivindiquen
así, que non os afecte a subvalo-
ración do galego entre os arxenti-
nos. Algúns outros nomes que
acompañan ao de María Rosa
Lojo, nesta afirmación, son os de
María Rosa Iglesias, Manuel Ca-
sal Lodeiro ou Antonio José
Francisco Rey. Beizóns a todos
eles, por conservaren memoria
de nós en ultramar, pola valentía
e a fidelidade.

María Rosa Lojo é grande
coñecedora do século XIX ar-
xentino, século convulso co
que xa se familiarizou en libros
obsequiados polo seu pai (entre
eles: Recuerdos de Provincias,
de Domingo F. Sarmiento; as
Causeries, de Lucio V. Mansi-
lla; ou Martín Fierro, de José
Hernández), século convulso e
atraente que deixa pegada inde-
lébel na súa obra anterior e ta-
mén na novela que nos ocupa. 

A fin da terra nace dun pro-
xecto que xiraba arredor da fi-
gura de Manuel Baigorria, ho-
me de vida azarosa que, logo de
militar no exército do home
branco se convertirá, durante
20 anos, en cacique poderoso
entre os ranqueles, pobo asen-

tado no noroeste da Pampa, an-
tes de abandonalos para retor-
nar entre os do antigo bando.
Este estar entre dúas culturas
sen saber moi ben cal era pro-
pia (se cadra, as dúas) era un te-
ma moi de agrado de María Ro-
sa Lojo, con todo o verdadeiro
drama vivírano máis ás prisio-
neiras, como aquela artista dra-
mática que, en plena viaxe a
Chile, foi capturada e logo des-
posada por Manuel Baigorria. 

Nesta novela tamén acha-
mos unha cómica, neste caso
castelá, que maridará co captor;
a esa dona Ana acompáñaa Ro-
salind (galega con ascendencia
irlandesa), pairando unha ten-
sión entre elas, sutilmente esta-
blecida na trama, que reflicte a

tensión entre casteláns e gale-
gos que Rosalía denunciara.

Rosalind será quen lle revele
a Elizabeth, moza casadeira in-
glesa e de familia ben acomoda-
da, unhas orixes que descoñece,
que o seu pai mantiña en rigoro-
so segredo. As cartas que lle
chegan desde Fisterra, irán de-
buxándolle a Elizabeth unha
procedencia insospeitada á vez
que relatan a historia de Rosa-
lind, tamén unha historia esga-
zada entre os montes galegos, as
árbores galegas e a chaira da
Pampa, entre os amores dos seus
e o afecto que lle brinda o xa-
mán Mira Máis Lonxe e que a
levará a sumir a filosofía de vi-
da, a cultura, dos ranqueles.
Non son estes os únicos casos. 

A novela está poboada por
seres que, dunha maneira ou ou-
tra, procuran e teñen fracturada
a súa identidade e viven ese es-
gazamento de xeito distinto.
Desde elas, a Barrymore
(pretendente de Elizabeth), in-
clusive Manuelita (filla do xene-
ral Rosas, que xa vive en Ingla-
terra), ou o mesmo Oscar Wilde,
que tamén aparece na novela,
que lle dá colorido e é un narra-
dor auxiliar e complementar.

Os ambientes, as atmósfe-
ras, moi coidados e definidos.
As personaxes (ben reais as fic-
ticias e ben ficcionalizadas as
reais, todas rodeadas de miste-
rio) con personalidades comple-
xas que ofrecen posibilidades
de entretecer temas secundarios
sutilmente insinuados (contras-
te e valores das civilizacións,
recreación do panorama litera-
rio, certo diletantismo, as simi-
litudes da historia da Galiza e
de Irlanda ou as dos galegos cos
indicos, inclusive as relacións
entre Galiza e Castela, a cultura
como elemento integrador) axu-
dan a avanzar a trama. 

A elegancia e galanura na-
rrativos de María Rosa Lojo,
que soubo coser axeitadamente
dous discursos distintos sen que
renxa o conxunto, aínda que se-
ría desexábel que os dous na-
rradores estivesen estilistica-
metne mellor distinguidos. Ve-
laí os eixos gravitacionais artí-
fices do fascinio do lector, e
que conforman o eixo da nove-
la de María Rosa Lojo posta en
galego por Ramón Nicolás, que
remata cun apelo ao celtismo e
na que as chagas do esgaza-
mento, do desenraizamento,
que nunca deixan de ser fonda-
mente dramáticos, poden che-
gar a ser vividos de xeito me-
nos traumático, inclusive poden
ser vistos como riqueza, se hai
amor, se hai comprensión, e se
non se renuncia ás raices.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Da empanada
aos postres
A colección Gastronomía de
Xerais presenta tres apetitosos
volumes:
Repostería
en Galicia,
de Fina
Casalderrei
e Mariano
García. O
libro ofréce-
nos 219
receitas para
preparar bo-
as
lambetadas.
Os mesmos
autores
presentan
tamén O libro
da
empanada,
onde se fala
das
tradicións
deste prato e
tamén se
ofrecen 107
receitas
provintes de
diferentes
lugares de
Galiza. Por
último, Miguel
Vila Pernas
presenta A
cociña do
Entroido e San Xoán.♦

Novela dunha
arxentina-galega
A fin da terra (Galaxia) é a
última novela da arxentina,
de orixe galego,
María
Rosa
Loxo.
Esta tra-
dución
trae a
nós unha
autora
ben coñe-
cida ao
outro lado
do
Atlántico.
O libro fá-
lanos de
persoas que descubren o seu
pasado, persoas de diversas
procedencias, desde Irlanda a
Galiza.♦

Desmitificar o
poder lingüístico
Laiovento reedita un clásico
da socio-lingüística. Trátase
de Idioma e poder social, do
valenciano Ra-
fael L.
Ninyo-
les. Bi-
lingüis-
mo,
diglosia
e poder
son ana-
lizados
de forma
rigurosa e
amena.
Un bo
libro para
tempos de confusión e
propaganda das linguas cen-
trais.♦

Os ambien-
tes, as
atmósferas,
moi
coidados e
definidos.
As persona-
xes
(ben reais
as ficticias e
ben
ficcionaliza-
das as reais)
todas rode-
adas de
misterio.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

2. O CIDADÁN DO MES.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

3. CASAS BARATAS.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.

4. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

5. LUKUMÍ.
Alfredo Conde.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. CONVERSAS CON XOSÉ LUÍS

MÉNDEZ FERRÍN.
Xosé Manuel del Caño.
Xerais.

2. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

3. A COCIÑA DO ENTROIDO E
DE SAN XOÁN.        

Miguel Vila.
Xerais.

4. MANUEL LUGRÍS FREIRE.
Henrique Rabuñal.
A Nosa Terra.

5. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Novela histórica
na procura da identidade e as raíces
A arxentina María Rosa Lojo publica A fin da terra

Rosa Lojo.
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Título: Brooklyn Follies.
Autor: Paul Auster.
Tradución: Eva Almazán.
Edita: Galaxia.

Talvez a posmodernidade –ma-
lia as intricadas discusións ás
que este termo foi sometido
durante as décadas finais do
século pasado– non sexa máis

que a angustiosa busca do pun-
to en que o proxecto da moder-
nidade pareceu derrubarse, a
procura do intre en que o relato
da Historia
deixou de ser
lexíbel segun-
do os paráme-
tros que se fo-
ran estabele-
cendo dende a
Ilustración. Se
isto é así, non
cabe dúbida de
que o toque de
atención que
nos alertou de-
finitivamente
da perentorie-
dade con que
p r e c i s a m o s
atopar aquel
momento de
ruptura foi o
acontecido o
11 de setembro
de 2001. La-
mentabelmente, é tamén dende
esa data que a manipulación
ideolóxica do sucedido escure-
ceu as liñas de pensamento que
buscan vías de saída, preterín-
doas en favor de consignas po-
líticas tinguidas dun vergoñen-
to simplismo maniqueo.

Paul Auster, un escritor que
tivo que aturar dende o comezo
da súa carreira o apelativo de
“posmodernista” que a critica
americana lle espetou, semella
asumir por esta vez o compro-
miso que esa etiqueta lle apón e
ensaia en Brooklyn Follies un-
ha esculca no mundo que pre-
cedeu aos atentados contra o
World Trade Center. Aínda que
a relación da novela co 11 de
setembro é oblicua, o seu gran
achádego é a valoración daquel
mundo como experiencia co-
lectiva, o que lle outorga un al-
cance que vai moito máis aló
do retrato dunha época para se
converter nunha sutil reflexión
agochada baixo a aparencia de
amábel comedia.

Nathan Glass, o estraño he-
roe e narrador desta última obra
de Auster, é un home de 59 anos
que padece dun cancro de pul-
món e que se traslada a Bro-
oklyn “buscando un lugar tran-
quilo onde ir morrer”. Axente
de seguros prexubilado e divor-
ciado da que foi a súa muller

durante 33 anos, carece de auto-
estima e declara estar á espera
“dun final silencioso para a mi-

ña vida triste e ridícula”. Para
manterse ocupado, escribe o Li-
bro da humana sandez, onde re-
colle “utilizando a linguaxe
máis simple e máis clara posí-
bel, un relato de todas as mete-
duras de zoco, chascos, situa-
cións embarazosas, idioteces,
babecadas e sandeces” da súa
vida e da de outros. Un encontro
casual cun seu sobriño, Tom
Wood, co que perdera contacto
durante moitos anos e que se
converte no seu inseparábel
compañeiro, inicia unha cadea
de novas relacións e acontece-
mentos que inclúen o extrava-
gante dono gai dunha libraría de
vello cun pasado dubidoso, a
falsificación do manuscrito d’A
letra escarlata de Hawthorne, a
misteriosa aparición dunha so-
briña de Tom de nove anos che-
gada de non se sabe onde e que
se nega a falar, un fanático reli-
xioso do sur que mantén secues-
trada á súa muller... 

A historia vai ensarillándo-
se e os personaxes secundarios
multiplicándose a medida que
o relato avanza, pero non se
trata de desvelar aquí a trama,
precisamente porque un dos
grandes praceres que ofrece es-
ta novela é o de deixarse levar
a través das intricadas revira-
voltas argumentais pola es-

pléndida prosa de Auster. Sim-
ple, cortante, apremante, a súa
escrita resulta desta vez digre-
siva e chea de episodios late-
rais que arrastran o lector cun-
ha pericia e unha sobriedade
técnica abraiantes. A capacida-
de de crear situacións, de de-
senvolvelas segundo unha di-
námica secuencial case cine-
mátográfica, (á maneira dun
Hammett) o ritmo vivo e inten-
so que posúe a narración, todo
isto converte a lectura destas
páxinas nunha experiencia sub-
xugante, cativadora. Dende es-
te punto de vista, non cabe dú-
bida de que Auster é un mestre
impecábel e de que o seu oficio
non admite contestación.

De feito, a enxurrada de pe-
quenas historias que ateigan
Brooklyn Follies resultan tan ri-
caces e convincentes que ape-
nas nos decatamos de que, du-
rante boa parte do relato, a tra-
ma dá a sensación de non ir a
ningures... A obra de Auster
constrúese arredor dunha serie
de temas recorrentes en todos
os seus libros, entre o que des-
taca o da importancia do azar
na vida das persoas. Nesta no-
vela, ese mesmo azar somete os
personaxes a uns abaneos tan
aparentemente arbitrarios que,
nun primeiro momento, seme-

llan faltos de finalidade narrati-
va. Non embargante, esa sensa-
ción de titubeo esváese cando
–especialmente tras a sorpren-
dente conclusión, auténtica cla-
ve da obra– comprendemos
que, finalmente, todas as mu-
danzas eran necesarias e que a
verdadeira protagonista da his-
toria é a delicada pero firme re-
de de relacións que os seus ac-
tores foron tecendo entre eles.
A xusta dimensión da novela
amósase no devir duns persona-
xes que son quen de exceder as
súas obsesivas individualidades
para atoparlle un sentido á vida
en tanto que membros dunha
comunidade e o lector descobre
compracido que a anécdota está
trascendida por unha análise
das relacións afectivas de gran
calado.

E do papel da literatura, por
suposto. “Nunca debemos su-
bestimar o poder dos libros”,
lémbranos Nathan. As múltiplas
referencias literarias que adu-
ban esta novela, nunca gratuí-
tas, redundan na gran ensinanza
que se pode tirar desta frase
que, noutro contexto, non pasa-
ría de constituír un lugar co-
mún. Dende a reflexión sobre a
idea de refuxio presente en Poe
e en Thoreau até a soberbia his-
toria sobre os últimos días de
Kafka, pasando polo contínuo
xogo de referencias a Hawthor-
ne –quen, como moitos lembra-
rán, participou na Brook Farm,
un experimento fourierista de
“rexeneración social” moi pró-
ximo ao socialismo–, todas elas
nos reafirman na idea de que as
historias que nos contamos os
uns aos outros teñen unha fun-
ción ben máis primordial que a
do mero entretemento.

Auster renuncia neste seu
último traballo á parte máis
sombría do seu particular mun-
do narrativo para iniciar unha
incursión máis benévola –aínda
que en absoluto inxenua– nun
territorio no que a desconfianza
ante o mundo é substituída por
unha positiva vontade de afian-
zarse nel. En certo sentido,
transita rexións máis conven-
cionais pero, ao mesmo tempo,
dótaas dun alento máis intenso,
máis verídico –dickensiano,
podiamos dicir– na busca dun
retrato da sociedade que supere
a solipsista construción da
conciencia do noso tempo. O
resultado é unha das súas me-
llores novelas. Un libro que,
baixo a súa aparente sinxeleza,
brinda unha inmellorábel opor-
tunidade para a reflexión sobre
a verdade que escintila nos mí-
nimos incidentes cotiáns. Unha
lección altamente interesante.♦

MANUEL XESTOSO

A
enxurrada
de
pequenas
historias
resultan tan
ricaces e
convincentes
que apenas
nos
decatamos
de que
a trama
dá a
sensación
de non ir a
ningures...

Encrucillada
e o matrimonio
Encrucillada. Revista galega de pensamento 
cristián. Nº 146, xaneiro-febreiro do 2006.

Co transfondo da polémica
do matrimonio gai, o último
número da revista
Encrucillada analiza o
casamento desde varias pers-
pectivas. Torres Queiruga es-
cribe sobre “O matrimonio
como sacramento”; Gon-
zalo Aza
fala de
“Amor e
afectivi-
dade vul-
nerábel”;
Marciano
Vidal
reflexiona
sobre a
“Normali-
zación das
parellas re-
casadas” e, por último, Juan
Masiá trata o problema da
“Orientación sexual discrimi-
nada”.♦

Grial e o Merlín
Grial. Cadernos. Nadal do 2005.

O cincuenta aniversario da
publicación da obra Merlín e
familia, de Álvaro
Cunqueiro, é o tema
monográfico do último
número da colección “Cader-
nos” da revista Grial. Os arti-
gos de Dores Vilavedra, Fer-
nández del Riego, Victoria
Cirlot,
Xosé
Miran-
da, Ra-
món
Lourei-
ro e Cé-
sar An-
tonio
Molina
animan
a
redescu-
brir este
fermoso texto. A publicación
recolle tamén unha carta de
Piñeiro dirixida a Cunqueiro
e unha entrevista de Casares
co mindoniense.♦

R.G.T.
Revista galega de teatro. Nº 45. Inverno do 
2005. 5,50 euros.

Acontecemento de danza co-
mo En pe de pedra e teatrais
como a feira de Ciudad
Rodrigo ou a celebración do
IV Encontro Estatal de
Teatro afeccionado son anali-
zados neste
núme-
ro da
Revis-
ta
Galega
de Tea-
tro. Ta-
mén in-
clúe un-
ha entre-
vista a
Alberto
Rivero e
ACT-
TRES, tres exercicios para
café-teatro de Xosé Manuel
Pazos.♦

Brooklyn Follies,
sutil reflexión disfrazada de comedia
O último Auster en galego

Paul Auster.



Título: Andrés Gaos.
Autora: Rosa María Fernández García.
Edita: Xunta de Galicia, 2005. Colección A
nosa memoria nº 47.

¿Hai interese en canonizar a
Gaos, en convertilo nunca es-
tampiña sen interese real? Por-
que o modelo literario desta
nova biografía de Gaos é clara-
mente o da literatura haxiográ-
fica, as vidas de santos ou hé-
roes tan abundantes na España
dos anos 40 e 50, época na que
se publicaron biografías seme-
llantes de Manuel de Falla ou
Tomás Luis de Victoria, entre
outros compositores reivindi-
cados polo franquismo. Esta é
a orixe de afirmacións tan im-
probábeis coma que “a busca
da beleza ocu-
pou toda a
p r o d u c i ó n
compositiva”
de Gaos ou
que “a evoca-
ción da súa te-
rra ocupa os
últimos mo-
mentos na vi-
da de Gaos”,
que definen o
carácter desta
biografía de
Gaos. Estas
fábulas haxio-
gráficas par-
ten da premi-
sa de que o
b iograf iado
non ten inte-
reses terrenais
o que permite
omitir cuestións do tipo “¿E lo-
go, de que vivía o Gaos ese?”
e, sobre todo, pódese facer
elipse de cousas tan incómodas
como as relacións de Gaos cos
intelectuais da oligarquía ar-
xentina, ou as datas nas que
Gaos “achégase íntimamente á
súa terra”, que é precisamente
cando os nacionalistas galegos
exiliados, cos que Gaos nunca
quixo ter o menor trato, deixan
o Centro Galego de Bós Aires.

Según Rosa Mª Fernández,
“Andrés Gaos Berea é un dos
músicos galegos máis impor-
tantes de todos os tempos. Ne-
no prodixio, violinista excep-
cional, compositor, director de
orquesta e pedagogo, reuniu na
súa persona as tendencias com-
positivas de Centroeuropa e o
alento inspirador da súa Gali-
cia natal”, e anuncia que “O li-
bro ten dúas partes. Na primei-
ra recóllense datos da súa bio-
grafía, mentres que a segunda
trata sobre a súa traxectoria ar-
tística como intérprete, compo-
sitor, profesor e director.” Pero
a segunda parte titúlase “Gaos
compositor” e non adica unha
soa liña a ningunha das outras
actividades de Gaos. Nin se-
quera á de concertista de violín
da que tampouco na primeira
parte “Biografía” se proporcio-
nara a información imprescin-
díbel sobre a carreira concertís-

tica de Gaos (cronoloxía e xeo-
grafía das xiras, datas e lugares
exactos das actuacións relevan-
tes, repertorio de Gaos como
violinista, etc.) salvo no re-
ferente aos recitais galegos de
Gaos, que xa estaban perfecta-
mente descritos dende hai moi-
tos anos. 

Esta falta de información
sobre a actividade fundamental
de Gaos vese agravada polas
contradicións cronolóxicas que
xurden reiteradamente na
“Biografía”. Por exemplo, o
lector non chega a saber cándo
estudiou Gaos no Conservato-
rio de Bruselas. Primeiro afír-
mase que Gaos ingresou nese
mítico Conservatorio no curso
1890-91, logo infórmasenos da
actividade de Gaos en Galicia
nese mesmo período e para re-
matar afírmase que Gaos xa es-
taba residindo en Arxentina en
setembro de 1891. Entón,
¿cando e canto tempo estudiou
Gaos en Bruselas? Semella que
moi pouquichiño.

Fernández García usa arbi-
trariamente as fontes hemero-
gráficas: non discrimina entre
os anuncios remitidos polo or-
ganizador dos concertos, os

“ecos de sociedade” anónimos
e os artigos de opinión ou críti-
cas musicais asinadas. Doutra
banda, cando alude ás xiras in-
ternacionais de Gaos, privile-
xia os xornais galegos sobre a
prensa europea, que é mencio-
nada en dúas únicas ocasións.
Na páx. 67 afirma que as críti-
cas da prensa europea “son tan
favorábeis como as que poden
lerse sobre as grandes figuras
centroeuropeas do violín na
primeira metade do século
XX”, pero só cita un xornal
francés de información xeral
–Le Figaro– e una publicación
alemá que nunca existíu –All-
gemeine Zeitung– e xa que lo-
go, non reproduce nin unha soa
liña desas críticas a Gaos. Sí o
fai cando fala dos concertos no
Pavillón de Arxentina na Expo-
sición Universal de París
(09.1937), pero nesa ocasión
cita as críticas en castelán a pe-
sar de que o seu libro está es-
crito en galego. ¿Os xornais
parisinos pubricaron esos arti-
gos en castelán? Nese caso non
eran críticas musicais, senón
publicidade inserta pola Em-
baixada de Arxentina (unha
práctica habitual na época). 

A lista de ar-
quivos consulta-
dos pola autora
resulta esclarece-
dora para estas
cuestións, xa que
non se menciona
ningún arquivo
de xornais (nin
sequera os gale-
gos ou arxenti-
nos), ningún ar-
quivo europeo
nin español e un
só arquivo arxen-
tino de recente
creación. Tam-
pouco menciona
os dous arquivos
galegos con máis
documentación
sobre Gaos nin o
do Centro Galego
de Bos Aires. O
mesmo sucede
coa bibliografía,
pois Fernández
García ignora a
práctica totalida-
de dos artigos so-
bre Gaos publica-
dos en revistas,
dicionarios ou
m o n o g r a f í a s
científicas. 

I g u a l m e n t e
descoñece as pu-
blicacións cientí-
ficas sobre histo-
ria da música ga-
lega, o que a leva
a cometer erros
sistemáticos co-
mo louvar as ine-
xistentes obras
sinfónicas de
Marcial del Ada-
lid ou afirmar que
“Gaos compuxo

moi pouca música de cámara,
ao contrario que Marcial del
Adalid”, cando en realidade
Gaos compuso trece obras de
cámara e Adalid tres. A autora,
sempre atenta a deixar en evi-
dencia o atraso de Galiza, afir-
ma que o harmonio chegou a
Galiza en 1888, cando é feito
probado que o instrumento vi-
ña sendo habitual dende coren-
ta anos antes e que foi un dos
medios de recepción da música
de Chopin e de Schumann. A
primeira obra galega coñecida
para harmonio é a Muiñeira de
Marcial de Torres, escrita na
Coruña ca. 1850. O que de-
mostra que Galicia non ía tan
atrasada como afirma Fernán-
dez García.

O libro amosa un descoñe-
cemento semellante da historia
da música arxentina que a leva
a cometer constantes erros e in-
currir en anacronismos tan gra-
ves como datar en 1857 a inau-
guración do actual Teatro Co-
lón de Bos Aires. Teríalle bas-
tado a Fernández García con
visitar a páxina web do Colón
para saber que este foi inaugu-
rado no 1908. Non menor é o
descoñecemento sobre a histo-

ria da ópera e da música euro-
pea. Sobre a ópera Amor veda-
do, a biógrafa escrebe que “o
propio Gaos é autor da música
e do libreto, algo verdadeira-
mente fora do común no pano-
rama operístico dos séculos
XIX e XX.” ¿Non terá escoita-
do Fernández García falar dun
tal Richard Wagner?

Estas extravagancias sé-
guense no “catálogo e comen-
tarios da obra de Andrés Ga-
os”, das que só citarei a que se
refire á Facundo, que é descri-
ta como unha “comedia lírica”
con “certa afinidade coa zar-
zuela española”. En realidade,
Facundo é unha obra de teatro
patriótico, subtitulada “Cuatro
apuntes históricos”, sobre a vi-
da do xeneral Juan Facundo
Quiroga  (La Rioja, 1793-Ba-
rranca Yaco, 1835), o héroe fe-
deralista da Guerra Civil ar-
xentina e protagonista da obra
fundacional da novela arxenti-
na, Facundo (1845) de Domin-
go Faustino Sarmiento. Andrés
Gaos limitóuse a escreber a
música incidental de orquesta
para este drama que non ten
partes cantadas, pois só soa a
música na introdución e entre
as esceas.

Compre preguntarse se o li-
bro aporta nova información
sobre Gaos e a resposta é que
non, pois a totalidade da infor-
mación correcta que se pode
ler no libro está copiada de pu-
blicacións anteriores (só os
erros e anacronismos son apor-
tacións orixinais da autora). As
páxinas 16 a 35, son copia case
literal do artigo “Apuntes del
pasado: Andrés Gaos, niño” de
Luis Iglesias de Souza, publi-
cado en Abrente nº 16-18
(1984-86) pp. 73-90, do que
Fernández García copia mes-
mo notas aao pé e algunha erra-
ta tipográfica. Non existe dis-
culpa para o uso indebido ou a
apropiación do traballo intelec-
tual alleo e non vale dicer que
este libro é unha obra de divul-
gación. 

O depósito legal de 2005
deste novo volume da colec-
ción A nosa memoria, parece
indicar que se trata dun en-
cargo do anterior goberno da
Xunta. Logo dun proceso
electoral, a Administración
entrante debe asumir os com-
promisos firmes da sainte,
pero esta actitude positiva ten
límites éticos e políticos que
deben aplicarse en casos co-
mo o que nos ocupa. Non se
deben distribuir ás bibliote-
cas públicas e centros de en-
sino, libros inútiles e cheos
de erros como o Andrés Gaos
de Fernández García. Un li-
bro que nin sequera sabe ex-
plicar porqué Andrés Gaos
Berea é un dos músicos gale-
gos máis importantes de to-
dos os tempos.♦

XOÁN M. CARREIRA
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Música

Andrés Gaos, unha mala biografía

O modelo
literario
desta nova
biografía
de Gaos é
claramente
o da
literatura
haxiográfica,
as vidas
de santos
ou héroes
tan
abundantes
na España
dos anos
40 e 50.



Vostede chámalle ao libro A
baloira. Por que escolleu un
título tan abaneante?

Meus pais eran mestres de
escola rural. Tiven moitas vi-
vencias na aldea, e unha delas
foi a de abanear as árbores cun-
ha vara longa que lle chamaban
baloira. Fíxome graza como al-
go que perturba a paz das árbo-
res para tirarlles o froito.

Cada vez que colle a vara
e abanea a árbore da cultura
e da sociedade galega, que
froito cae?

Moitos froitos que xa están
podres. Outros, vizosos, arrin-
cados ao mellor antes de tem-
po. En xeral, estou bastante sa-
tisfeito de cómo evelocionou a
cultura galega dende hai 150
anos. Sobre todo a literatura,
que é o que eu máis observo. 

No seu libro hai unha pre-
gunta case dramática sobre o

que vai ser de nós. Que vai
ser da literatura galega?

Había bastantes indicios de
que a literatura ía entrar en cri-
se. Agora estamos nuns índices
de lectura moi baixos, pero hai
moitos máis lectores dos que
había antes. Ese vaticinio, que
era efectivamente dramático,
agora só ten un certo sentido en
canto que se está deixando de-
masiado a literatura nas mans
do mercado. Practicamente, o
lector só se ve orientado polo
mercado. Quen mellor faga o
marketing é quen venderá máis
libros. Por outra parte, o lector
delega moito a súa propia res-
ponsabilidade, en canto a gusto
estético, na publicidade e nos
xurados dos premios literarios.
Iso é perder, en certo modo, a
literatura como un ben cultural.

Citando a Eduardo Haro
Tecglen, fala de que a socie-

dade actual está a desculturi-
zarse. Até que punto é grave
isto no que atinxe a Galicia?

Hai un fenómeno curioso
que vai en contradición coas fa-
cilidades que a democracia puxo
en circulación. Eu pensaba que a
penuria cultural da sociedade ga-
lega viña dada pola miseria eco-
nómica e polo exceso de ocupa-
ción laboral das clases traballa-
doras, que non tiñan tempo para
cultivarse nin cartos para adqui-
rir os bens da cultura. E pensei
que coa democracia todo isto se
arranxaría. Coidaba que a xente
procuraría os libros e se enchería
de lectura e de cultura en xeral.
O único do que se encheu, en
moitos casos, foi de cartos. Can-
tas máis facilidades hai para ler,
parece como se menos se com-
prasen os libros. Esa descultura-
ción da que falaba Haro, eu pál-
poa tamén hoxe en día. Non sei

se é que no sistema de valores no
que medramos despareceu algo
sen ser substituído por valores
novos. Pode ser perigoso. Eu re-
cordo como os pais viñan preo-
cuparse polos fillos para que os
mestres os atendesen ben, e dicí-
anlles que moito coidadiño con
faltarlles ao respecto. Hoxe en
día estamos vendo o que pasa
nos institutos.

A que se debe esta degra-
dación do ensino que tivo co-
mo consecuencia, entre ou-
tras cousas, a desculturación
da que estamos a falar?

En gran parte, á falta de edu-
cación na propia familia, que é
onde tiña que empezar unha edu-
cación cívica cunhas regras de
comportamento do que se cha-
maba antes urbanidade. E tamén
quizais houbo no ensino un mo-
mento de excesivo colegueo en-
tre os profesores e os alumnos.
Un colegueo que ás veces me pa-
rece que encubría unha deficien-
cia cultural tamén por parte dos
profesores. Quizais esa distancia
pedagóxica que é positiva pasou
a ser substituída pola considera-
ción do profesor como un colega
máis a quen se lle
podía dicir cal-
quera cousa e
mesmo bater nel
algunha vez.

Vostede é un
home preocupa-
do polas boas
maneiras. Co-
mo andamos de
urbanidade os
galegos?

Eu creo que
fatal. Dende a maneira de falar a
berros nas tabernas, sen necesi-
dade ningunha, até a falta desa
cortesía que antes era unha nor-
ma social. Pero non nos pasa isto
só aos galegos. Toda a cultura oc-
cidental está perdendo boas ma-
neiras nestes. A min, o que máis
me molesta é non poder estar nun
sitio público sen que estea alguén
berrando ao teu lado. Perdéronse
as boas maneiras. Nalgún caso,
afortunadamente, porque eran
códigos insoportábeis, pero había
algunhas que deberían ser uni-
versais. O libro de Eduardo Blan-
co Amor Las buenas maneras,
ademais de ser precioso, non é al-
go que caduque.

Vostede di no libro que a
Cidade da Cultura debería
ser a réplica contemporánea
ao vello burgo que é Santiago.
Vai camiño de conseguilo?

Aínda non puiden desfrutar
dunha visita ás obras, pero polo
que se le e polo que se escoita,
penso que xa que é irreversíbel
que ten que haber aí unha cidade
de nova planta podíase imitar o
que foi La Défense de París res-
pecto aos Campos Elíseos. Hai
alí o Arco de Triunfo que dialo-
ga alá no fondo co arco tan bo-
nito de La Défense. A arquitec-
tura contemporánea é algo que
me fascina e, se hai actuacións
urbanísticas con edificios em-
blemáticos interesantes, a Cida-
de da Cultura será tamén un mo-
tivo de peregrinación e non está
mal poñerlle ao vello burgo un-
ha réplica innovada a pouca dis-
tancia. A min gústanme moito as
intervencións da arquitectura
moderna dentro da cidade de

Santiago. Encántame o Centro
Galego de Arte Contemporánea.
Diría que máis; nun momento
falouse de que ía ir en mármore
branco e non o fixeron así. Pu-
xéronlle unha pedra equivocada.
Sería moito máis interesante que
a pel do edificio fose en mármo-
re branco. Que sería da catedral
de Santiago se alguén non deci-
dise poñerlle as torres barrocas
que hoxe son tan esbeltas e fer-
mosas? Sería moito máis vene-
rábel, porque era moito máis ve-
lla, pero a catedral románica se-
ría moito máis aburrida.

Segue a ser Compostela ese
espazo de cidadanía que voste-
de reclamou algunha vez?

Podía selo, pero xa o defun-
to Luís Mariño se queixaba de
que non existe esa ágora onde
se circulaba e se tiña a seguri-
dade de atopar as persoas do
burgo para falar despaciosa-
mente, tomar unha taza de viño,
etc. Iso penso que se perdeu.
Agora hai demasiadas tendas
para turistas e os composteláns,
os do burgo, xa non se buscan.
En todo caso tropézanse cando
hai que ir facer algún recado.

Cal é futuro
da literatura ga-
lega?

Terá o futuro
que teñan en xeral
todas as literaturas,
polo menos en oc-
cidente. Hai unhas
pequenas fallas de
non pouca impor-
tancia como, por
exemplo, que aín-
da os nosos escri-

tores non son o referente da so-
ciedade no seu vivir cotián. Entre
os que len, seguramente os re-
ferentes están fóra aínda. A min
gustaríame que a xente, tomando
o seu café ou indo á praia, tivese
como referentes a escritores gale-
gos que lle axudasen coa súa obra
a reflexionar sobre a vida ou, sim-
plemente, a facerse unha filosofía
e unha estética. E tamén está aín-
da excesivamente subvencionada
a literatura. A literatura galega fí-
xose hai 150 anos nada máis,
fronte ás outras literaturas euro-
peas que levan moitos séculos
formándose.

Non pode aínda andar de-
sorientado un novo escritor
fronte ás diversas tendencias
lingüísticas, lusismo, acade-
micismo, etc?

Iso xa tivo máis importan-
cia da que ten. Estas normas úl-
timas da Real Academia, que
se chamaron de convivencia,
aproximando un pouco máis de
cara ao portugués, a min paré-
cenme moi ben. En todo o ca-
so, creo que son pouco radi-
cais. Debían ser máis contun-
dentes e non seguir dando a op-
ción. Polo tanto, hoxe en día
quen se enfronte á actividade
de escribir xa ten unha ferra-
menta e unha lingua máis asen-
tadas. Seguen existindo natu-
ralmente outras propostas máis
radicais en canto á aproxima-
ción ao portugués. Entendo que
algunhas delas polo menos de-
turparían algo o que é a lingua
galega, pero hai outras que eu
aceptaría. Por exemplo, o nh,
que non perturbaría para nada a
fonética galega.♦
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Anxo Tarrío
‘Perdéronse as boas maneiras’

PERFECTO CONDE

Doutor pola Universidade de Oviedo, Anxo Tarrío é catedrático de Filoloxía
Galega e Portuguesa na Universidade de Santiago. Tamén dirixe a sección de
Literatura do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
O seu máis recente libro, A baloira (Xerais), acaba de aparecer nas librarías.

‘O nh
non perturbaría
para nada a
fonética galega”

P. CONDE



X.G.G.
Despois de vintecinco anos da
morte e a cinco anos do cente-
nario do seu nacemento,  aínda
é, infelizmente, necesario rei-
vindicar a Álvaro Cunqueiro.
Cunqueiro foi o escritor galego,
como tal, é dicir, como escritor,
máis completo do século XX na
Galiza, cousa da que, parece,
non queremos decatarnos. Poe-
ta, narrador, dramaturgo, ensa-
ísta, tradutor... somos moitos os
que aínda suspiramos polas sú-
as obras completas, tanto en ga-
lego como en español. Centos
de artigos, de traducións, de na-
rracións permanecen inéditos
esperando a man que os resgate
e o editor que se atreva a publi-
calos como se merecen.

Se ben nos últimos anos da
súa vida, despois da aparición do
primeiro volume das súas Obras
completas en galego, pasou a ser
considerado como un dos gran-
des poetas de nós do século (tal-
vez o máis grande), antes a súa
“fama” viñera dada pola súas na-
rracións. Narracións que fixeran
de Cunqueiro un novelista. Mais
non foi un novelista, aínda que
escribira novelas, ese xénero
tantas veces asasinado e que ho-
xe ninguén sabe o que é; todo e
nada é novela. E as súas obras
narrativas, aquelas consideradas
novelas, non son en verdade no-
velas: son fábulas. Foron nove-
las por deseño e desexo editoral,
mais non poden ser consideradas
tales. As crónicas do Sochantre,
Se o vello Sinbad volvese ás illas
(as súas únicas “novelas” en ga-
lego, porque ninguén considera-
rá novela Merlín e Familia), Un
hombre que se parecía a Ores-
tes, El año del cometa,  Vida y
fugas de Fanto Fantini, Las mo-
cedades de Ulises, non son no-
velas, son fábulas, o, se se prefe-
re, contos longos. Como fábulas
son os seus libros de “contos”,
Escola de menciñeiros, Xente de
aquí e acolá, Os outros feiran-
tes..., para min os seus grandes
libros narrativos. 

Son contos pola diferencia
entre conto e relato ou novela.
Segundo Yves Bonnefoy, a  no-
vela, o relato, non cuestiona as
leis de ferro que fan que exista o
posíbel, mais tamén o imposíbel.
O soño da novela recoñece a rea-
lidade. En troco, no conto “todas
as transgresións da lei da mundo
poden producirse, subliñarse de
maneira chamativa ou mesmo,
moitas veces, impercetíbel e de
maneira ningunha suliñada, non
é unha fenda efectuada excepcio-
nalmente, como no relato, a esas
leis, senón o simple indicio de
que non existen, ou non moito,
cando menos durante todo o tem-
po e en todo o espazo que o con-
tista nos abre”. De aí que non se-
xa estraño, como recordaba hai
pouco Manuel Forcadela, que
Cunqueiro, a través dos seus alter
ego, crease “toda unha constela-
cións de seres imaxinarios que
eran, como manifesta o propio

Cunqueiro no prólogo de Xente
de aquí e de acolá, tan reais co-
mo el mesmo”. Reais como el
mesmo porque naceron da súa
experiencia, das transgresións da
lei do mundo. O contista abre as
vías ás relacións da persoa con
ela propia e cos outros seres. É
dicir, o contista, o narrador, toma
os elementos dos seus relatos da
súa propia vida ou dun fondo de
experiencia que lle foi transmiti-
do, e o que narra nos seus relatos
convértese á vez en experiencia
para aqueles que o escoitan ou o
len (W. Benjamin). Se o novelis-
ta é un solitario e o seu lector (ou-
tra vez Benjamin) está en soida-
de no momento de ler, no conto
–na narración, na fábula–  o na-
rrador e os seus auditores ou lec-
tores forman unha comunidade
ou sociedade. De aí, por exem-
plo, que os personaxes de Se o
vello Sinbad... ou de As cróni-
cas... sexan galegos. É dicir, can-
do escoitamos a un bretón ou a
un árabe en calquera dos dous li-
bros, estamos, en verdade escoi-
tando a un galego, non porque fa-
le no noso idioma, senón porque
os personaxes son intrinsicamen-

te galegos sen necesidade de ter
nacido na Galiza. E iso é así por-
que Cunqueiro se dirixía aos ho-
mes e mulleres que formaban
con el unha comunidade ou unha
sociedade. Homes
e mulleres que
eran/son gale-
gos/as. (Aínda
que como di M.
Forcadela o seu
lector ideal, a
quen se dirixe en
primeira instancia,
é ao Grupo Gala-
xia.). Por outra
banda, talvez sería
necesaria unha
lectura dos seus
tres libros de “Re-
tratos” que de-
mostrase que estes
retratos de seres
“imaxinarios” son
unha elexía por
unha Galiza que
desaparecía, desa-
parición que lle
causaba unha profunda melanco-
lía. Para usar outros termos, o
cambio dunha Galiza rural a un-
ha Galiza urbana, cambio produ-

cido polo capital financeiro, mais
que pola industrialización.

Faltaría falar do Cunqueiro
poeta, sobretodo do último
Cunqueiro. Un poeta que se di-

rixe directamente
á ferida. Do Cun-
queiro dramatur-
go, do Cunqueiro
articulista, do
Cunqueiro ensa-
ísta. A literatura
de Cunqueiro,
mesmo a que nos
pode parecer
máis “banal”, ta-
mén é unha li-
teratura que pode
lerse como a res-
posta (non esca-
pista, como pen-
san aínda algúns
sen dicilo en voz
alta) da imaxina-
ción á desorde
que percibiu no
seu século. Se o
de Mondoñedo

escribiu un traballo sobre “As
mil caras de Shakespeare”, as
caras de Álvaro Cunqueiro non
son menos.♦
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Alianza
DAMIÁN VILLALAÍN

AAlianza de Civilizacións
foi unha proposta lanzada
por José Luis Rodríguez

Zapatero hai un par de anos, pou-
co despois de chegar ao goberno
de España e xa coa guerra do
Irak apuntando inexorablemente
cara ao calamitoso destino que
tantos lle auguraran.
Sorprendentemente, Koffi Annan
abenzoou axiña o enunciado
zapateiril e montou na ONU un
grupo de alto nivel, con Federico
Mayor Zaragoza, Khatami e Des-
mond Tutu entre outros, dedicado
a fornecer de contidos ao que, de
primeiras, non parecía máis que
unha carcasa verbal atractiva e
benintencionada. A referencia ri-
val era o conflito de civilizacións
teorizado por Samuel Huntington
nun libro moito máis interesante
do que afirman os que non o
leron. Nese texto o politólogo
americano facía unha
advertencia, o cal non debería ser
confundido cun vaticinio nin
moito menos cun chamamento.
En realidade Huntington non é
culpable de que un grupiño de in-
hábiles, bisoños e ofuscados arri-
bistas neocons tomase o seu libro
como unha guía para a acción e
tentase converter o aviso do
venerable académico nunha pro-
fecía autorrealizada. 

AAlianza de Civilizacións ti-
ña o seu punto programático for-
te na decisión de abordar a loita
contra o terrorismo non a través
da guerra, senón do diálogo e a
cooperación política, social e
cultural. A partir de aí suxeríase
un afondamento nas causas que
subxacen no fenómeno terrorista
e un combate contra os extremis-
mos ideolóxicos e as súas apela-
cións ao odio, todo o cal debería
propiciar un mellor achegamento
“entre oriente e occidente, entre
norte e sur”. A proposta,
quitando o xa citado Kofi
Annan, foi recibida en Europa e
América con escepticismo. E en
España foi obxecto das irritadas
rexoubas coas que os nosos
dereitistas máis presuntuosos fla-
xelan decote o buenismo que ca-
racterizaría a cosmovisión de Za-
patero e que tería a súa
plasmación estelar nesta
conciliadora iniciativa.

Despois dos atentados no
metro de Londres, Tony Blair,
supoño que tras un dos seus
rigorosos e case místicos
exames de conciencia, manifes-
tou publicamente o seu interese
pola proposta. E agora seica
Condolleeza Rice mandou unha
carta dicindo que os Estados
Unidos tamén se apuntan. O cu-
rioso da alianza de civilizacións,
nun mundo cheo de gabinetes de
estudos, fundacións, think tanks
e universidades, é que tardase
tanto tempo en ser asumida, aín-
da que fose matizada ou critica-
mente, como unha idea máis va-
liosa e de eficacia quizais menos
inmediata pero si máis duradeira
que o simple recurso á violencia
bélica. Agora, tras a batalla das
caricaturas, un episodio de conti-
dos case exclusivamente
culturais e ideolóxicos, volve
aparecer con ímpeto na axenda
da comunidade internacional.
Talvez agora se apunten tamén
os das rexoubas.♦

Cunqueiro, o escritor galego
máis completo do século XX

Cando
escoitamos
a un bretón ou
a un árabe
en calquera
dos libros
de Cunqueiro,
estamos,
en verdade
escoitando
a un galego.
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Que importancia tivo o en-
caixe galego ao longo da
historia?

O encaixe é unha das arte-
sanías con bastante arraigo en
Galiza, considerada como a
máis xenuína do país, primeiro
porque a materia prima, o liño,
sempre se cultivou aquí, e se-
gundo porque a técnica vén
precisamente de facer redes. Ao
longo da historia, onde máis
encaixe houbo foi nas vilas ma-
riñeiras. Alí as mulleres remen-
daban as redes, e, cando o liño
acadou unha calidade óptima,
comezouse a trenzar. Hai noti-
cias desta arte do século XVI e
no Museo de Encaixe de Cama-
riñas consérvanse pezas do sé-
culo XVII. O cóengo Santiago
López Ferreiro xa di que no sé-
culo XV se elaboraba moito en-
caixe aquí. Aparece nos pazos,
nas igrexas, en paradas do Ca-
miño de Santiago, en lugares de
ofrenda, ben para atavío dos
curas e para adornar as igrexas,
ben para as roupas ou pezas
para o fogar. Os barcos que en-
traban nas rías galegas foron
traéndolles novos modelos que
elas adaptaron con outros moti-
vos, propios do encaixe galego,
tirados do gótico e do románico
e que en moitas ocasións re-
producían as ondas do mar.

Pero o encaixe tamén ti-
vo moita aceptación entre
as clases populares, mesmo
chegou a ser obrigatorio o
seu uso por Real Decreto.

Foino. Os reis Carlos I e
Felipe II potenciaron o encai-
xe e obrigaron a todos os ho-
mes e mulleres a que na rou-
pa exterior e interior se leva-
se encaixe.

Os estudosos non se po-
ñen de acordo, mais cal se-
ría ao seu ver a orixe do
encaixe galego? 

Ao afondar nas actividades
artesanais atópase que moitas
delas están en Oriente Medio.
Por exemplo, a roupa que
usan os curas católicos para di-
cir misa, usábase en Mesopo-
tamia e xa estaba chea de fili-
granas. Dende Oriente Medio
e, sobre todo a través dos ára-
bes, foi vindo toda esta tradi-
ción. No Antigo Testamento
tópanse exemplos de mulleres
con rodetes, ao igual que leva
a Dama de Elxe. Mais, perso-
nalidade propia, en Galiza non

adquiriu até o século XV, can-
do pasou a denominarse en-
caixe. Hai un feito sinalado
dentro da historia do encaixe
galego e está protagonizado
polo conde de Andrade de
Pontedeume en 1520, cando
marchou a Flandres cos seus
soldados a loitar. Á volta moi-
tos deles viñan casados con
mulleres de alí que traían o
costume de facer encaixe. Ta-
mén se introduciu moito a tra-
vés do Camiño de Santiago,
pero foi decisivo o mar. Coñe-
ceuse antes o encaixe nos por-
tos de mar que no interior. 

No século XVIII e XIX
colleu pulo o encaixe gale-

go, cal foi o principal seu
principal destino?

Cando España estaba en
América, as crioulas que imita-
ban os españois pedían que lle
enviasen encaixe para lucir nas
saias, nas enaguas ou nos pa-
rasoles. Nesta época é cando
máis encaixe galego se vende
no exterior, especialmente diri-
xido a Cuba e Arxentina. A fi-
nais do XIX España perdeu co-
lonias, feito que coincidiu co
cambio nas modas europeas
que vestían as mulleres con
menos roupas, e diminuíu bas-
tante a produción. Mais, en
1901 hai datos de que se ven-
deron máis de catorce mil qui-

los de encaixe en América, por
un valor daquela de dous mi-
llóns de pesetas. 

No Catastro da Ensena-
da recóllese que foi un ofi-
cio numeroso. Apunta que
había 400 mulleres en Ca-
mariñas, 320 en Ponteve-
dra e 150 no Caramiñal. 

O curioso é que en Ponte-
vedra eran máis que mariñeiros
(191 mariñeiros fronte 320 mu-
lleres e catorce almacéns). O en-
caixe sempre foi unha activida-
de económica complementaria
do mar, realizada por mulleres.
El Mundo, o xornal da época,
apuntaba que en Galiza había
ao redor de vinte mil mulleres
dedicadas ao encaixe, pero non
é posíbel que houbera tantas. 

As encaixeiras nunca ti-
veron un gremio que as
preparase, que potenciase
o seu traballo e conservase
e desenvolvese técnicas e
motivos, por que?

Precisamente pola disper-
sión das palilleiras, porque non
tiveron fábricas e porque non
contaba nos listados de facen-
da. Outro dos motivos é que
nunca dicían o que gañaban,
non querían que se soubese
que gañaban máis que os seus
homes no mar, e cada unha pu-
ña o seu prezo. Os economistas
galegos falan do encaixe como
algo tanxencial pero nunca co-
mo obxecto do seu estudio.

Que consecuencias tivo
a falta de gremio?

Foi un oficio moi irregular,
con pouca estabilidade. 

Como aprendían a pro-
fesión?

Moitas mulleres empezan
con catro anos a palillar. Logo
non sabían ler nin escribir pe-
ro facían uns encaixes marabi-
llosos. A finais dos XIX e prin-
cipios do XX na Escola de Ar-
tesanía de Compostela as mu-
lleres que querían ser palillei-
ras primeiro tiñan que facer
catro anos de costura, despois
dous de bordado e logo un de

encaixe. Entón e cando lles
daban o título de encaixeira.

Por que quedou o termo
de Encaixe de Camariñas?

Non existe o encaixe de
Camariñas, existe o galego. O
que acontece é que en Cama-
riñas recolleuse e conservouse
a tradición do encaixe, e se-
guiron palillando. Sen elas ao
mellor estaría desaparecido.
Tradicionalmente, dende a vila
mandábase o encaixe elabora-
do en toda a zona cara o por-
to da Coruña, que despois via-
xaría até América. Foi unha
sorte de centro neurálxico, de-
bido as malas comunicacións. 

Como cambiou a situa-
ción das palilleiras na ac-
tualidade?

Até hai poucos anos os ta-
lleres estaban no 90% dos ca-
sos na beiramar. A Sección Fe-
minina deuno a coñecer por
outros lugares. Nestes mo-
mentos estase a producir unha
eclosión, especialmente nas
cidades. En Pontevedra, agora
mesmo, hai máis de trescentas
palilleiras facendo encaixe en
dezasete talleres. É moi raro
que nos concellos da costa
non haxa encaixe, o mesmo
que pasa no interior grazas
aos cursos que se imparten e
as escolas de palilleiras. Ta-
mén existen asociacións labo-
rais de palilleiras, son autóno-
mas, venden directamente os
seus produtos ou a interme-
diario. Pero aínda non se po-
de vivir exclusivamente do en-
caixe. Tamén está cambiando
a conciencia e xa se comeza a
ver como un arte maior. 

Que papel están xogan-
do as novas tecnoloxías no
encaixe galego?

A perfección. Un encaixe
feito con programas de deseño
é máis perfecto, máis  simétri-
co e o resultado final mellor.
Pero este emprego non impli-
ca que non sexa tradicional.

Existen coleccións pri-
vadas de utensilios relacio-
nados co encaixe?

O Museo do Pobo Galego
ten unha destacada colección
composta por máis de 7.000
picados [patrón de cartolina].
O de Pontevedra tamén ten
unha boa colección. Eu teño
algúns picados e ao redor de
2.000 palillos galegos. Deste
tipo hai poucos.♦
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Mario Gallego Rei 

‘Había máis mulleres facendo encaixe
que mariñeiros’

M. BARROS

Dedicou boa parte da súa vida á investigar na historia do encaixe galego, unha tarefa complicada se se ten en conta que non existe ape-
nas material bibliográfico e os poucos documentos que recollen este oficio artesanal atópanse espallados en arquivos, museos e bibliote-
cas. Froito deste traballo o investigador Mario Gallego Rei asinou catro libros. O último vén de publicalo a editora A Nosa Terra baixo o tí-
tulo O encaixe galego. Ademais de trazar un percorrido pola historia do encaixe, o libro dá luz sobre a importancia que este labor de mu-
lleres tivo como complemento económico nas vilas. A finais de mes será o pregoeiro da primeira palillada que se celebrará en Pontevedra.

PACO VILABARROS



Primeiro foi a descarga de musi-
ca a través da rede. Logo o pira-
teo dos compactos e o vergalla-
zo na industria do disco. Agora a
actualidade márcaa o iPod, o úl-
timo aparello de Appel que per-
mite almacenar até quince mil
cancións que cabe nun peto.
Non embargante, o soporte tra-
dicional que canalizou durante
anos toda a produción discográ-
fica e que pasou a ocupar postos
marxinais coa explosión do
compacto a primeiros dos no-
venta, volve estar de moda. 

Na actualidade, as poucas
tendas especializadas de música
que permanecen abertas nas
grandes cidades galegas están a
incrementar o espazo dedicado á
compra e venda de vinilos e cre-
ce o número de persoas interesa-
das. O que antes era unha prácti-
ca propia das tendas de segunda
man preséntase agora como un-
ha actividade complementaria
nos negocios de música.

Suso Hidalgo, responsábel
de Elepé, unha das máis antigas
de Vigo na que conviven ade-
mais vinilos novos e de segunda
man, apunta como unha expli-

cación a busca por parte do pú-
blico de “algo distinto”. “O vi-
nilo é algo físico, que se pode
abrir, tocar, mesmo ler e que,
como obxecto, ten outro encan-
to”. Pouco partidario de levar
“trescentas cancións nun chis-
queiro” sinala que a xente esta-
se acostumando a escoitar músi-
ca “con pouca calidade”. “O vi-
nilo ten un son diferente” e un-
has características que fan que
moitos melómanos o prefiran a
formatos como o compacto.

Outra das tendas especiali-
zadas que vende en Vigo vinilos
é Honky Tonk. O seu responsá-
bel Samuel González indica que
“a xente cansou do cd, valórao
pouco polo pirateo”. “Agora
moitos dos nosos clientes pre-
firen gastar os cartos nun vinilo
antes que nun cd”. Como el ex-
plica “cando eliminaron o vinilo
nos noventa nas tendas non hou-
bo opción, podían convivir am-
bos soportes pero non foi así.
Co pirateo, as discográficas de-
catáronse de que os vinilos non
se poden copiar e volven apos-
tar por eles”.

Na actualidade ao redor dun

trinta por cento das novidades
discográficas inclúen unha tira-
da en vinilo, máis reducida.

Ademais, estanse a reeditar un-
ha gran cantidade de discos xa
publicados e agora é doado ato-

par practicamente calquera tra-
ballo dos últimos cincuenta
anos.

Frikis e nostálxicos

Por fetichismo, por calidade ou
por nostalxia cada vez son máis
os que se achegan a tenda na pro-
cura dun bo lp. Soul, jazz, gara-
ge, blues... con prezos que osci-
lan dos 5 aos 20 euros, a oferta é
ampla para un público que vai
dende os vinte aos corenta anos. 

“Está de moda, é como cool”,
sinala Samuel González, “pero se-
gue sendo minoritario. Nos últi-
mos anos a tendencia é vender
menos compactos e máis vinilos.
Igualouse máis o número de ven-
tas, antes a diferenza era abismal”. 

Tanto Suso Hidalgo como
Samuel González coinciden en
sinalar que a calidade dos novos
vinilos mellorou considerabel-
mente e ambos agóiranlle máis
vida ao vinilo que ao compacto.
“O negocio das discográficas é
buscar outro formato e conse-
guir que a xente volva mercar
todo. Mais, o vinilo vai seguir
aí, á marxe”.♦
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Pan e violetas 
MARICA CAMPO

Outro oito de Marzo e as mulleres que sabemos que temos
dereitos falaremos dos dereitos das mulleres que non
saben que teñen dereitos. Algunhas sabémolo, moitas

sófreno. Arroiba, desde a comodidade e a independencia,
teorizar sobre cousas para as que, por non as ter padecido, a
empatía non ten datos. Diráseme que non existe ningunha muller
á que, dun ou doutro xeito, non teña ferido o machismo, e iso é
certo. Mais nós sabemos que temos dereitos. 

Collo e refago aquel lema das mulleres que en 1909 se
manifestaron en Nova York  a pedir pan e rosas, é dicir,
seguridade económica e calidade de vida. Pan e violetas para
facérmonos eco das celebracións que a Secretaría de Igualdade
programou baixo a epígrafe de “Mes violeta”.

Moitas son as actividades que, en aras de crear conciencia,
se están a desenvolver. Iso está ben, moi ben. Mais unha ten a
impresión de que, sobre a tona da auga, barcas relucentes e ben
enfeitadas fan singraduras marabillosas que  aplaudimos desde a
beira. Debaixo, na profundidade das augas frías, están elas, as
que non poden ver o espectáculo porque as engole o mar  con
todo o seu amargor. O mar, velaí o problema.

Chámolle mar, porque é universal e dificilmente
domeábel, ao sistema capitalista, ao neoliberalismo que
precisa, para seguir existindo, dunha clase dominada, dunha
nova raza de escravos para a que non haberá manumisión.
Fálase de que as mulleres teñen –temos– que entrar en
ámbitos de decisión. Si, mais para que?  Para perpetuar e
validar coa nosa presenza un sistema a todas luces inxusto?
Para explotar as nosas conxéneres coa mesma impunidade e
virulencia que os varóns? 

Mulleres ao poder, si: para loitar pola alteridade de que
falaba Pasolini, esa que exclúe a asimilación de explotados e
explotadores. Esa que procura unha outra orde mundial en que
as cousas recuperen o seu verdadeiro valor e o seu nome
primeiro, lonxe do consumismo e o pensamento uniforme, cerca
do ecofeminismo de Vandana Shiva, por exemplo.  Un mundo
de pan e violetas.♦

Volve o vinilo
M. BARROS

Fetiche para melómanos, obxecto de culto para nostálxicos, o máis cool para novos e estratexia para as discográficas.
Sexa cal sexa o motivo, o vinilo volve estar de moda, con vendas que aumentaron considerabelmente nos últimos anos.

PACO VILABARROS



SABELA PILLADO
Poeta incomprendido do visual,
como poden ser Tarkovski ou
Antonioni, Terrence Malick
traballa cada un dos seus filmes
coma se dun cadro se tratase.

Por fin, oito anos máis tarde de A
delgada liña vermella chega o
novo filme de Terrence  Malick,
e a espera non foi en vano. Con
tan só catro filmes no seu facer
(xunto co anterior; Malas terras
e Días de ceo) ao longo de 33
anos, Malick é considerado un
cineasta de culto, e aquí volve
amosar de novo o por qué desa
consideración. Como ocorre co
noso exemplo patrio, Víctor Eri-
ce, hai quen o considera poético
e sensíbel, e quen opina que as
súas películas son soporíferas e
incluso pretenciosas.

Pero a día de hoxe Terrence
Malick é unha lenda viva, rodea-
do dun halo de misterio alimen-
tado polo feito de que nunca
conceda entrevistas e non se co-
ñezan apenas fotos súas. É un
deses poucos cineastas que po-
den presumir de ter o privilexio
de facer os filmes que escollen
tal e como queren, fóra das im-
posicións dos estudios, que arrís-
canse a financiar os seus proxec-
tos (non sen trabas) polo presti-
xio que lles pode reportar, máis
que polos ingresos en taquilla.

Neste caso opta por retomar
un guión propio iniciado hai 25

anos, no que reconstrúe a coloni-
zación da Virxinia de 1907 por
parte dos ingleses (concretamen-
te a creación da futura James-
town), servíndonos a un tempo
unha nova versión “encuberta”
(xa que en todo o filme non se
pronuncia nin unha soa vez o seu
nome) da historia de Pocahontas,
moi lonxe da que nos ofrecera
Disney. Malick capta a crueza
das condicións dos primeiros co-

lonos, e establece unha radical
contraposición entre a degrada-
ción á que pode chegar o home
occidental na súa suposta cultura
superior, e o modo de vida indí-
xena, primitivo, en contacto coa
natureza e seguindo uns princi-
pios de tolerancia, paz... No mo-
mento en que esa natureza é co-
rrompida e degradada polo home
branco coa súa avaricia e ansias
de posuír a terra, é cando se dá a

perda da inocencia, cando os
“salvaxes” responden tamén con
violencia e acaban caendo en vi-
cios antes descoñecidos.

A película é con todo iso un
canto de amor á natureza, perso-
nificada nun descubrimento de
complicado nome, Q’orianka
Kilcher, alemana de 15 anos de
orixe peruano, e o que ela lle en-
sina a John Smith, encarnado po-
la “estrela rebelde” de Hollywo-

od (con permiso de Rusell Cro-
we). Este rasgo é unha constante
de Malick, así como a escasez de
diálogos, a primacía da imaxe, o
bucolismo da mesma, a inspira-
ción en feitos históricos...

Poeta incomprendido do vi-
sual, como o poden ser Tarkovs-
ki ou Antonioni, traballa cada un
dos seus filmes coma se dun ca-
dro se tratase. A coidadísima fo-
tografía, obra de Emmanuel Lu-
bezki, está rodada en 65 mm
(formato non empregado dende
1996) e con luz natural, sobre a
que se funde a voz en off dos
protagonistas, que fía discursos e
reflexións filosóficas sobre as di-
ferentes culturas e o amor mailo
sentimento amoroso. Debido a
isto mesmo, o realismo absoluto
da recreación ambiental e histó-
rica (salvo a licencia da historia
de amor non verificada docu-
mentalmente) fúndese co plano
onírico, situando as imaxes na
delgada liña entre o real e o ima-
xinario, o tanxible e o intanxible.

Se a isto engadimos unha
prodixiosa música, especialmen-
te o preludio que acompaña o
principio e primeira metade do
filme, atopámonos cunha pelícu-
la nas antípodas doutras como
Bailando con lobos (sen desme-
recer os méritos deste), un filme
de autor, unha delicatessen non
moi habitual nestes días. Oxalá
non teñamos que esperar outros
oito anos para a seguinte.♦
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Nos últimos días de febreiro e primeiros de marzo celebrou-
se en Nova York unha semana de promoción do país de Ga-
les. Até aquí nada novo, nada que poida ser noticia, algo que
fan moitos países ou localidades en diferentes lugares para
promocionar os seus produtos, a súa imaxe e atrapar inverso-
res. Nesta, como en calquer outra deste tipo, hai mostras de
produtos, teatro, lecturas poéticas, actuacións musicais, etc.
Neste caso a mostra ten lugar no edificio da Time Warner
Center, nunha esquina do Central Park, e onde están os estu-
dos da CNN. Na mostra podemos ver arte e novas artesanías,
como os cadros dunha pintora con nome tan galés como He-
len Lopez ou as cerámicas de Caitlin Jenkis, algunhas recór-
danme certas cousas de Buño. A idea é mostrar que os artis-
tas galeses evitan os estereotipos célticos e están reinventado
unha nova identidade, unha identidade internacional. Ao seu
carón cousas de deseño, libros con moitas fotos, pero tamén
libros de literatura, sobre o idioma galés e as linguas dos pa-
íses sen estado, entre elas o galego; tamén hai libros do filó-
sofo Raymond Williams e do primeiro deputado do Plaid
Cymru: Gwynfor Evans. E, até aquí, tampouco nada novido-
so, ou non: nunha feira de promoción libros de filosofía e dun
político nacionalista!

Por último hai un video no que van pasando bonitas paisa-
xes: as nevadas montañas de Snowdonia, o estreito de Menai
Bridge que separa Ynys Môn (Anglesey) de Bangor, o castelo
de Carnarfon onde se gardan as chaves da cidade da Coruña. De
vez en cando tamén aparecen imaxes que me recordan Galiza:
teitos de uralita comestos polo paso do tempo, arames enferru-
xados que separan leiras, casas abandonadas, etc. Entre estas
imaxes que falan da actividade humana aparece unha longa pa-
rede entre campos verdes e, nela, unha gran pintada: This is not
england, e a imaxe repítese varias veces. 

Entón miro a un folleto e leo: “Gales é unha pequena e di-
námica nación......”.

Podemos pensar que o actual goberno galego faga algo así?
Que dirían os defensores da sagrada unidade? Aquí non escoi-
tei que o goberno británico protestase. O video está feito pola
BBC de Wales e a mostra por un organismo oficial e pretenden
atraer os inversores americanos potenciando a imaxe diferente
de Gales dentro de Gran Bretaña e da UE, ademais fan fincapé
de que as cousas están mellor desde a “devolution” no 2002.♦

This is not England
MANUEL VILAR

AA  PPooccaahhoonnttaass  ddee  MMaalliicckk

Fillo de emigran-
tes  galegos, den-
de 1978  reside
en Aldán (Ponte-
vedra). No 2000
licénciase en  Be-
las  Artes  pola
Facultade  de
Pontevedra, espe-
cialidade de Es-
cultura. Ese mes-
mo  ano  o Cen-
tro de Estudos Fo-
tográficos de Vi-
go publica o seu
primeiro libro “A
imaxe e semellan-
za”, proxecto que
se puido ver  en
Photoespaña
2001, Explorafo-
to 2002  ou AR-
CO 2002. Este
traballo foi inclui-
do na
publicación  de
Phaidon “Blink.
100 photograp-
hers, 10 curators,
10 writers” do
2002. No 2005
traballa coa Ga-
lería c5
Colección de
Santiago e o
C.E.F. publica o
seu segundo libro
“Mal de corpo”;
expón no Espazo
Anexo do MAR-
CO “Souvenir”
ou “Lugares
prohibidos”, que
o Centro Cultural
Europeo realizou
en Xénova.♦
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Aquel día non se falaba doutra
cousa na aldea. Chegaría da Coru-
ña pola tarde un revolucionario
chamado don Rafael, que andaba
predicando en contra dos curas e
da relixión, coidando que o que
certas xentes cavilan nas vilas pó-
dese facer e dicir entre os labre-
gos. O cura da freguesía xa tiña
avisado a todos os veciños que de
ningunha maneira escoitasen a pa-
rola do revolucionario. Pero como
aquilo que máis se nos priva é o
que máis nos degora, espertárase
o desexo de iren a ouvilo.

Acórdome como se fose ho-
xe. No souto pequeno, a carón do
mesmo cruceiro de pedra que ten
un cristo moi ben tallado, ergué-
rase un palco –coma o que aínda
hoxe se ergue en Riobao para bo-
tar o sermón do antroido– cuber-

to de loureiros e de xabana. Enri-
ba de todo estaba ergueita unha
bandeira amarela e vermella, que
o vento arrandeaba docemente
sobre da crus, na que algunhas
veces quedaba envolta como en
solemne e agarimosa aperta.

Por fin chegou don Rafael o
Redentor, como lle chamba o es-
colante, que era moi seu amigo, e,
segundo as malas linguas, tiña as
súas mesmas opinións. Diante vi-
ña o gaiteiro Chinto, máis teso que
un esteo, tocando unha argallante
e leda muiñeira; e ao seu rente, un
paisano botando foguetes.

Como era unha tarde de día de
festa, xuntárase moita familia. Alí
non faltou Martiño, que era un ve-
llo con máis sombra ca un andaluz
e máis retranca ca un cacique ma-
riñán. Estaba arrimado ao palco,

púlpito ou o que fose, sen quitar
ollo do predicador forasteiro.

Don Rafael subiu ao taboa-
do e comezou a falar en caste-
lán, empregando conceptos que
non entendiamos ben. Era unha
lástima, abofé, que non tivese
falado en galego, que daquela
entenderiámolo mellor. Pero es-
tas xentes da vila son así: falan
entre nós sen decatarse que es-
tán en Galicia.

Falou en contra dos caciques
–e aquí aplaudín canto puiden–;
dixo que os pobres eramos carne
de canón, que sobre de nós pesa-
ban todos os trabucos con que se
mantiñan todas as samesugas da
política; que nas escolas da aldea
non se ensinaba cousa que fose
de proveito para os labregos –e
nisto tamén se lle deu a razón...

E despois rematou dicindo certas
cousas da nosa relixión, que inda
que nada dixemos, non nos fací-
an moita graza.

Neste momento o taboado,
palco, ou o que fose, chiou un
pouco. Despois esmendrellouse
de todo facendo un grande estron-
do. Don Rafael deu un pulo para
non derrearse e quedou fortemen-
te abrazado á crus, cos ollos aber-
tos dunha cuarta como se para el
chegase a fin do mundo.

—Ouh! señor don Rafael!
–dixo entón Martiño–, se non fo-
se a crus levábao o demo!

A risa da xente foi moita. Eu
dígovos en verdade que me dou
moito que cavilar o dito de Mar-
tiño, que mesmamente ten máis
sabencia e intención que moitos
homes de letras.♦

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

Henrique
Alvarellos
‘A xente
que vai por libre
dificilmente topa
recoñecemento
social’

M.B.
No mes de marzo a Editora
Alvarellos presenta  Obra
inédita e esquecida, 1915-
1972, un volume que reco-
lle material inédito de Le-
andro Carré Alvarellos. En
que consiste a publicación?

O libro rescata a unha das
grandes figuras do galeguis-
mo de preguerra e un dos
maiores defensores da cultura
galega no primeiro terzo do
século XX. Quixemos coller
a mellor presada da produ-
ción dun home que tocou di-
ferentes campos de creación,
dende ensaios, contos e len-
das até pezas teatrais. Esta é a
primeira vez que se publica
íntegro o seu manual de inter-
pretación teatral de 1922. In-
clúense ademais varios con-
tos inéditos, un deles un rela-
to infantil dedicado á súa filla
Adela, un monólogo teatral,
dúas comedias e cinco das sú-
as célebres lendas tradicio-
nais galegas, na súa primeira
versión en galego, publicadas
en revistas a mediados dos
anos 50 e nunca recollidas en
libro até agora.

Véñense de cumprir
trinta anos do seu pasa-
mento. Por que permane-
ceu tanto tempo sen publi-
car a súa obra?

O libro conta cun limiar
de Xosé Manuel Maceira
Fernández, que centrou a súa
tese de doutoramento na fi-
gura de Carré Alvarellos. Ne-
la comenta que foi unha per-
soa individual, que non esti-
vo vinculada a ningún grupo. 

Con que finalidade se
presenta?

Tenta ser unha antoloxía
literaria e tamén gráfica de to-
da a historia de Leandro Ca-
rré, que para moita xente é un
dos grandes esquecidos e que
necesita ser considerado na
cultura. Por iso, o volume
complétase con fotografías
inéditas, ilustración e debuxos
do autor e documentos como
o manuscrito que di que foi
director d’A Nosa Terra.

Que máis proxectos ten
a editorial?

Estamos a preparar a obra
de Otero Pedraio publicada
en Vida Gallega e un libro de
receitas con estrugas de Mar-
tín Álvarez. Ademais abri-
mos a colección Memorias,
coas memorias de Manuel
Fraga Final en Fisterra.♦

A crus

M.B.
Enmarcado nos actos do día
internacional da muller traba-
lladora, bota a andar o pro-
xecto Soberanas, é cousa de
mulleres, un espectáculo en
formato cabaré que recollerá
en seis cidades unha selección
das mellores cómicas galegas.

Coincidindo co Mes Violeta, a pro-
gramación que a Consellaría Xeral
de Igualdade preparou para este
mes de marzo con motivo do día
da muller traballadora, a aso-
ciación Lilith e o colectivo Pistaca-
tro poñen en escena o espectáculo
Soberanas, é cousa de mulleres, co
patrocinio da Consellería de Cultu-
ra. Despois de se representar en Vi-
go o pasado luns e en Pontevedra o
mércores, este espectáculo en for-
mato cabaré protagonizado por al-
gunhas das mellores cómicas do
país percorrerá outras catro cidades
noutras catro datas. 

Con esta iniciativa, os dous co-

lectivos queren amosar “o bo esta-
do de saúde da comedia feita por
mulleres no noso país” e reclamar
“a súa presenza na primeira liña de
teatros e da televisión”. Como si-
nala Petete, codirector do proxec-
to, “decatámonos de que no terreo
das artes escénicas existían moitas
mulleres que escollían a comedia
e, en concreto o xénero do cabaré,
para se expresar, e que eran un nú-
mero importante en comparación
co que se vía en primeira plana,
sempre chea de cómicos”. Ade-
mais do número, Petete destaca
das artistas o feito de abandeirar
un “humor propio que vai máis alá
de tomar os arquetipos masculi-
nos”. “Durante anos –explica-, á
hora de crear discursos culturais,
as mulleres botaron man da lin-
guaxe, de personaxes e de vesti-
mentas sexistas”. Precisamente es-
ta reunión de cómicas, na súa
maioría novas, quere servir de re-
flexión sobre a relación entre mu-
ller e comicidade e visualizar o

cambio que Galiza está a experi-
mentar no terreo do humor.

Ourense, Compostela, Lugo
e finalmente A Coruña son as
próximas paradas deste cabaré
itinerante e feminino. Presenta-
dos por Paula Carballeira, que
ademais exerce de directora ar-
tística, cada espectáculo comeza
coa actuación musical do grupo
vigués Dètour, que mestura o
piano e a voz cunhas pingas de
humor, e cos boleros de La Tira-
na. A música dará paso aos
sketch de cada unha das actrices.
Do cabaré máis purista de Emma

Silva, Soberanas salta a espectá-
culos máis contemporáneos co-
mo o de Clara Gayo, aos monó-
logos con flamenco de Anabel
Gago ou ao humor hilarante do
que se vale Pepa Yáñez para ren-
der tributo a muller traballadora.
Polas táboas, Soberanas desta-
pará tamén o facer de Pajarito, o
rap de Pilar Pereira, de Gena Ba-
amonde, de Marta Pazos e de
Clara Maraclown. 

Coa actuación de todas elas to-
ma forma un espectáculo aberto,
que combina música, danza, mo-
nólogos e diversos discursos e vi-
sións, dirixido a todos os públicos.

Soberanas, é cousa de mulle-
res une nun mesmo proxecto as
liñas de traballo que veñen de-
senvolvendo dende hai anos a
asociación de mulleres Lilith,
centrada na igualdade e nas
cuestións de xénero, e do colec-
tivo Pistacatro que fai fincapé na
produción de espectáculos de ca-
baré e circo en Galiza.♦

Humor de mulleres

Datas soberanas
Venres 10. Teatro Principal de Ourense
Martes 14. Teatro Principal de Compostela
Venres 17. Auditorio G. Freire de Lugo
Sábado 25. Teatro Principal da Coruña.



Nº 1.214 ● Do 9 ao 15 de marzo do 2006 ● Ano XXIXWal-martismo

FRANCISCO CARBALLO

Novas palabras, wal-
martismo. Que é iso?
É todo un fenómeno

económico a recorrer os EE
UU, a UE, os países do Pací-
fico Norte. Hai décadas,
coñecimos as avantaxes do
“taylorismo”, do
“stakhanovismo”. En síntese,
eran sistema científicos para
aumentar a produción e redu-
cir o gasto enerxético do pro-
dutor. Grazas ao taylorismo
se desenvolveu o “fordismo”,
que tivo nos EE UU o seu es-
pazo, a súa época dourada,
cando a economía seguía as
liñas de Keynes. Dominaba
un capitalismo modulado po-
lo poder político do Estado.
En Europa estivo en vigor un
modelo económico máis
humano, o “capitalismo
rhenano”. Mais nos anos 70
do pasado século, comeza a
manifestarse unha crise
económica aínda sen solucio-
nar de todo. E o tal fordismo
ou/e a variante rhenana están
a seren sustituídos. 

Alá por 1983 aparecen as
tendas “Wal-Mart” en certos
estados dos USA. Son grandes
superficies de horarios intermi-
nábeis, de salarios para
eventuais etc. De feito as ten-
das Wal-Mart fixeron desapare-
cer 7.326 pequenas tendas
entre 1983 e 1993. A marea das
“wal.mart” se extende como as
dun maremoto e multiplica os
efectos do neoliberalismo do
mercado sen leis. A tanta
violencia deconstrutiva
comezan a saírllele denuncias e
opositores. Quen está a obter
máis nome é Albert Norman.
Este chama aos cidadáns e
consegue das autoridades
locais conquistas como que a
instalación de novas superficies
responda á necesidades cívicas,
e a dirección das que o logren
aceptación, teñan que acatar
dereitos de participación obrei-
ra e de coordinación local. O
walmartismo na cresta da súa
expansión, comeza a provocar,
a crear escándalo. 

Cando nos falan de walmar-
tismo imos ver as grandes
superficies- francesas as máis,
peninsulares bastantes. Hainas
tamén galegas. Ollamos e din
que os salarios son baixos, os
horarios longos, as facilidades
de mercar grandes. En que se
diferencian das wal-mart? En
que as europeas aínda gardan
algún recordo da época
rhenana, están menos automati-
zadas, menos porcentaxes de
eventuais... Mais penso que o
cheiro se contaxia. E penso que
nos compría un A. Norman pa-
ra espaventar a conciencia da
sociedade civil. Non vale recla-
mar só aos gobernos para que
defendan os intereses e compa-
xinen progreso con
humanidade. 

O maremoto walmartista
pode provocar movementos de
atención ás invasións caóticas
do capital e ao esfarelamento
do sindicalismo no sector
terciario. A sociedade non pode
estar rexida polo interés econó-
mico sen control social, sen
senso humanista.♦

O lugar de Belén pertence á pa-
rroquia de Rodeiro, na parte
máis alta do concello de Oza dos
Ríos. Está moi perto do cruce da
estrada Monte Salgueiro-Curtis
coa de A Queimada-Oza. Nos
nomenclatores antigos non figu-
ra o topónimo Belén. As conta-
das casas que hai son novas. Foi,
pois, o culto á Virxe de Belén na
capela alí situada o que lle deu
nome. Algúns din, e mesmo se
ve escrito nalgures, A Belén.

As aldeas máis próximas son
as de Mazarelas e a de Corte de
Mato. De feito, en textos antigos
noméase a capela como de San
Ciprián de Corte de Mato. San
Ciprián é un dos santos que se
celebran, tendo a súa festa o 16
de setembro. Xa advirte o dito
popular que “San Cibrán acaba
co vran”. Á semana seguinte ce-
lebran a virxe de Belén, que pou-
co a pouco foi desprazando a
San Cibrán das preferencias.

Chegamos por primeira vez a
rentes da capela de Belén e olla-
mos o entorno de vagar. Fican
poucos exemplares do que debeu
ser unha sombriza carballeira
axeitada para as romarías.  Antes
de chegar á capela hai un sinxelo
cruceiro e ao redor un extenso
campo. Ten detrás cemiterio de
seu, construído para evitar os ente-
rramentos no lonxano de Rodeiro.

Precisamente o veciño da casa
máis apegada á capela ven aresto-
ra coas vacas do pasto. Tocan ho-
ras de recollida. Falámoslle da ro-
maría e confírmanos a súa de-
cadencia: “Agora tira moito a de
Bandoxa, que é o mismo día, e
aquí ven pouca xente.” O vello
palco (en desuso con estas or-
questras de trailer) fica, coa nova
distribución parcelaria, dentro da
propiedade deste veciño. El é o
que ten a chave e ofrecéseme a
abrir a capela se a quero ver. Fa-
go unha visita rápida, que o home
terá que facer e tampouco hai
moito que ver. A capela, sinxela e
con espadaña, foi amañada non
hai moito. Preserváronse as vigas
ao ar que lle dan rusticidade. Non
así o chan, que foi embaldosado.
No altar á dereita da virxe de Be-
lén, está San Ciprián e á esquerda
San André, de tamaño máis pe-
queno que a Virxe. Son tallas po-
pulares que teñen o seu aquel. 

Belén está nunha chaira, mais
cara a estrada de Monte Salgueiro
xa comezan as estribacións do
Monte do Gato que separa os con-
cellos de Oza e Coirós. As fragas
de Belén andan nuns versos que o
betanceiro Vales Villamarín lle
adicou ao seu veciño e amigo, o
debuxante e gran fotógrafo Veiga
Roel, quen “Gran amigo da caza,
cal Alonso Quixano, / Corréu o
corzo alíxero nas fragas de Belén;
(…)” Eu líaos de pequeno, nunha
vella publicación local que anda-
ba pola casa, e non me cadraba
aquilo de que Veiga Roel fose ca-
zar a Belén, tan lonxe, que para
min ía asociado a pastores e non a
cazadores. O do corzo “alíxero”
tamén me tiña a súa graza. O ve-
llo cronista da miña vila e secreta-
rio que era da Academia Galega,
gostaba dos adxectivos rimbom-
bantes e cultistas: En vez de escri-

bir semanario, por exemplo, poñía
hebdomadario; e en vez de fonte,
fontanario. Agora aínda se caza
algún corzo, dirame despois un
veciño de Mazarelas, mais o que
abunda é o lobo, que mesmo ousa
achegarse ás casas: “A miña mu-
ller veu dende a fiestra un aí perti-
ño, en pleno día, non hai moito.”

Preguntámoslle ao veciño da
capela, que sería un mociño en-
tón, polo lugar onde apareceu a
famosa estela romana chamada
de Mazarelas, hoxe no Museu
Arqueolóxico da Coruña, no cas-
telo de San Antón. Sinala un sitio
ao lonxe vagamente e non se
amosa moi seguro, coa disculpa
de que a concentración parcela-
ria trocou as fincas. 

Unha estela, dicimos para o
profano que non todo o mundo ten
que saber de todo, ven  ser un
“monumento monolítico de carác-
ter conmemorativo, chantado na
terra en forma de lápida, pedestal,
etc.; adoita ser de tipo funerario e
localízase sobre todo na época ro-
mana.” Tal é a definición que dá o
Diccionario Xerais da Lingua,
que temos á man. Completa pare-
ce e nós non imos engadir máis.

Mazarelas forma un rueiriño
xeitoso con casas de pedra, algun-
ha restaurada. Non vemos a nin-
guén e marchamos cando os la-
dridos dun can rachan a paz da
tarde. Na entrada do rueiro hai
unha granxa de vacas e entramos
nela a ver se hai algún humano
que nos dea razón. Un home xa
de idade anda por alí. Dinos que a
granxa lévaa agora o fillo (un de-
ses, cada vez máis raro, que se
quedan no rural) e todo son quei-
xas para os prezos do leite que
non cobren as inversións feitas. O
home lémbrase perfectamente de
cando apareceu a estela ao arar un
campo co tractor un parente seu.
Amosános a situación aproxima-
da, entremedias da capela de Be-
lén e o lugar onde nós estamos, en
liña recta. Aínda que sempre se
nomea como estela de Mazarelas,
ou de Primiano (por estar a el de-
dicada ou ser o primeiro nome da
inscrición), ben podería chamár-

selle a estela de Belén.
Foi atopada polo veciño Xosé

Sánchez Mirás quen lla vendeu
por mil pesetas a Xesús Iglesias,
que a levou para Basauri no País
Vasco a decorar o seu bar “Cuatro
Estrellas”. A cousa ten o seu
aquel, porque na estela obsérvan-
se astros, catro moi destacados.
Algún cliente do bar, con certa
cultura, debeu avisar a don Luis
Monteagudo, quen daquela dirixía
o museu arqueolóxico da Coruña,
e tamén ao propietario (quizá ad-
vertíndolle da ilegalidade que co-
metía), pois foi este quen se puxo
en contacto con aquel ofrecéndo-
lla en venda. O home aceptou a
contraproposta que lle fixo Mon-
teagudo e ofreceuse el mesmo a
transportala dende a localidade
bilbaína á Coruña. A peza ingre-
sou no Museu en xuño de 1973.
Estaba partida en dúas metades
aproximadas e falta do extremo
inferior ou pé, onde debía conti-
nuar a incompleta inscrición.

Parece que o atopador xa tiña
algunha “experiencia” arqueoló-
xica, pois xa polos anos sesenta
escavara nun seu terreo das inme-
diacións os restos dunha mámoa,
na compaña dun “tolo que leía
moito e era contable en Barcelo-
na”, segundo as notas que o pro-
pio Monteagudo tomou in situ.

No Anuario Brigantino de

1996 publicou don Luis Montea-
gudo un extenso estudo (107 páxi-
nas!) sobre a estela con este non
menos longo título: “La religiosi-
dad callaica: estela funeraria ro-
mana de Mazarelas (Oza dos Ríos,
A Coruña), cultos astrales, prisci-
lianismo y outeiros”. Mazarelas,
para Monteagudo, estaría relacio-
nado coas maceiras, cun pomar ou
pomareiro. Non entramos nin saí-
mos que lingüístas non somos.
Hoxe, maceiras por alí vense pou-
cas. O veterano estudoso transcri-
be así a inscrición latina: “Consa-
grado aos deuses manes. A Pri-
miano fillo de Vitalis de 75 anos. A
lápida …” (a súa continuación fi-
caría na parte enterrada). Hai quen
discrepa da interpretación e mes-
mo pensa nun erro do lapicida que
a labrou. A complexa lápida ten na
parte superior unha graciosa e tos-
ca figura case infantil, apenas un
cadrado por corpo e un círculo por
cabeza, e ao seu redor seis círculos
ou estrelas figurando o paraíso as-
tral. Na inferior vai a inscrición ci-
tada e na central doce círculos re-
partidos en catro grupos de tres se-
parados por aspas. Representarían
os meses do ano, conformando un-
ha especie de calendario e infor-
marían dun residuo da doctrina
grecorromana de ultratumba. Es-
trelas e almas xirando no mesmo
movemento perfeito, circular.♦

Polos Camiños da Terra                 Xesus Torres Regueiro

Belén e a estela de Mazarelas

Entorno da capela de Belén.                                                                                                                                  BARAXEIRO

Cogumelos
de Galiza

Marisa Castro e
Víctor López Román

Deseños de
Carlos Silvar

144 páxinas a toda cor e tapa
dura en tea.

A NOSA TERRA



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 dig-
nos estándares de calidade
vida, o Concello pon en
marcha esta iniciativa que
vai levar a oito locais hosta-
leiros outras tantas actua-
cións de humoristas gale-
gos, nas que non se cobrará
entrada. Este venres 10 ás
21 horas gozaremos coa ac-
tuación de David Amor na
tasca Fonte de Unta. 

BoirBoiroo
■ TEATRO

JAVIER MURO
Podemos ollar o espectácu-
lo Magilusión este venres
10 na Casa da Cultura.

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 este
domingo 12 de marzo.

CangasCangas
■ MÚSICA

ANNE MC MILLAN
A soprano americana inter-
preta un programa integra-
do unicamente por obras de
Mozart, na conmemora-
ción do 250 aniversario do
nacemento do compositor,

este domingo 12 no Audito-
rio Municipal, xunto coa
formación Camerata Pro-
arte, baixo a dirección de
Victor Ardelean.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

HOMENAXE A FERRÍN
A Casa de Curros Enríquez
acolle unha mostra itine-
rante na que máis de trinta
artistas galegos recrean a
obra do escritor.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

DIAMONDS
Holiday on ice presenta es-
te espectáculo sobre xeo
desde este xoves 9 ao do-
mingo 12 no Coliseum.

■ CINEMA

CGAI
Continúa a programación do
Centro Galego de Artes da
Imaxe co ciclo adicado a
John Huston este xoves 9 ás
20:30 e a fita A xungla do
asfalto (1950) que tamén po-

deremos ver o venres 10 ás
18 h. No ciclo Mutaci(o)nes
podemos ver Chain (2004),
de Jem Cohen con subtítu-
los en galego e entrada de
balde o venres 10 ás 20:30. O
ciclo Fóra de serie programa
para o sábado 11 ás 18
CCCV Cineclube Carlos
Varela (2005) de Ramiro
Ledo; e o mércores 15 ás
20:30, Curtas 05, ambas con
entrada de balde. O ciclo adi-
cado a Chris Marker pro-
xectará o sábado 11 La sixiè-
me face du pentagone
(1968) e La solitude du
chanteur du fond (1974); e
o martes 14 Level five
(1996), todas subtituladas en
galego e ás 20:30 h. Polo que
respecta ao Cine austriaco, o
luns 13 ás 20:30 podemos
ver O atraco (2000), de Flo-
rian Flicker; e o xoves 16 ás
19 h. Elsewhere (2001) de
Nikolaus Geyrhalter, am-
bas subtituladas en galego.

CÁRCERE DE AMOR
O ciclo de cinema e vídeo
Relatos Culturales sobre la
violencia de género, produci-
do polo Departamento de
Audiovisuais do Museo Na-
cional Centro de Arte Reina
Sofía, continúa este sábado
11 ás 19:30 h. no Salón de
Actos da Fundación Luís Se-
oane con Domestic violence
2 (2001), de Frederick Wi-

seman. A esta iniciativa sú-
maselle Violencia sin cuer-
pos, proxecto web articulado
como unha mostra de net.art
na que se consideran distin-
tas lecturas en torno á violen-
cia de xénero na rede. O pro-
grama completo pódese con-
sultar en www.carceldea-
mor.net/vsc ou en www.luis-
seoanefund.org.

■ EXPOSICIÓNS

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
O Museo de Belas Artes
acolle, até o 28 maio, a
mostra Da arte faraónica
ao faro de Alexandría, unha
viaxe a través de numerosas
pezas delicadas e especta-
culares: a arte, os costumes
funerarios, a historia e a re-
lixión entre outros aspectos

GALIZA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié pre-
senta esta impresionante
mostra de produción propia
que cobre máis de dous sé-
culos de desenvolvemento
industrial no noso país, des-
de os precursores do s.
XVIII até as novas indus-
trias do s. XXI.

CARTEIS DA GUERRA
1936-1939
Podemos ollar esta mostra
na sala do Quiosque Afonso
até o domingo 26.

CINE PINTADO
O museo de arte contempo-
ránea Unión Fenosa presen-
ta mostra Luís Buñuel e a
súa primeira mirada en Ita-
lia, até mediados de abril.

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

NAS PROFUNDIDADES...
os tentáculos dos anxos é
un proxecto concibido por
Xurxo Gómez-Chao, con
coreografía e peza musical

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

PIXELS E CORAZÓNS

O Centro On Imaxinarte pre-
senta até o 29 de marzo a
mostra Historias de amor en
animación 3D, unha escolma
de catro dos mellores traballos
internacionais de animación
de notábel carga emocional.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 05
As obras do prestixioso
premio de fotografía de na-

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

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

O sábado 11 de marzo todos os
que se queiran achegar a Olei-
ros poderán desfrutar da Ópera
de a patacón, de Roberto Vidal
Bolaño. A compañía Teatro do
Aquí representa esta función
no auditorio ‘Gabriel García

Márquez’ cunha nova montaxe
da clásica historia de Mackie o
Navallas e a súa banda de la-
dróns. Este mito inspirou a
Bertolt Brecht, a Chico Buar-
que e incluso a Ivá e o seu có-
mic Makinavaja.♦

VV. Bolaño e a . Bolaño e a Ópera de a patacónÓpera de a patacón
O O TTrinquerinque

O festival coruñés celebra a súa IV
edición achegándose á sala Fábri-
ca de Chocolate de VIGO o venres
10 ás 22:30 h, coas actuacións de
12twelve, considerada unha das
mellores formacións de avant-rock
internacional, Siwel e The secret
society, proxecto persoal do atípico
cantautor Pepo Márquez, estando
de DJ Diego Manrique (Ambigú-
Radio 3). O sábado 11 repítese o
concerto ás 23:30 h. na discoteca
do Playa Club na CORUÑA.♦

Softpop Softpop TTourour
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☞ A PANTEIRA ROSA.
O cómico norteamerica-

no, Steve Martin, interpreta o
inspector Clouseau, nesta nova
versión do clásico de Blake Ed-
wards. En París rouban o dia-
mante chamado a Panteira Ro-
sa e matan o seu posuidor, cun
veleno chino. O asasino é ruso.
Os franceses fan o ridículo. To-
do parecido coas prioridades de
Bush é pura coincidencia.

☞ O NOVO MUNDO. No-
va versión da historia de

Pocahontas, a princesa india que
se namora dun colonizador de
Virxinia e morre en Londres me-
tida nun corsé. Interesante polo
encontro cultural que representa,
sen agachar as flaquezas dos con-
quistadores. O romanticismo da
segunda parte alonga un pouco
de máis a metraxe. (Ver o intere-
sante comentario de Xosé Miran-
da no número anterior).

☞ CAPOTE. Película
máis ou menos biográfi-

ca sobre o xornalista e escritor

norteamericano Truman Capo-
te, famoso pola súa novela A
sangue frío, editada a primei-
ros dos sesenta e que trata so-
bre o asasinato de catro mem-
bros da mesma familia nunha
pequena vila de Kansas. O fil-
me céntrase sobre todo na plu-
ma que tiña o escritor.

☞ 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 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 ví-

deos nos que queda patente
que están a vixialos. Co tempo,
os vídeos recollen aspectos da
nenez do home, que espertan a
súa mala 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 DUNHA
GEISHA. Película basea-

da no famoso best-seller litera-
rio. Historia da mítica geisha
Saiuri, a máis completa e a favo-
rita 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.♦

CarCarteleirateleira

Siwel é un dos grupos que partici-
pa no Softpop Tour.

Considerado un dos máximos repre-
sentantes da world music no Estado,
caracterízase por mesturar aspectos
das culturas musulmá, xudea e cris-
tiá,coa vista posta no Mediterráneo.
Poderemos escoitalo en directo este
xoves 9, xunto con Juan Sánchez
ao piano, no Clavicémbalo de LU-
GO; o venres 10 na sala Manteca de
VIGO; e o sábado 11 no Liceum do
PORRIÑO (neste último caso cunha
entrada de 10 euros, de 8 anticipada
e de 5 para asociados).♦

XavierXavier PaxariñoPaxariño

A banda de punk-rock mexica-
na toca o vindeiro venres 17 ás
21 h. no Rock Club de OUREN-
SE; o sábado 18 o concerto se-
rá na Fábrica de Chocolate de
VIGO.♦

VVantrantroioi

Os barceloneses chegan este xo-
ves 9 ás 22 h. á Fábrica de Cho-
colate de VIGO, onde presentan
o seu novo traballo One more ti-
me; O venres 10 estarán na sala
D-Zine de SAN SADURNIÑO.♦

La Kinky BeatLa Kinky Beat

Considerado como un dos
conxuntos de máis presti-
xio da capital da música,
Viena, na que ten as súas
raigañas –debido ao interés
dos músicos da Filarmóni-
ca e a Sinfónica por criar un
conxunto de cámara–, diri-
xida polo seu titular Marco
Boni, interpretará un reper-
torio composto enteira-

mente por obras de Mo-
zart. Este xoves 9 estarán
no Centro Cultural Caixa-
nova de VIGO; e o venres
10 no Auditorio Municipal
de VILAGARCÍA. Entradas á
venda en www.caixano-
va.es como tamén na bille-
teira telefónica 902 504
500 e nas billeteiras dos lo-
cais de actuación.♦

WWieneriener KammersymphonieKammersymphonie

Esta orquestra sinfónica,
que está considerada co-
mo unha das máis dinámi-
cas e innovadoras de Eu-
ropa, dá un concerto o
luns 13 no Pazo da Cultu-

ra de PONTEVEDRA, baixo
a dirección de Yöel Levi.
O martes 14 faráo no C.S.
Caixanova de OURENSE; e
o mércores 15 no C.C.
Caixanova de VIGO.♦

National D’Ile de FranceNational D’Ile de France

O auditorio municipal Gustavo
Freire de LUGO acolle, o luns 13 ás
20:30 h, a representación da mag-
nífica ópera en tres actos de Gius-
seppe Verdi, con libreto de Fran-
cesco Maria Piave según A Dama

das Camelias, de Alejandro Du-
mas fillo, correndo a interpretación
musical a cargo da Orquestra Fi-
larmónica de Pleven. O martes 14
estará, tamén, no Auditorio Muni-
cipal de VILAGARCÍA.♦

La La TTraviataraviata

A mostra
fotográfica
sobre Frida

Kahlo
continúa na

Fundación
Luís Seoane

da CORUÑA.
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tureza, recoñecido como o
máis importante a nivel
mundial, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e o
Museo de Historia Natural
de London, nas que non só
se valora a beleza formal,
senón tamén a crueldade e
os problemas de conserva-
ción da natureza, pódense
ollar no Aquarium Finiste-
rrae, até o 25 de xuño.

■ TEATRO

FINAL DE PELÍCULA
O teatro Rosalía de Castro
acolle este venres 10 e sá-
bado 11 a actuación de
Áncora Producións.

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

O AVARO
Representado polo Teatro
Galileo este xoves 9 e ven-
res 10 no Edificio de Servi-
zos Múltiples. O vindeiro
venres 17 teremos no mes-
mo lugar a Teatro do
Atlántico coa obra A raíña
da beleza de Leenane.

AA EstradaEstrada
■ MÚSICA

LOS DELTONOS
O rock dos cántabros soará
o vindeiro venres 17 ás
22:30 h. no teatro Principal.

FeneFene
■ ACTOS

A NOSA MEMORIA
(1936-1978)
Na Casa da Cultura teñen
lugar, todos os martes e xo-
ves ás 19:30 h. até o 20 de
abril, as xornadas Non des
ao esquecemento, coas que
se pretende reconstruír as
catro décadas de ditadura
franquista, analizándoas
nas diferentes etapas e as-
pectos. Este xoves 9, En-
carna Otero Cepeda vai
impartir a conferencia A
muller baixo o franquis-
mo; o martes 14 Eduardo
Fra Molinero falaranos da
Vida cotiá no franquismo;
e o vindeiro xoves 16 pro-
xéctase o documental Os
nenos perdidos do fran-

quismo (2004), de Montse
Armengou e Ricard Belis,
que narra a tráxica historia
dos fillos de republicanos
secuestrados ao remate da
guerra civil e entregados ao
Auxilio Social de Falange
Española e a colexios reli-
xiosos para ser alecciona-
dos en contra da ideoloxía
dos seus pais.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL NAVARRO
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle esta mostra
do escultor valenciano até o
21 de maio.

JORGE CABEZAS
Podemos visitar a mostra
Caras, casas e cousas até
o venres 31 na galería Sar-
gadelos.

FONDOS DO ATENEO
O Ateneo presenta esta co-
lectiva até finais de marzo.

■ TEATRO

MISERICORDIA
Esta obra vai ser represen-
tada polo Teatro de Ningu-
res este venres 10 no Jofre.

FozFoz
■ TEATRO

A PEDRA QUE ARDE
Títeres Cachirulo actúa o
sábado 11 na Casa da Cul-
tura para representar esta
obra.

LugoLugo
■ ACTOS

ELENA TALLO
O vindeiro venres 17 rénde-
selle homenaxe con músi-
ca, poesía e teatro no Clavi-
cémbalo. Entrada libre.

APRENDER
PARA EDUCAR
A AS-PG promove, xunto co
Concello, a III edición deste
programa de formación diri-
xido ás persoas interesadas
na educación dos fillos, por
tomar a familia como primei-
ro contexto de socialización.
Este xoves 9 contaremos coa
presenza de Cristina Lerma
Rei, licenciada en Filosofía e
Ciencias da Educación e en-
sinante, que falará sobre a
Educación afectivo sexual;
o martes 14 a psicóloga Car-
me Garrido Fariña analiza-
rá As novas estruturas fami-
liares; e o vindeiro xoves 16
o profesor de Socioloxía da
Educación e Socioloxía dos
roles de Xénero Jorge Gar-
cía Marín impartirá a charla
Coeducación, materia pen-
dente. Estas aulas de forma-
ción desenvólvense ás 20 h.
no Centro Sociocultural Uxío
Novoneyra.

■ 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 que se exhiben na sa-
la Novimex.

■ MÚSICA

SOFÁ CAMA
O grupo galego faranos go-
zar co seu funk-rock no
Clavicémbalo este sábado
11. No mesmo lugar toca, o
vindeiro xoves 9 Albertu-
cho; e o sábado 12 chega
desde Catalunya o flamen-
co fusión dos D´Callaos.

■ TEATRO

VIRXES
Sonia Méndez, Andrea
Álvarez e Paula Sanmar-
tín chegan este venres 10
ao Clavicémbalo con este
western relixioso a modo
de cabaré.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos contem-
plar, na cafetaría, a súa mos-
tra de fotos apoiada por tex-
tos de Delfín Caseiro 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, porque
tamen podemos coñecer o
castelo, hai pouco restaurado
e convertido en hotel.

OleirOleirosos
■ TEATRO

A ÓPERA DE A PATACÓN
Teatro do Aquí representa
este sábado 11 no auditorio
municipal Gabriel García
Márquez 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 London.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

LUGRÍS VADILLO
O pintor amosa o seu traba-
llo na galería Visol até o 15
de abril, de luns a sábado
en horario de 18 a 21 h.

ASIA
Podemos visitar esta retros-
pectiva de pezas perten-
centes ás coleccións do Mu-
seo Nacional de Artes Deco-
rativas no C.S. Caixanova.

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

■ MÚSICA

MANOVAZQUEZ
Este venres 10 ás 21:30 h.
no Rock Club gozaremos
dos sons electrónicos e vide-
oinstalacións, nunha psico-
délica viaxe ao mundo deste
interesante artista ourensán,
por unha entrada de 5 euros.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

GONZALO PUCH
A sala X da Facultade de
Belas Artes amosa até o vin-
deiro xoves 16 as súas foto-
grafías en gran formato.

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.

■ MÚSICA

JOHN O´GALLAGHER
O saxofonista norteamerica-
no vai dar un concerto, xunto
co SPJ-Group dentro do ci-
clo Jazz no Principal, o vin-
deiro sábado 18 ás 21:30 h.

■ TEATRO

SO, SOBRE
A compañía Sapristi actúa
este venres 10 no teatro
Principal.

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
A exitosa programación pa-
ra o público familiar pro-
movida polo Concello e Te-
atro Akatro continúa na
VII edición co conto clásico
A gata con botas, por Sara-
bela. este domingo 12 ás
18:30 no teatro Principal.

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 9 ás 21 h. no auditorio
do C.C. Municipal Almas
perdidas na cidade, de Han-
nu Salonen. O vindeiro xo-
ves 16 proxéctase O regre-
so, de Andrey Zvyagintsev.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE
Podemos ollar as súas foto-
grafías, até o domingo 26, no
Museo Etnolóxico. Até xuño
pode visitarse no mesmo lu-
gar a mostra Seguindo o fío.

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.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 13 ás 22:30 h.
proxéctase no centro social
O Pichel (Santa Clara 21,
baixo) a fita arxentina Os
traidores (1972), de Ray-
mundo Gleyzer, e a curta-

metraxe do mesmo director
A terra queima (1964).

■ EXPOSICIÓNS 

DIÁLOGO
DENDE O INVISÍBEL
Até o 14 de xuño podemos
ollar no Parlamento de Ga-
liza esta colectiva dos artis-
tas Fran Rodríguez, María
Viñas, Federico Fernán-
dez, Natalia Díaz-Mella,
Marisa Torres, Jorge Ri-
vera, Sabela Dopazo, Pan-
cho Lapeña e Nano 4814.

PLANETA FUTBOL
Colección fotográfica de co-
ñecidos profisionais da axen-
cia Magnun propiedade do
Institulo Goethe alemán a
xeito de contribución cultu-
ral ao Mundial de Fútbol 06
e que no noso país podere-
mos contemplar nas Escolas
de Idiomas, no caso de San-
tiago, do 20 ao 24 de marzo.
Mais neste lugar antes, até o
17 de marzo, podemos con-
templar unha exposición in-
ternacional de Arte Postal:
alfabetos do mundo.

DO GRECO A GOYA
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle, até o 14 de
maio, a mostra O retrato es-
pañol no Museo do Prado.

RUMBO AO GRAN
BANCO DE TERRANOVA
Podemos contemplar esta
mostra no Museo do Pobo
Galego.

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

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-
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
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O herO heroeoe
Sarabela representa esta peza de Manuel Rivas, dirixida por Ánxeles
Cuña Bóveda, este venres 10 no Pazo da Cultura de CARBALLO; o sá-
bado 11 chega ao Multiúsos da Xunqueira en REDONDELA; e o vindeiro
venres 17 poderemos ollala no teatro Jofre do FERROL.♦

LagarLagarta Lagarta Lagartata
Representa a obra Carambola (cóncavo, convexo), de José Luís Prieto, bai-
xo a dirección de Lino Braxe, este sábado 11 no pazo Emilia Pardo Bazán
de SANXENXO; o domingo 12 ollarémola na Casa da Cultura de BETANZOS;
e o vindeiro xoves 16 e venres 17 no teatro Principal de SANTIAGO.♦

HamletHamlet
Este venres 10 e sábado 11 preséntase no Auditorio Municipal de NARÓN o clá-
sico universal Hamlet, de Shakespeare, nunha adaptación realizada por M.
Rivas e Lino Braxe, na que participan, entre outros recoñecidos actores, Luís
Tosar, Manuel Manquiña, Víctor Mosqueira e José Luís López Saxa.♦

TEATEATROTRO

O Concello de VIGO e Noescafé
Teatro organizan este festival
alternativo de teatro e danza, no
que poderemos ollar este sábado
11 ás 20 h. no MARCO á com-
pañía portuguesa Mc4-danza
con Tristeza em azul, baseado
en textos do Principiño; ás 21 h.
na Casa das Artes temos o es-
pectáculo de danza e performan-

ce Mamaíta, no soy mala, a car-
go da compañía madrileña Ma-
teo Feijóo; o mércores 15 ás 21
h. chega ao Auditorio Municipal
a obra Nadar abraza, inspirada
na vida e obra de Raymond
Carver; o xoves 16, no mesmo
lugar, a compañía bilbaína Fá-
brica de Teatro Imaginario
presenta Aurevoir triunfadores;

o venres 17 tocaralle o turno aos
lisboetas Compañía do Chapi-
to con Talvez Camões; o sábado
18 ás 19 h. na Casa das Artes,
poderemos ollar a performance,
Caminhando pelo tempo do
Centro em Movimento de Lis-
boa e, ás 21 h. no Auditorio Mu-
nicipal, aos cataláns Amaranto
con Indignos.♦

Festival de Festival de TTeatreatro o Alternativo 06Alternativo 06

Espectáculo en formato de cabaret que quere amosar o bon estado da comedia feita por mu-
lleres no noso país. Organizado e producido pola asociació Lilith e o colectivo Pistacatro,
co patrocinio da Consellaría de Cultura, o espectáculo comezou o seu percorrido, a canda
o Autobús Violeta da Secretaría Xeral da Igualdade, este luns 6 en Vigo, estivo o mércores
8 e Pontevedra e vai estar o venres 10 no teatro Principal de OURENSE, o martes 14 no te-
atro Principal de SANTIAGO, o venres 17 no auditorio Gustavo Freire de LUGO, para rema-
tar o sábado 25 no teatro Principal da CORUÑA. O publico poderá ver o bon facer de artis-
tas coma Pilar Pereira, Pajarito, Clara Mariclown, Clara Gayo, Isabel Risco, Gena Ba-
amonde, Pepa Yáñez, Anabel Gago, Emma Silva e Marta Pazos, adobadas coa música
de La Tirana ou Dètour, onde as voces solistas corresponden a Patricia de Lorenzo e Iria
Piñeiro, respectivamente. Máis información no telf. 657 626 061.♦

Soberanas, é cousa de mullerSoberanas, é cousa de mullereses

Lugrís
Vadillo
expón na
galería
Visol de
OURENSE.

Jorge
Cabezas

expón na
galería

Sargadelos
do FERROL.
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muros de París no maio do
68, na galería Sargadelos ate
este sábado 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 este domingo 12 de mar-
zo na sala de exposicións do
COAG (Casa da Conga).

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 Super
8 e, posteriormente, en vídeo
e en fotografía, no que a au-
ga, o ar e o lume xogan un
papel fundamental.

EMPORIOS INVISÍBEIS
A Fundación Granell pre-
senta esta mostra até o mér-
cores 15 de marzo.

■ MÚSICA

SERÁNS NA NASA
Poderemos gozar da festa
de música tradicional, e
participar nela, na coñecida
sala compostelá, o vindeiro
martes 14 ás 21:30 h.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Este xoves 9 ás 21 h. vai dar
un concerto, dirixida por
Antoni Ros Marbà, no Au-
ditorio de Galicia, xunto
coa violoncellista Barbara
Switalska, no que van inter-
pretar pezas de Shumann.

CASA DAS CRECHAS
Este xoves 9 ás 22:30 h.
actúa Diego Massimini e
Elías Cassano dentro das
Noites do Brasil; o martes
14 temos ao Hot Kawa
Club; o martes 15 tócalle
o turno a Chick McAuley
& Paddy Duncan, que re-
petirán o venres 17, tras a
celebración, o día anterior
xoves 16, da festa de IXX
aniversario deste coñecido
local.

■ TEATRO

PISTACATRO
Na sala Nasa actúan desde
este xoves 9 ao sábado 11
ás 22 h. a compañía Main
to mano, desde London e
facendo un burato na xira
por Francia e Inglaterra,  e
Natalia Outeiro Pajarito.

PAPEL DE MUJER
Producciones OFF repre-
senta a peza de Itziar Pas-
cual este xoves 9 ás 19 e 22
h. no Principal. No mesmo
lugar Teatro do Noroeste
presenta o venres 10 ás 22
h. o monólogo A tixola po-
lo mango (Muller, non é
para tanto), dirixido por
Lola Correa e interpretado
por Luma Gómez.

SANTART
Representa O2 Pegadas
sen identificar dunha tra-
xedia grega desde este xo-
ves 9 ao domingo 12 na sa-
la Yago. Consulta de hora-
rios e máis información en
www.salayago.com

O REI DOS MARES
O domingo 12 ás 12:30 h.
os máis cativos gozarán na
sala Yago do espectáculo da
compañía galega Thepinga
Teatro.

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
Martiño. Até o este sábado
11 de marzo

VVigoigo
■ ACTOS

WILHELM REICH
O foro Utopía organiza estas
xornadas, que se van desen-
volver no café Uf (Pracer

19) este venres 10 ás 19:30
h., coa proxección da pelícu-
la Soñadores, de Bernardo
Bertolucci, e o debate A re-
volución sexual hoxe. O
vindeiro xoves 16 ás 20:30
h. será a conferencia Sexua-
lidade e modernidade: Me-
do, temor e desexo, a cargo
de Jerónimo Bellido Pérez.

CASA DO LIBRO
Nesta coñecida libraría
presentase, este xoves 9 o li-
bro de Marcos Sánchez
Calveiro, Sari, soñador de
mares, no que ademais do
autor participarán o editor
Ignacio Chao e o escritor
Francisco Castro. O venres
10 quen presenta libro é
Xurxo Sierra Veloso, Licor
de abelá con xeo, acompa-
ñado pola escritora Laura
Caveiro. O luns 13 haberá
un debate e mesa redonda
As claves da Galiza Irre-
denta na que participarán
Camilo Nogueira e Álvaro
López Miras, que serán
presentados por Felipe Gó-
mez Morgade, antes pro-
xectarase un vídeo de Fala
Ceibe do Bierzo.O martes
14 preséntase o libro Con-
versas con Bernardino
Graña, de Héitor Mera e
Rafael Fernández Loren-
zo. E o mércores 15 será a

presentación da revista Fes-
ta da Palabra Silenciada.
Todos os actos darán come-
zo ás 20 h.

■ CINEMA

NAZISMO
O ciclo organizado pola
Fundación Caixa Galicia
presenta na súa sede, este
xoves 9 ás 20 h. e con en-
trada libre até completar
aforo, a fita O afundimen-
to. O próximo xoves 16 co-
meza o ciclo dedicado ao
director Adolfo Aristaráin
coa proxección de Martín
(Hache).

■ EXPOSICIÓNS

ÁLVARO DE LA VEGA
Na sala 1 do C.S. Caixanova
podemos ollar até o 16 de
abril esta interesante mostra
que repasa o traballo recente
do escultor lucense, con nu-
merosas obras inéditas.

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
impresionante carreira fra-
guada no Brasil. Até o 26
de marzo 

ISABEL
FERNÁNDEZ ROCHA
Podemos ollar os seus ca-
dros na Casa da Xuventude
até o martes 14. Desde o
vindeiro xoves 16 vai expor
no mesmo lugar o grupo
Ru, vinculado á Facultade
de Belas Artes de Ponteve-
dra, coa colectiva O primei-
ro baño do ano.

IMPRESIONISMO
A sede da Fundación Barrié
acolle a mostra Obras mestras
do museo Wallraf-Richartz-
Fundación Corboud, formada
por unha coidada escolma de
41 paisaxes realizadas por artis-
tas da talla de Courbet, Pissa-
rro, Daubgny, Sisley, Monet,
Renoir, Cézanne, Gauguin,
Toulouse-Lautrec ou Matisse.

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.

XXI ENCONTROS DE
EDUCACIÓN PARA A PAZ
Celébranse na Escola Galega de Admi-
nistración Pública de Santiago desde este
xoves 9 ao sábado 11 estando homologa-
do pola USC cun crédito de libre confi-
guración. Organizado polo Seminario
Galego de Educación para a Paz (telf.
981 561 956 e 981 554 053, fax 981 561
956) o prezo da matrícula é de 20 euros e
as praza son limitadas. A conferencia
inaugural, Vivir, sobrevir e convivir nas
aulas: o centro escolar como microcos-
mo social, está a cargo de Mariano Fer-
nández Enguita (catedrático de Sociolo-
xía de U. de Salamanca); á que seguira a
conferencia de Fernando Márquez Ga-
llego (responsábel do programa de saúde
mental do SERGAS e profesor da USC) so-
bre A violencia e o conflito: a perspecti-
va da saúde mental. O venres 10 é a me-
sa redonda sobre Escola, violencia e xé-
nero, na que participan Carme Adán
(Secretaria Xeral para a Igualdade da
Xunta), Felicia Estévez (profesora do
IES Xelmírez II), e Elvira Landín (avo-
gada); pola tarde nova mesa redonda: Ba-
se para un Plan Galego de Convivencia
Escolar, con Manuel Dios Diz (presi-
dente do Seminario Galego de Educación
para a Paz), Un lugar para a conviven-
cia: a aula, por Plácido Blanco (Pe-
dagogo e experto e psicopatoloxía da sa-
úde e autor do Bullingo-test), Conviven-
cia intercultural: as viñetas de Maho-
ma, por Calo Iglesias (coordinador do
Centro Galego de Investigacións para a

Paz). Xa o sábado, haberá distintos obra-
doiros e seminarios e, pola tarde, a confe-
rencia O modelo: “Construir a convi-
vencia”: unha proposta contra a violen-
cia escolar, por Joaquín A. Mora Mer-
chán (departamento de Psicoloxía Evo-
lutiva e da Educación da U. de Sevilla), e
a conferencia de clausura Políticas edu-
cativas do Ministeiro de Educación so-
bre convivencia escolar a cargo de Pe-
dro M. Uruñuela Nájera (Subdirector
Xeral de alta inspección do Ministerio de
Educación e Ciencia)

IX BIENAL DE GRAVADO
Nova edición deste recoñecido certa-
me internacional que promove Caixa-
nova e no que poden participar artistas
cun máximo de dúas obras, inéditas e
orixinais, dunha medida que non pode-
rá ser inferior aos 50 cm por algún dos
seus lados, nin superior a 70 x 100 cm.
Os traballos entregaranse, ou remiti-
ranse, antes do 30 de xuño, á Unidade
de Xestión de Obra Social (Praza
Maior 4, 32005) de OURENSE. Máis in-
formación e solicitude das bases no te-
léfono 988 391 746; a través do fax
988 391 751; do correo electrónico ou-
rense@centrosocialcaixanova.com; ou
en www.caixanova.es.

IV PREMIO DE XORNALISMO
CIENTÍFICO GALICIA
INNOVACIÓN
No que poden participar aqueles xor-
nalistas dos medios de comunicación

galegos que publicaran, ou publiquen,
algún texto xornalístico de carácter
científico (especialmente sobre temas
de investigación e desenvolvemento)
entre o 1 de abril de 2005 e o 31 de
marzo de 2006. Os traballos, publica-
dos, individualmente ou en equipo, po-
den pertencer a calquera xénero xorna-
lístico e estar publicados en soporte es-
crito, audiovisual ou electrónico, de-
bendo ser enviados, xunto co formula-
rio dispoñíbel debidamente cumpri-
mentado, currículo, fotocopia do DNI
e un certificado da empresa que acre-
dite que traballa como xornalista nela,
facendo constar a data de publicación,
antes do 31 de marzo, á Dirección Xe-
ral de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación da Consellaría de Inno-
vación e Industria en SANTIAGO DE
COMPOSTELA. O traballo gañador reci-
birá 5.000 euros e o segundo 2.300.
Máis información en www.dxid.org.

XXIII PREMIO XERAIS
DE NOVELA
Poderán concorrer todos aquelas perso-
as de calquera nacionalidade que pre-
senten os seus orixinais en lingua gale-
ga, conforme á normativa vixente, con
traballos inéditos e totalmente orixinais.
De traballo entregaranse seis copias en
papel tamaño folio ou holandesa, meca-
nografados a duplo espazo, antes do 7
de abril nos locais sociais de Edicións
Xerais de Galicia SA, en Doutor Mara-
ñón 12, 36211 de Vigo. Co orixinal, que

deberá ser presentado baixo lema,
axuntarase, en sobre pechado, o nome
completo, enderezo e teléfono do au-
tor/a e o título da obra, indicando no so-
bre: para o Premio Xerais de Novela.
Edicións Xerais tamén convoca o Pre-
mio Merlín de Literatura Infantil, e a I
Edición do Premio Fundación Caixa
Galicia de Literatura Xuvenil que se
rexerá baixo as mesmas normas co an-
terior, tendo que indicar no sobre para o
Premio Merlín ou para o Premio Fun-
dación Caixa Galicia. Máis informa-
ción no teléfono 986 214 888 ou en
www.xerais.es.

XVIII PREMIO LITERARIO
ÁNXEL FOLE
Optarán a este certame, recoñecido con
9.000 euros, todas aquelas persoas que o
desexen que presenten traballos en gale-
go ou castelán, inéditos, dunha exten-
sión mínima de cen folios e máxima de
douscentos, mecanografados a duplo es-
pazo e por unha soa cara, que versen so-
bre calquera aspecto da vida ou da obra
do poeta Manuel María Fernández Tei-
xeiro. Os orixinais enviaranse ou entre-
garanse, por cuadriplicado e baixo plica,
no Departamento de Obras Sociais de
calquera das sedes principais de Caixa
Galicia no país ou en Madrid; ou no
xornal El Progreso na rúa Ribadeo 5,
27002 de Lugo, antes do 31 de marzo.
O premio decidirase na primeira quince-
na de maio, coincidindo co cabodano do
falecemento de Ánxel Fole.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE MEDIO RURAL

Establécense axudas para a mellora estrutural e adap-
tación dos procesos produtivos de sementes e plantas
de viveiro de calidade. Poderán acollerse ás axudas os
produtores autorizados de sementes e plantas de vivei-
ro de Galiza, concedéndose para: novos investimentos
e traballos específicos da actividade viverística aplica-

dos á obtención e mantemento do material vexetal de
partida e plantas nai de calidade controlada como ori-
xe de material de multiplicación; para a mellora tecno-
lóxica das estruturas de produción de material de mul-
tiplicación e dos sistemas de control de calidade; e pa-
ra o fomento da utilización da semente e planta de vi-
veiro de calidade. Toda a información desta orde está
recollida no DOG de 27 de febreiro de 2006.♦

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

Dirixido pola xornalista e escritora arxentina Car-
men Sampedro, terá lugar na sede da Fundación
Carlos Casares de VIGO (Elduayen 36, 2º), que é
quen o organiza, durante todos os xoves de marzo,
abril, maio, e xuño, desde este xoves 9 de marzo,
sendo os custes de asistencia gratuítos. Emitirase un
certificado para todas as persoas que asistan a un
80% das sesións. A intención do obradoiro é a de

transmitir o coñecemento dos xéneros litearios que
teñen que ver cos diarios e as memorias, facer apor-
tacións para o debate sobre o microxénero e o poder
de síntese, dar a coñecer os xéneros do conto e a no-
vela e impulsar que cada persoa participante atope a
súa propia voz, ton e estilo á hora de contar a súa his-
toria. Con todo esto quérese promover o intercambio
de historias e axudar á expresión escrita.♦

ObradoirObradoiro de Escritura Cro de Escritura Creativa para Inmigranteseativa para Inmigrantes

O Parlamento
Galego

acolle unha
mostra

colectiva.

A Fundación
Barrié de
VIGO
alberga
unha
interesante
mostra
sobre o
impresio-
nismo.
Na imaxe,
A badía de
Langland
(1897),
de Alfred
Sisley.



Nº 1.010 ● Do 26 de

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 pinturas, fotografías,
vídeos, instalacións e es-
culturas de 20 artistas in-
ternacionais

■ MÚSICA

MELENDI
O artista asturiano vai dar
un concerto este venres 10
no Multiúsos do recinto fei-
ral de Cotogrande.

DELUXE + THE GIFT
A Fábrica de Chocolate
acolle este sábado 11 ás 21
h. este interesante concerto
por 12 euros (adiantada) ou
15 (na billeteira)

JACKSON BROWNE
WITH DAVID LINDLAY
O próximo xoves 16 ás 21
h. por 22 euros (adiantada)
ou 25 (na billeteira)  na Fá-
brica de Chocolate.

■ TEATRO

A CASA DO PAI
A compañía Teatro do No-
roeste leva esta obra ao
Auditorio Municipal este
xoves 9.

BURATINI
Sesións de títeres e teatro
para os máis cativos todos
os sábados no Auditorio
Municipal. Este sábado
11, Teatro Buratini repre-
sentará Tic Tac. Sons dun-
ha nave.

BragaBraga
■ MÚSICA

BRAGAJAZZ
O auditorio do Parque de
Exposicións acolle a nova
edición deste ciclo, no que
poderemos escoitar este xo-
ves 9 ás 21:30 h. ao Anouar
Brahem trío; o venres 10
actúa ás 21:30 o Pino Mi-
nafra Sud Ensemble, e ás
23 h. o Bruce Barth Sep-
tet; o sábado 11 teremos ao
Quinteto de Paulo Gomes
con Fátima Serro e Julian
Arguelles, ás 21:30 h, para
rematar ás 23 h. co concerto
do norteamericano Jamie
Baum Septet. Parellamente
desenvólvese a Feira do
disco de jazz no adro do
Parque de Esposicións.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

MUSEU SERRALVES
O Museu de Arte Contempo-
ránea de Serralves organiza
visitas orientadas ás exposi-
cións (sábados ás 17 e 18 h. e
domingos ás 12 e 13) que
permite o encadramento e
contextualización das mes-
mas; visitas orientadas aos
espazos arquitectónicos (do-
mingos ás 15 e 16 h.), o edi-
ficio do museo é da autoría
de Álvaro Siza, e serven para
relacionar a arquitectura coa
casa e o xardín; e visitas guia-
das ao parque (domingos ás
11 e 12 h.), posibilitando o re-
coñecemento do seu valor
paisaxístico, ecolóxico e es-
tético. Para as dúas primeiras
precísase o billete de entrada
ao museu e para a última o de
entrada ao parque.

■ MÚSICA

SOFIA RIBEIRO &
MARC DEMUTH DUO
Á volta de concertos por va-
rios países presentan o seu
primeiro disco, Dança da so-
lidão, nunha viaxe intimista

polos universos de composi-
tores como Milton Nasci-
mento, Cole Porter, Janita
Salomé ou Carl Perkins, on-
de o pormenor, humor e si-
lencio gañan en importancia.
A voz de Sofia e o contrabai-
xo de Marc estarán no teatro
Helena Sá e Costa o xoves
16 ás 21:45.

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.

MadridMadrid
■ MÚSICA

BALDO MARTÍNEZ
GRUPO
Presenta o seu novo traba-
llo Tusitala desde este xo-
ves 9 ao sábado 11 ás 23 h.
no clube de jazz Bogui
(Barquillo 29).

SofíaSofía
■ EXPOSICIÓNS

DESTINO: SANTIAGO
O CGAC presenta esta ex-

posición co gallo da inaugu-
ración do novo centro do
Instituto Cervantes en Sofía
(Bulgaria), o diálogo que di-
ferentes artistas establece-
ron coa cidade de Santiago
de Compostela.♦

COCIÑA ATLÁNTICA
www.cocinaatlantica.com

Páxina electrónica de presentación dun pro-
xecto dunha serie documental de televisión
sobre a cociña da Gallaecia. Trátase dunha
idea orixinal de José Posada e consta de 26
capítulos centrados en dúas liñas narrativas
distintas: a historia da alimentación e os ali-
mentos da Galiza e o norte de Portugal.♦

AA RedeRede

N
º 

1.
21

4 
●

A
no

 X
X

IX
 ●

D
o 

9 
ao

 1
5 

de
 m

ar
zo

 d
o 

20
06

■ Búscase titulada Perito Agrícola,
con interese en produción ecolóxica,
para traballo de oficina e campo. As
persoas interesadas deben mandar,
urxentemente, o currículo a CEI, Local
7. Avda da coruña 490, 27003, Lugo.

■ Verduras ecolóxicas, da horta á túa
casa. Servizo semanal a domicilio na
Coruña e arredores. Telf. 981 195 306.

■ Arréndase piso en Ribadeo nos
meses de xullo e agosto. Telf. 982 120
839 / 676 727 518.

■ Particular vende Peugeot 205
PO-AF con ITV por 250 euros; e W-
Golf PO-W con ITV por 600 euros. As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 679 421 169.

■ 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.

■ 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 transxéni-
cos, correctores, antibióticos e insecti-
cidas, e producidos na Galiza. Apoia o
desenvolvemento sostíbel no rural ao
tempo que produces alimentos sans.
Telf. 676 863 910 / 637 913 642.

■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
ten en marcha a Superliga, polo Va-
ral (www.ovaral.blogspot.com) podes
seguir toda a actualidade dista com-
petición e se queres que un torneo
LNB se dispute na túa vila, parroquia
ou cidade, escribe a ovaral@hot-
mail.com. Outro deporte é posíbel.

■ Cromoterapia. Imán Kathya, tera-
peuta de Aura-Soma®. Rúa Ribeiriño
13, 6º D - Ourense. Telf. 639 816 727.

■ Véndese Lancia Delta do 1994 en
Santiago, con poucos quilómetros,
deportivo e de cor vermella. Chamar
ao 628 695 839.

■ Precísase perruqueira con expe-
riencia para A Coruña. Posto de tra-
ballo estábel. Soldo fixo máis comi-
sións. Telf. 638 717 084.

■ Urxe vender, por problemas, pre-
cioso e orixinal apartamento en Mon-
dariz Balneario, amoblado, 60 m2, 2
dormitorios, baño, salón-cociña, cale-
facción, chans e teitos forrados de ma-
deira, abufardado, duplas e grandes
xanelas, vistas ao ceo desde toda a
casa e desde as camas, decorado es-
tilo montaña, rústico e a estrear, con
garaxe e trasteiro. Merece ser visto.
Prezo 20.000.000 de pta. Información
nos telf. 679 697 055 / 986 226 826.

■ 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.

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A teima escultórica que teñen certos concellos ofende, cando non asusta. Pezas como este
Lennon non a merecen nin as rúas da Coruña nin siquera a onerosa colección do CGAC.
Máis ben forma parte desa mala sorte que nos últimos tempos persigue ás cidades ga-
legas a conta da escultura pública.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Deluxe está
este sábado

11 na
Fábrica de
Chocolate
de VIGO.

Anouar
Brahem Trio

e Pino
Minafra Sud

Ensemble
están no

BRAGAJazz.

Imaxe da
antiga
Feira de
Gando de
Salgueiriños
en Santiago,
de Günther
Förg,
participante
na
exposicón
Destino
Santiago
en SOFÍA.
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Nº 1.214
Do 9
ao 15 de marzo
do 2006 Aznar renovou os privi-

lexios de Madrid. Ho-
xe segue a ser a co-

munidade que máis medra:
en poboación, en número de
grandes empresas, en investi-
mentos públicos (a terminal

aerea tragou máis millóns
que algunhas autonomías en-
teiras), en investimentos es-
tranxeiros (orientados desde
o Estado), en funcionarios e
até en museos. Madrid absor-
be o excedente que xeran os

demais. Os medios non o
din, porque case todos son
(oh, casualidade) de Madrid.
Non hai que enganarse: can-
do os grandes partidos falan
do centro, o que están a falar
é de centralismo.♦
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Homes
XOSÉ A. GACIÑO

As mulleres teñen os
mesmos dereitos
recoñecidos que o

home, polo menos nos pa-
íses democráticos, pero,
na práctica cotiá, aínda hai
diferenzas importantes e
discriminacións evidentes.
Por exemplo, ese dato do
Instituto Nacional de Esta-
tística, que revela que, co-
mo media, os homes ga-
ñan un 40 por cento máis
que as mulleres. Ou o fei-
to de que as mulleres, aín-
da traballando fóra de ca-
sa, seguen a cargar coa
maior parte dos labores
domésticos e, no seu caso,
cos coidados aos maiores
ou aos incapacitados. 

Por outra banda, a le-
galidade non pode trans-
formar, da noite para ma-
ñá, tantos séculos (millei-
ros de anos, en realidade)
de cultura de dominación
masculina, que a propia
muller interiorizou en moi-
tos casos, como se a súa
submisión fose o natural
nas relacións co home.
Convértese así no chivo
expiatorio no que se ceban
algúns homes para desafo-
gar as súas frustracións e as
súas incapacidades como
persoas. Nese sentido, a
muller padece unha dupla
opresión, a da súa situación
social e, ademais, a da súa
condición feminina. 

Esa loita feminina pola
igualdade atravesa un mo-
mento especialmente gra-
ve. Mentres non tiña máis
saída que a submisión, a
muller aguantaba os malos
tratos, físicos ou psicoló-
xicos. Pero cada vez son
máis as mulleres que se re-
belan contra esa situación
opresiva e abandonan o seu
maltratador. E ese home
dominador, que compensa
a súa frustración coas vexa-
cións á súa parella, ás veces
reacciona coa agresividade
fatal: se non pode dominar
a muller, destrúea.

Ese alarmante índice de
asasinatos machistas (nou-
tros tempos chamábanse
crimes pasionais e gozaban
de certa comprensión so-
cial e mesmo legal) vén de
sinalar unha cruel e defini-
tiva agudización da chama-
da violencia doméstica, pe-
ro tamén unha mostra da
rebelión feminina, que em-
peza a non soportar a humi-
llación institucionalizada. 

Habería que transmitir-
lles a eses homes, aprovei-
tando a data reivindicativa
do 8 de marzo, que xa non
poden ir de dominadores
machistas pola vida, que a
sociedade –e isto é un dese-
xo máis ca unha realidade–
non o tolera. E se esta nova
situación se lles fai insopor-
tábel, e a súa desesperación
lles impide atopar saídas
sensatas, polo menos que
invertan a secuencia habi-
tual de asasinar primeiro e
suicidarse despois. O seu
final sería máis digno.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Aurora Vilaboa é unha dese-
ñadora de complementos de
roupa que ten un armario re-
pleto de zapatos. Asegura que
lle gustan como obxecto pero
advirte que os usa todos, aín-
da que algúns en ocasións
moi contadas. Pagou por eles
cantidades que oscilan entre
os 25 céntimos e os 450 euros.

Curiosa afección, comprar za-
patos.

Non tan curiosa
Non? Cantos son?
Entre 120 e 150 pares.
Algúns, nin os usa.
Algunha vez sempre os poño.

Algúns só os uso unha vez ao
ano ou cada dous anos.

Até que número de pares
pensa que pode chegar a ter?

Nunca o pensei, pero nunca
son suficientes. Sei dunha direc-
tora dunha revista de moda con
tres mil pares.

Un número tan alto implica
comprar uns zapatos cada tres
ou catro días.

Si, pero eu non compro tantos.
Podo comprar un par cada mes,
aínda que hai meses que compro
cinco pares. Como media, compro
uns vinte pares ao ano.

En todo caso, de media só
podería poñelos tres ou catro
veces.

Teño zapatos que poño tres
veces á semana porque os com-
prei nesa tempada e os uso moi-
to. Outros máis especiais póñoos
unha vez ao mes esa tempada e
ao mellor ao ano seguinte úsoos
menos. Logo teño algúns desde
hai anos que son máis atempo-
rais e que uso unha vez ao mes.
Pero que conste que os zapatos
gústanme como obxecto, non
son unha tola dos zapatos.

Con ese plan, non lle pare-
cerá mal que a comparen con
Imelda Marcos?

Esa muller estaba tola, tiña
dez mil pares ou máis. Iso non é
unha afección, é compra com-
pulsiva. Houbo un caso dunha
executiva americana que com-
praba tres traxes de Prada ao
día, pero que logo non podía po-
ñer. Acabou detida e dixo nunha
páxina web que a culpa era da
sociedade. Tamén lle pedía axu-
da á xente para pagar as súas dé-
bedas.

No tocante a comprar zapa-
tos, cal é o límite entre a nor-
malidade e a loucura?

Supoño que chega a loucura
cando compras por ter un obxec-
to dentro da casa pero que non o
usas nunca.

E vostede ten algún par que
nunca usou, algún por estrear?

Teño un par por estrear e o do-
mingo pasado estreei outro par.

Coleccionismo de zapatos,
os lectores van pensar que vos-
tede é un pouco rara.

De rara nada. Hai xente que
colecciona cousas inverosímiles
como selos, que non valen para
nada aínda que teñan valor. Sou-
ben dun caso dun tipo que tiña
dez mil bastóns.

Cal é o par máis caro que ten?
Unhas botas que custaban

seiscentos euros pero que mer-
quei de rebaixas a un prezo infe-
rior ao 50% do seu valor. O máis
que cheguei a pagar por un par
foron 320 euros pero un ex noivo
meu regaloume uns zapatos que
custaban 450 euros.

Ese noivo debía ser un rica-
chón.

Non, pero fixo un esforzo.
E os zapatos máis baratos

que ten canto custaron?
Téñoos a 25 céntimos de euro

que comprei nun Centro Reto [de
axuda aos drogodependentes].
Son os máis valorados porque ne-
se tipo de tendas atopas xoias.

Que número calza?
Trinta e seis e medio.
Son todos os seus zapatos

do mesmo número?
Hainos do trinta e seis e me-

dio, do trinta e sete e do trinta e
seis. Algún tiven que levalo á
forma para estiralos, pero porque
eran especiais, ao mellor eran
número único e antigos, que xa
non se vendían pero que me ape-
tecía ter polo prezo e o deseño.♦

Aurora Vilaboa
‘Teño 150 pares de zapatos’

PACO VILABARROS

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.
Escrito para narrar a historia de Afranio; un esmolante que na Galiza
do 36 agachaba a personalidade de Antón Alonso Ríos.
Un deputado galeguista que, de aldea a aldea, fuxe durante tres anos
dunha morte segura a mans dos franquistas.

A 
N

OS
A 

TE
RR

A


