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CRUCEIRO DE VERÁN
Truman Capote

Galaxia edita ao mesmo tempo
que no resto de Europa a novela
inédita de Capote.

Novela intensa, estilisticamente
brillante e de metáforas que refulxen
desafiantes. Centrada no Nova York
posterior á Segunda Guerra Mundial.
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Un Primeiro de Maio
marcado polo cambio
de Goberno
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Condena dun
xulgado coruñés
por defender
o galego

(Páx. 15)

OS GALEGOS QUE ENXERGARON MOITO PARA O ESTATUT
catalán, preocupados, deberían de ollar aínda máis para o Estatuto de
Andalucía, que vén de aprobar o seu parlamento. É un Estatuto ab-
solutamente mimético do catalán como defenden a maioría dos seus
promotores en privado e, algúns, tamén publicamente, aínda que
partan ambos os textos de conceptos diferentes: os cataláns da sobe-
ranía, os andaluces do federalismo; Catalunya da asunción de com-
petencias, Andalucía de compartilas co Estado. A reforma do Esta-
tuto andaluz parte dunha idea base: Andalucía debe aspirar ao má-
ximo teito de competencias e autogoberno que se lle conceda a cal-
quera das restantes comunidades autónomas, denominación na-
cional incluída, por suposto. O importante non é, polo tanto, a súa
consideración política ou xurídica como comunidade autónoma (na-
ción, realidade nacional, ou nacionalidade), o máis importante para
PSOE e IU é que non se permita que Andalucía teña menos compe-
tencias que Catalunya, Euskadi ou Galiza. Por iso algúns pretendí-
an atrasar a aprobación do seu Estatuto até que concluíse o proceso
en Euskadi. A defensa do termo “realidade nacional” trata de equi-
parar agora, pero tamén cara ao futuro, a Andalucía coas denomi-
nadas nacionalidades históricas. Exactamente igual que fixera en
1980 cando, a través dun referendo, lograra o Estatuto a través do
artigo 151 da Constitución de 1978, pensado unicamente para Ca-
talunya, Euskadi e Galiza. A decisión andaluza e o golpe de Estado
do 23-F conseguiron, que, finalmente, todos os territorios quedasen
equiparados en competencias. O presidente andaluz e do PSOE,
Manuel Chaves, explicouno claramente: “daquelas conseguimos
que non se fixese un Estado asimétrico, agora quixemos facer o
mesmo”. Comprenderán moitos na Galiza por que o termo nación si
importa: a definición identitaria lexitima o acceso a máis autonomía.♦

AAnnáálliissee  ddee  SSaallvvaaddoorr  CCaarrddúúss

AAss  ccllaavveess  ddaa
ppoollííttiiccaa  ccaattaalláá

(Páx. 19)

Entrevista en exclusiva

Lluís Llach
explica
a súa retirada

(Páx. 28-29)



A clase traballadora foi determi-
nante na derrota electoral do PP
e na formación dun Goberno en-
tre nacionalistas e socialistas.
Así o afirmou o secretario xeral
da CIG, Xesús Seixo,  no discur-
so co que se rematou a manifes-
tación da central nacionalista en
Vigo, unha das máis numerosas
das celebradas en todo o Estado.
Pero esta idea tamén estivo im-
plícita nas intervencións dos di-
rixentes da UGT-Galiza, Xosé
Antonio Gómez, e CC OO, Xan
María Castro, que falaron tamén
ao remate da súa manifestación
conxunta celebrada igualmente
na cidade olívica.

Este protagonismo dos traba-
lladores queren que teña un re-
flexo nas accións do Goberno bi-
partito. Seixo deixou claro a le-
dicia polo cambio, “por que non
é o mesmo este Goberno que o
do PP”, pero foi contundente, no
mesmo xeito, nas reivindica-
cións da central nacionalista.

Afirmou que, de seguir em-
pantanado o proceso do diálogo
social e o acordo polo emprego,
a CIG abandonará as conversas
pois non quere que estas sexan
utilizadas unicamente como pro-
paganda política, poñendo en
dúbida a existencia dunha von-
tade de acordo na patronal e a
firmeza necesaria no Goberno
para impulsalo. “Non podemos
quedar só nas vías de diálogo”,
recalcou. A CIG revisará o pro-
ceso en xuño e, en función de
que haxa ou non avances, toma-
rá unha decisión.

Tamén Xosé Antonio Gómez
afirmou, aínda que non coa con-
tundencia de Seixo, que os cam-
bios comezados polo executivo
autónomo en materia de empre-
go e sinistrabilidade laboral “de-
berían ir máis axiña”.

Castro tamén reclamou a ne-
cesidade de “axilizar o proceso

de dialogo social impulsando a
abano de retos enfrontados”.

O traballo digno

As demandas dun traballo digno
e as protestas contra a precarie-
dade laboral foron outros dos ei-
xes desta celebración da clase
obreira galega. Seixo reclamou
da Xunta “sobre todo dalgunhas
consellarías”, que comecen a dar
exemplo na súa loita contra a
precariedade laboral, porque
“non é de recibo que dean exem-
plo de todo o contrario”.

Coma se o estivese a escoitar,
o vicepresidente Anxo Quintana,
presente na celebración da CIG
en Ourense, anunciaba “un códi-
go de boas prácticas nas contra-

tacións da Administración para
acabar coa precariedade laboral
nos contratos pú-
blicos”.

Un apartado
senlleiro nesta
“guerra contra a
precariedade la-
boral” irá dirixido
á mocidade.

Quintana ta-
mén afirmou que
unha política eco-
nómica que se
precie “terá que
ter o emprego co-
mo prioridade”.

A presenza de
Quintana na mani-
festación da CIG en Ourense,
acompañado de Alfredo Suárez

Canal, conselleiro do Medio Ru-
ral, así como a presenza doutros

moitos cargos na-
cionalistas do Go-
berno noutras ci-
dades, contrastou
coa ausencia dos
seus compañeiros
de gabinete socia-
listas.

A ausencia de
Emilio Pérez
Touriño en Vigo,
que tería máis
tarde, no veciño
Mos, un mitin
partidario e unha
comida, foi moi
comentado na

manifestacións de Comisións e a
UGT de xeito negativo por canto

participara o ano anterior.
A Xunta, na súa declaración

institucional, semellaba darlles á
razón ás reivindicacións sindi-
cais, recoñecendo que as estatísti-
cas indican que Galiza padece
“altos índices de desemprego,
elevadas taxas de temporalidade e
desigualdade entre homes e mu-
lleres”. Ao mesmo tempo, mos-
traba a súa confianza en que o
diálogo social sitúe a nosa comu-
nidade “na vangarda do desenvol-
vemento económico e social”.

O comunicado da Consella-
ría de Traballo publicitaba o seu
optimismo ante os posíbeis acor-
dos entre os actores sociais,
agardando que rematen nun no-
vo marco de relacións laborais
na Galiza que se defina “polos
parámetros da formación conti-
nua, da seguridade no traballo,
do emprego estábel e da igualda-
de de oportunidade”.

Marco Galego
de Relacións Laborais

Precisamente, un “marco galego
de relacións laborais” era outra
das principais demandas na CIG
nesta celebración. “Precisamos
que os traballadores galegos se-
xamos os verdadeiros protago-
nistas das nosas relacións labo-
rais. Para iso é importante ter un
marco de relacións laborais que
teña a ver coa negociación colec-
tiva e que a lexislación laboral se
faga en Galiza. Que quen teña
competencias nesta materia sexa
o Parlamento galego e non o Par-
lamento español”, afirmou Seixo
na súa intervención.

O secretario xeral da CIG ex-
plicou que até de agora a expe-
riencia que existe do marco es-
pañol de relacións laborais nos
indica que “só nos trouxo refor-
mas enormemente negativas e
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A CIG ameaza con abandonar o dialogo se non se pon interese en que avance

O cambio de Goberno protagoniza
o Primeiro de Maio

AFONSO EIRÉ

Máis alá dos lemas escollidos para esta celebración, o Primeiro de Maio estivo marcado polo cambio de Go-
berno e a redacción do novo Estatuto. Un proceso no que os traballadores proclamaron o seu protagonismo. Ao
mesmo tempo, reclamaron do Executivo bipartito que axilice o diálogo social e poña fin á precariedade labo-
ral. Tamén o proceso de paz en Euskadi estivo presente de xeito significativo na celebración dos sindicatos estatais.

X. Antonio Gómez (UGT) e Xosé Mª Castro (CC OO) demandaron do executivo autónomo máis apuro nos cambios.   PACO VILABARROS

Os traballadores
reclamaron que o
seu protagonismo no
cambio de goberno
teña reflexo nas
accións do bipartito.



políticas que o único que fan é
profundar aínda máis nos baixos
salarios e na precariedade labo-
ral que aínda existe na Galiza”.

Pola contra, tanto UGT como
CC OO prometeron que a refor-
ma laboral que están a punto de
asinar estes sindicatos, probabel-
mente dentro dunha semana, coa
patronal e o Goberno, contribuirá
a frear a temporalidade abusiva.

Segundo o principio de acor-
do, o Goberno central subven-
cionará os contratos indefinidos.
A lexislación recollerá que aque-
les traballadores que sumen dous
anos de contratos en dous anos e
medio pasarán a ser fixos.

Pero a rúbrica dos sindicatos
estatais aos acordos do ministro
Jesús Caldera e o xefe da patronal
José María Cuevas, non convence
nin sequera a moitos dos afiliados
de Comisión Obreiras e UGT.

Na manifestación destes sindi-
catos en Madrid non só se podían
ollar pancartas que defendían que
“outra reforma laboral é posíbel”,
senón que un importante grupo de
manifestantes coreou consignas
contra o acordo e insultos contra
os dirixentes sindicais. Mesmo
destacados dirixentes de Comi-
sións Obreiras se mostran moi crí-

ticos coa corrente maioritaria do
sindicato. Especialmente duros se
manifestan algúns dirixentes an-
daluces no sindicato estatal con
Comisións Obreiras na Galiza a
que compararon en conversas con
A Nosa Terra, “coa USO nos tem-
pos de UCD: faltos de ideoloxía e
preocupados unicamente de con-
servar os seus postos”.

Os dous sindicatos estatais ta-
mén foron duramente censurados
polo secretario xeral da galega
CUT, Manuel Caamaño, que os
acusou de “vender os traballadores

galegos unha vez máis”. Caamaño
cualificou a reforma de “vomiti-
va” e os discurso da UGT e Comi-
sións de “zafios e mentireiros”. 

As diferenzas nestes aspectos
da política sindical diaria, pero
tamén da defensa dun marco ga-
lego de relacións laborais defen-
dido tradicionalmente polo sin-
dicalismo nacionalista e negado
sistematicamente polos sindica-
tos estatais, propicia que, agás en
contadas ocasións, fronte a ame-
azas de importante gravidade (o
Prestige, por exemplo), os sindi-

catos nacionalistas e os estatais
celebren o Primeiro de Maio ca-
da un pola súa banda.

Así ocorre tamén Euskadi e
Catalunya. Até
non hai moitos
anos, cando Co-
misións foi per-
dendo a súa raíz
comunista, tamén
a UGT e CC OO
se manifestaban
por separado. Co-
mo aínda o fixe-
ron agora nalgun-
has localidades,
entre elas Ponte-
vedra, onde a
UGT acusa a Co-
misións de ser o
sindicato da pa-
tronal de Ence.

Aínda así, to-
dos os anos, a
maioría dos me-
dios de comuni-
cación teiman en salientar a “de-
sunión dos sindicatos”, pero sen
explicar as diferenzas que os se-
para na política sindical diaria.

Unhas diferenzas que, neste
ano, se cadra, aínda estaban máis
acentuadas, ante o proceso de re-
dacción do novo Estatuto de Au-
tonomía. A CIG non só demanda

que os sindicatos teñan un “pro-
tagonismo activo”, en palabras
de Seixo, senón que defende que
o novo Estatuto permita que Ga-

liza teñen plenas
c o m p e t e n c i a s
tanto en emprego
como en rela-
cións laborais. A
central naciona-
lista ten redac-
tadas desde hai
máis de seis me-
ses as súas pro-
postas para un
novo Estatuto.

No que si
houbo concordan-
cia foi ao enxer-
gar o alto ao fogo
permanente de
ETA como unha
grande ocasión
histórica que non
se pode deixar
desperdiciar. Aín-

da que foron os sindicatos estatais
os que fixeron máis fincapé nesta
premisa. Tanto que un dos seus
lemas era “pola paz”, seguido de
“emprego estábel en igualdade”.

Os lemas da CIG, pola súa
banda, eran “Traballo na nosa
Terra, emprego digno e marco de
relacións laborais”.♦
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Vén da páxina anterior

CUT e CGT case duplicaron os manifestantes do ano pasado.

Existía un certo medo entre os sin-
dicalistas sobre a participación nas
manifestacións deste Primeiro de
Maio. Logo do éxito de hai dous
anos, nos que Galiza se situou á
cabeza do Estado nas mobiliza-
cións, o ano pasado descendera a
participación. A longa ponte deste
ano e os bos días de praia non
agoiraban que os traballadores de-
cidisen masivamente percorrer as
rúas de cidades e vilas, sobre todo
cando non existían conflitos sindi-
cais importantes en empresas
grandes, que son os que dan moi-
tas veces ese plus de asistencia.

Finalmente non foi así e par-
ticiparon un 50% máis que o ano
anterior: perto de 15.000 persoas
fronte ás 10.000 de 2005.

O incremento debeuse, sobre
todo, ás mobilizacións da CIG,
que en Vigo, lugar da manifesta-
ción central, logrou superar os
4.000 manifestantes, duplicando,
deste xeito, a cifra do ano anterior.

Bateu, de longo, o número de
manifestantes que congregaron
UGT e CC OO, que non acada-
ron as 2.000 persoas, cifra seme-
llante á do ano anterior.

Destacar na conmemoración
da CIG a presenza de xente moza
e tamén de moitas persoas rela-
cionadas directamente co BNG
que, neste ano de chegada ao Go-
berno, decidiron facer acto de
presenza na manifestación, aínda
non estando inmersos directa-
mente no campo sindical.

Tamén foi notoria a presenza
de traballadores do metal, que o 3
de maio comezaron unha folga
indefinida na provincia de Ponte-
vedra. En 1994, a folga durara 23
días e, finalmente, conseguírase
un convenio considerado como
moi positivo polos traballadores.
Nesta mobilización tivera un pa-
pel preponderante a central na-
cionalista, como puxo de mani-

festo o secretario comarcal de Vi-
go, Xerardo Abraldes, na súa in-
tervención este Primeiro de Maio. 

En toda Galiza os participan-
tes na manifestación da CIG case
duplicaron os que acudiron á cha-
mada da UGT e CC OO. Anotar
tamén que as manifestacións de
Vigo foron comparábeis ás de
Madrid ou Barcelona, emblema
dos sindicatos estatais. Tanto é así
que a maioría dos medios de co-
municación non quixeron dar ci-
fras de participantes desta vez.

As manifesta-
cións na Galiza ta-
mén tiveron lugar
nas sete grandes
vilas, pero noutras
máis como na Ma-
riña, Barbanza ou
Valdeorras. O nú-
mero de manifes-
tantes nas distintas
cidades tamén au-
mentou considera-
belmente.

En Vigo ta-

mén se celebrou a
manifestación na-
cional da Central
Unitaria de Tra-
balladores (CUT)
e a Confedera-
ción Xeral de
Tr a b a l l a d o r e s
(CGT). Os inde-
pendentistas e os
anarquistas case
duplicaron tamén
a cifra do ano an-
terior, achegán-

dose case ao milleiro de manifes-
tantes.

Resaltar que para rematar a ma-
nifestación non se cantou o Himno
Galego, pero si a Internacional e
“Negras Tronadas” (máis coñecido
por As Barricadas), o himno dos
anarcos-sindicalistas, dirixido por
un grupo de ex traballadores rusos.

O único incidente foi o esva-
ecemento do escritor Vidal Villa-
verde que foi evacuado en ambu-
lancia e que colleu a alta aquela
mesma tarde.♦

Os nacionalistas duplican a CC OO e UGT
Aumento no número de manifestantes

Xesús Seixo, secretario xeral da CIG, reclamou que sexa o Parlamento Galego quen teña competencias nas relacións laborais e non o Parlamento Español.           PACO VILABARROS

A Xunta,
na súa declaración
institucional,
semellaba dar
a razón
ás reivindicacións
sindicais, ao tempo
que mostraba un
grande optimismo
no futuro.

Nas manifestacións
da CIG destacaron
a mocidade e os
cargos institucionais
do BNG, como
o vicepresidente
Anxo Quintana.



Cuba camiña xa cara ao medio século de
revolución e recentemente celebraba o
45º aniversario da proclamación do ca-

rácter socialista desta. Foi o 16 de abril de 1961,
dous anos despois de derrocar a Fulgencio Ba-
tista, cando Fidel Castro asumía publicamente o
socialismo como sistema político, na xornada
seguinte ao bombardeamento dos aeroportos de
La Habana e Santiago de Cuba por parte dos Es-
tados Unidos, un ataque previo á invasión de
Playa Girón (Bahía de Cochinos). Pasaron moi-
tas cousas neste tempo; por exemplo, cando hai
trece anos a poboación recibía con inusitada ex-
pectación a boa nova da liberalización do dólar.
De súpeto, abríase unha porta á esperanza que
supoñía, entre outras cousas, incrementar o ni-
vel de vida e reducir as desigualdades creadas
dende a apertura masiva do sistema ao turismo,
xa que os cidadáns que tiñan relación directa
coa incipiente infraestrutura neste eido gozaban
de maiores ingresos que o resto. En definitiva,
que o feito de ter contacto coa divisa norteame-
ricana estaba a crear unha nova clase de privile-
xiados, por dicilo dalgún xeito.

Estiven varias veces en Cuba, mediando
case que dez anos entre as distintas visitas. En
1991 viaxei cun grupo de xornalistas, acompa-
ñando unha delegación de alcaldes da provin-
cia de Lugo coa que percorremos practicamen-
te todo o país, o que nos deu unha visión glo-
bal da situación que se estaba a vivir naqueles
complicados tempos de cambio a nivel inter-
nacional: remataba de caer o muro de Berlín e
o sistema comunista dos países do leste euro-
peo pasaba a mellor vida. Lembro que apenas
había combustíbeis –de feito soamente se vían
turistaxis e bicicletas chinesas– e comezaban a
escasear os produtos de primeira necesidade.
As limitacións en materia de alimentación eran
considerábeis e o sector da poboación que go-
zaba de maior calidade de vida era precisa-
mente o que mantiña unha relación directa con
todas as actividades vencelladas ao turismo.
Boa proba diso é que un camareiro gañaba
bastante máis ca un médico. Naquela difícil si-
tuación, a liberalización do dólar decretada
pouco despóis (1993) supuxo claramente unha
inxección de osíxeno para a poboación.

No ano 2000 regresei a Cuba, esta vez
guiado por motivos persoais. Temos familia en
La Habana –unha das cidades máis fermosas
do mundo a pesar do seu progresivo deterioro–
e queriamos estreitar lazos con eles, contem-
plando ademais a posibilidade de que algún
dos nosos parentes tivese a oportunidade de vi-
sitar Galicia e cumprir así un vello soño, o que
conseguimos tres anos despois. Pero esa é ou-
tra historia e agardo poder contala algún día a
través dun documental que xa comezamos a
preparar. Para a miña sorpresa, nesta nova via-
xe atopamos un país diferente, máis dinámico
e, polo menos en aparencia, cunha mellor cali-
dade de vida, entre outras cousas polo que le-

vaba consigo o acceso ao dólar por parte de to-
da a poboación, sen distincións. 

Por outra banda, había naqueles intres un-
ha decidida aposta dalgúns estados da Unión
Europea por estreitar lazos con
Cuba –ao igual que se está a facer
hoxe coa China– e fortalecer os
investimentos na illa co estabele-
cemento no seu chan dalgunhas
empresas, que se saltaban así o
inxustificábel, inhumano e intere-
sado embargo que están o sufrir
os cubanos por parte dos Estados
Unidos. 

Divisábase un pouco de luz
ao final do túnel. Pero hai dous
anos a poboación cubana recibía
un novo golpe, na moral de todos
e nos aforros duns poucos, e esta
vez non por mor da Lei Helms-
Burton nin da situación de esca-
seza coa que están sobradamente
familiarizados. O goberno revo-
lucionario anunciaba a supresión
da libre circulación do dólar en todos os co-
mercios, hoteis e estabelecementos da illa, e a

súa substitución polo peso convertíbel, popu-
larmente bautizado xa como chavito, unha
moeda que só terá validez en Cuba. 

Sirva este breve percorrido polos avata-
res sufridos polos cubanos e re-
sidentes na illa nos últimos
tempos para facer memoria pe-
rante o anuncio da vindeira via-
xe do presidente galego Emilio
Pérez Touriño, unha nova que
acollemos con ilusión todos os
que temos familia en Cuba.
Mais agardamos que se mante-
ña o compromiso do goberno
da Xunta de que o reparto de
axudas se fará dende criterios
de solidariedade e non de cari-
dade. Por varios motivos: por-
que os galegos e fillos de gale-
gos que residen na perla do Ca-
ribe merecen non ser esqueci-
dos e porque o noso Goberno
debe facer con eles un exer-
cicio de responsabilidade.♦

xornalista@monchopaz.com
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‘Agardamos
que se manteña
o compromiso

de que o reparto
de axudas se
fará dende
criterios de

solidariedade e
non de

caridade”

Cartas

Sorpresa e suxestión

No número 1200 de A Nosa Terra,
X.M. Sarille alude a unha chama-
da telefónica feita por min para fa-
lar sobre outro artigo do mesmo
autor na semana anterior. Certa-
mente fixen esa chamada porque
quería contrastar algúns dados e
opinións, de xeito directo e amigá-
bel, con alguén que desenvolve un
dilatado labor a favor do noso
idioma e que pertence á mesma or-
ganización política na que eu mili-
to. Sorprendentemente para min,
X.M. Sarille utilizou esa conversa
privada e amigábel para realizar
unha dura crítica ao grupo munici-
pal do BNG de Monforte. Non
vou respostar ás medias verdades
–que son, como é sabido, as peo-
res mentiras– contidas no artigo
nin opinarei sobre os xuízos valo-
rativos que forman parte do mes-
mo. Creo na liberdade de expre-
sión con todas as consecuencias
pero, cando discuto con persoas do

universo nacionalista, prefiro fuxir
do espectáculo mediático. Tal vez
forme parte da vulgaridade que
tanto lle preocupa a X.M. Sarille,
pero, decididamente, non estou á
altura da estética que destilan os
aspirantes a “enfant terrible” do
circo mediático. Só quero facerlle
unha suxerencia ao compañeiro
Sarille. Se considera un pecado de
lesa patria que persoas coma min
formemos parte de candidaturas
electorais do BNG, xa sabe cal é o
camiño: acudir ás asambleas, facer
propostas e gañar votacións. Re-
coñezo que é mais cómodo escre-
ber un artigo semanal pero é ben
sabido que para coller peixes hai
que se meter na auga.♦

MARÍA XOSÉ VEGA

Normalización
lingüística

Miña madriña, así que era certo!
Levaba xa un tempo escoitando a

amigos, compañeiras de traballo
e xentes de toda caste e condi-
ción que en política lingüística
nada estaba a mudar co novo go-
berno, nada se estaba a facer. Eu
pola contra sempre dicía: estanse
a facer cousas o que pasa e que
non se saben contar, os medios
agochan o que se fai... Sempre
pensei que eles eran os pesimis-
tas, os hipercríticos, pero logo da

publirreportaxe da páxina 2 d’A
Nosa Terra sei que tiñan razón.
Nada se fixo. Ben,  nada nada
non; aí están os habituais cursos
de galego,  unha reunión co pro-
fesorado que imparte os habi-
tuais cursos de galego, o habitual
material para traballar o autor ho-
menaxeado no día das letras.. 

Que vergoña, Deus! 
Cómpre que alguén dea un

golpe na mesa; mais se non existir
a persoa capaz de o facer teremos
que ser todos dicindo moi claro,
moi alto e moi forte que Galiza
precisa outra política lingüística.
O 17 de maio temos a ocasión.♦

Mª XOSÉ BRAVO

Subvencionábel

Alguén explicaba as diferentes
liñas editoriais de El País e El
Mundo sobre a opa do ano a tra-
vés dos seus coleccionábeis: o
dun xornal estaba pagado por
Endesa e o do outro por Gas Na-

Fé de erros
Por erro, na maior parte das
páxinas do periódico ante-
rior numerouse como o
1.200 en vez de 1.220.

Por outra parte, na infor-
mación da páxina quince re-
ferida a como son os blo-
gueiros galegos, omitiuse
que as xornadas Enblogs 06
foron organizadas polo Con-
sello da Cultura Galega.♦

A necesaria viaxe
de Touriño a Cuba

MONCHO PAZ

A situación dos galegos que viven en Cuba é complicada.
Cómpre que o presidente da Xunta se achegue ao Caribe
para ofrecer o compromiso do noso goberno co seu benestar.Se Andalucía é

unha “realidade
nacional”, segundo o
proxecto de novo
Estatuto, porque non
recoñecer que o
andaluz é un
idioma?

Era día de feira en
Rubián, nin porcos,
nin vacas, nin ovellas,
nada de animais, só
algún cabalo.
Tampouco nos prados
de moitas comarcas
se ven apenas
animais, quitado
algún cabalo illado.
Dan pouco traballo e
serven para pasear. 

Xusto agora que
están asfaltados todos
os camiños, veñen os
todo terreo para
pistas de terra.

Dicionario breve.
Atrención: paso a
nivel sen barreiras.
Bicameral: bar
pequeno atendido só
por dúas persoas.
Ciática: enfermidade
que sofren os axentes
norteamericanos que
espían desde os pisos
altos.

En todo o mundo hai
corrupción, quitado

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

O presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, durante unha reunión en Bruxelas.                             ERIK STRUIF / AGN



Entre as distintas  acepcións que, sobre
a xustiza, teño escoitado hai unha que
nos remite a certa relativización dos

seus efectos. É aquela que lle
outorga o valor de bálsamo so-
cial, de lenitivo para as feridas
que supura a sociedade. Agráda-
me esa comparación co salfu-
mán porque fuxe das pretensións
redentoristas e salvíficas que
adoitan aparecer polos discursos
emitidos dende os gardiáns da
norma xudicial.

E agrádame, tamén, porque
incide na súa utilidade social.

Este é o ano da Memoria.
Existe unha notable coinciden-
cia de intencións entre aqueles
que administran as cousas do co-
mún por suliñar a trascendencia
deste ano 2006 no que toca ao
recoñecemento da memoria.
Non sabía do poder taumatúrxi-
co do setenta cabodano pero tan-
to ten se o resultado é a posta en
cuestión da nosa amnesia indu-
cida. Fartos como estabamos de
escoitar que o pasado (certo que
só era un determinado pasado) non valía ren
e que ao feito, peito, non é pequeno o efecto
positivo desas iniciativas. 

Recoñecer que temos memoria, individual
e colectiva, é un paso previo e imprescindible
para admitir que podemos empregala. Paréce-
me ben recuperar a nosa memoria. Moi ben.
Porque entendo que nese exercicio tamén está
implícita algunha dose de xustiza. A que pre-
cisamos para mitigar a dór individual, repoñer
a dignidade pública das xentes de ben, si, de
ben porque ¿non é certo que as vítimas sem-
pre teñen a razón? ¿Ou só a teñen algunhas?. 

Pola contra, idealizar o pasado, de xeito
case infantil, facer do “segundo republicanis-
mo” (que non do republicanismo) unha Arca-
dia feliz, unha sorte de ideoloxía liberadora
que lamina as contradiccións sociais, na-
cionais... Pois, a mín, a verdade, paréceme
pouco avanzado. Exhibir o pasado (ríxido)
como alternativa (ríxida) de futuro non é máis
que un síntoma da indixencia socio-política
que, dende hai algún tempo, amosa a esquer-
da política deste Estado. É ridículo, tan ridí-
culo como é ollar para algúns nacionalistas
galegos que, escrupulosos como son coa ban-
deira bicolor borbónica, non dubidan en lucir
con fachenda outra bandeira española na so-

lapa, iso sí tricolor e “rupturista”. Ben se ve
que as amargas reflexións de Castelao sobre a
perennidade das iconas “segundo republica-

nistas” –abonda con ler o Sempre
en Galiza– son menos coñecidas
para moitos dos seus correlixio-
narios que as simplicidades reco-
llidas en certo manifesto de pro-
gresistas ben pensantes. 

E nesas andamos. Porque
esa imitación un tanto pailana
do que circula por outros lares
non deixa de ter implicacións
preocupantes. Non é pequena a
que nos debruza, de novo, no
sacrosanto escenario unitarista.
Porque aquí non vexo nin inxe-
nuidade nin perspectiva trans-
formadora. Tan só, iso sí, a pro-
cura dunha lexitimación ideoló-
xica para un nacionalismo –e
unha identidade– español orfo
de referen-
tes demo-
c r á t i c o s
logo do
fiasco do
patr iot is-

mo constitucional az-
nariano. Pero é aínda
moito máis relevante,
ao meu ver, o escaso
interese que parece ha-
ber por rematar cos es-
tereotipos estúpidos e
interesados que al-
gúns, dos que hoxe
tanto se alporizan, a
prol da memoria repu-
blicana, aceptaron can-
do non promocionaron
sen rubor. Lembrar,
por exemplo, que aquí,
en Galiza, non houbo
guerra ningunha, que
non hai reconciliación
posible porque ningún
Holocausto se amaña
cun perdón de pándi-
gos senón co recoñece-
mento expreso da
afrenta. Lembrar que
nós –así en colectivo–
non fomos máis fran-
quistas que Franco,
que houbo miles de

homes e mulleres tecendo a mesta rede da
guerrilla, que houbo miles de homes e mu-
lleres sacrificados polo laboratorio represi-
vo do fascismo franquista, que votamos en
masa un proxecto de autogoberno e que por
iso mesmo padecemos como o que máis a
furia destrutiva da insania. 

Agrádame da xustiza ese valor curativo
porque entendo que do renacemento da me-
moria tamén aproveitaremos para curarnos
de nós. Para arramplarmos de vez coa maldi-
ta tentación de subordinar o noso. Para ra-
char dunha vez con memorias subsidiadas
que só nos recoñecen en anacos e nos negan
como suxeitos de pleno dereito. Para restau-
rar a memoria colectiva e libertala de prexui-
zos e esquematismos. Somos, estamos e de-
cidimos. Fagamos da nosa memoria  parte do
discurso liberador da Humanidade.♦

BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ é membro da Comisión
Cidadá pola Verdade do 36, do Baixo Miño.
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República, que República?
BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ

en Washington e
Bruxelas que hai
lobbys.

Catro veciños
dunha parroquia
falan dos traballos
que nos quitan os
inmigrantes. Chega
un quinto é di: “O
mesmo que dicides
vós agora, dicíanmo
a min cando estaba
en Venezuela”.
Todos quedan
calados coma petos,
porque todos son
emigrantes
retornados.

Practicamente o
cen por cento da
poboación da
comarca fala
galego. O neno
comezou a ir ao
grupo escolar (sito
en Moreiras-
Gomesende). Xa
apenas fala galego,
xa o converteron nun
castelán-falante
máis. Para iso está o
ensino.

Vidal Folch
escribira un libro
contra os “progres”,
como Saramago e
Vázquez Montalbán,
que se solidarizaran
con Chiapas e con
outros países
latinoamericanos.
Púxoos a caldo.
Agora, o mesmo
autor saca outro libro
para criticar os
nacionalismos.
Conclusión:
o antinacionalismo e
a dereita van
cada vez máis
xuntos.♦

‘Non vexo
nin inxenuidade
nin perspectiva
transformadora.

Tan só
a procura dunha

lexitimación
ideolóxica para
un nacionalismo

español orfo
de referentes

democráticos” GONZALO

Correo electrónico: info@anosaterra.com

tural. Non é necesario especifi-
car que empresa paga o coleccio-
nábel de que xornal. 

A Nosa Terra presumiu histo-
ricamente de non ser subvencio-
nábel, de manter os seus princi-
pios e a súa liña editorial inde-
pendentemente das presións eco-
nómicas do poder. Moitos lecto-
res disimulamos as súas eivas
baixo este argumento e facemos
o esforzo de mercalo semanal-
mente baixo esa premisa xa anti-
cuada de militantes (vale que
non ten os medios humanos e
técnicos de La Voz, pode que a
calidade formal sexa peor, pero a
cambio temos unha información
veraz e independente que non
responde aos intereses econó-
micos… bla bla bla). Baixo ese
espírito mandamos masivamente
aqueles vellos postais de non
subvencionábeis. Hoxe, tras a
publirreportaxe sobre a Política
Lingüística do novo Goberno,
vemos que estabamos equivoca-

dos, que campañas como aquela
non eran un berro orgulloso e
reivindicativo da nosa indepen-
dencia, senón unha protesta por-
que ninguén nos daba subven-
cións como ao resto. Sorte que
somos progres, e que nos com-
pren os socialistas nos pareza
moito máis digno, e progre, que
que nos compre Manuel Fraga. 

Volvendo ao comezo, vemos
con alegría que por fin a Secretaría
Xeral de Política Lingüística nos
felicita o Nadal cos postais dos
Bolechas, en vez de facelo cos de
Unicef. Ese era o cambio de rum-
bo na política lingüística do país
pola que loitabamos. Parabéns, xa
somos subvencionábeis.♦

XOÁN DOMÍNGUEZ
(COMPOSTELA)

‘Galego’ en portugués

Ouzo con curiosidade que o
BNG, alén dunha forza política,
tamén se converteu en bruñidor

de dicionarios. Iso si, de diciona-
rios españois, onde un partido na-
cionalista galego debe ter moito
que dicir porque de todos é sabi-
do que os galaicos foron dos máis
feraces á hora de crear novas pa-
labras en español (Valle-Inclán,
Emilia Pardo Bazán, Cela…).

Mais o curioso é que Francis-
co Rodríguez, eminente experto
en Literatura Española, por certo,
non estendeu o seu afán “politica-
mente correcto” alén das fauces
imperialistas do español. Se que-
remos eliminar, por criterios de
respecto, as alusións que o dicio-
nario da RAE fai aos galegos co-
mo tatexos ou parvos, algo seme-
llante deberiamos esixirlles aos
dicionarios portugueses. En cal-
quera que consultemos, a acep-
ción galego é ben substanciosa.
Un galego é un oriúndo de Gali-
za, mais tamén un “dialecto” fala-
do en tal lugar; “ordinario, fraco,
de pouco valor”; en Lisboa, mozo
de frete, mozo de esquina. É dicir,

a literatura léxica lusitana consi-
dera que a nosa lingua, recoñeci-
da xa pola Sociedade das Nacións
hai 80 anos é un dialecto –faltou-
lle indicar de que idioma, por se
acaso tiñan o valor de dicir que do
español. E ademais, vale usar ga-
lego para definir alguén desprezá-
bel ou tan pouca cousa que só
serve para levar o noso nome. O
dos lisboetas xa viña tamén no di-
cionario español até que xusta-
mente Camilo José Cela se ocu-
pou de eliminalo.

Eu penso que os dicionarios
non deben ter ética nin máis res-
ponsabilidade que transcribir a
realidade dos usos das palabras.
Pero se alguén inicia unha “cru-
zada” de censura nun determina-
do camiño, debe ser coherente e
atacar todas as frontes. Ou é que
para o nacionalismo galego é
máis doroso que se nos insulte
en Honduras que en Portugal?♦

RAMÓN MOSCOSO
(MADRID)
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A gran xogada en Lugo de cara
ás vindeiras eleccións munici-
pais parece estar nos indepen-
dentes. Tanto socialistas como
populares decatáronse agora de
que os independentes, aos que
menosprezaron en certos mo-
mentos e chegaron a xogar con
eles noutros para acadar maiorí-
as, xogan un papel importante no
futuro dos concellos lugueses.

Velaí senón o sucedido re-
centemente no Concello de Car-
balledo onde dous dos indepen-
dentes ingresaron, con pompa e
boato informativo, no PSOE, aca-
dando así unha representación que
os socialistas non tiñan aló dende
as pasadas eleccións municipais.

Pero semella que a xogada in-
teresa, tanto a uns como a outros
e xa se anda en negociacións se-
cretas con outros independentes
da provincia de cara a integrarse
nos dous partidos, como é o caso
do ex alcalde de Chantada, outro-
ra nacionalista e ao que se dá por

seguro que xunto co seu grupo de
independentes entre a formar par-
te das filas socialistas.

O PP, pola súa banda, tampou-
co anda quedo e maiormente está
interesado nos chamados inde-
pendentes de Sarria, dúas persoas
que ostentan a alcaldía e a Conce-
llaría de Urbanismo logo dun caso
de transfuguismo sonado e con-
tando para iso dende as pasadas
eleccións co apoio dos populares.

De feito, do alcalde sarriao

xa se viña comentando que esta-
ba totalmente integrado nas filas
do PP aínda que non mantivese a
militancia pero a complicidade
que se percibía decotío, facía
prever o seu posíbel ingreso. As
únicas dificultades neste caso
poderían ser que o manillador
dos populares, Fernando Carlos
Rodríguez, un eterno aspirante á
alcaldía de Sarria, non cedera
nas pretensións do alcalde inde-
pendente e a xogada non se pui-

dese levar a bo fin. 
A estas alturas, todo semella

estar solucionado e Rodríguez
semella que se contentará con
seguir sendo senador, cedéndolle
a cabeza de lista dos conservado-
res ao actual alcalde, aínda que é
de supor que se gardará para el
un cargo salientábel como pode-
ría ser o de voceiro e concelleiro
de Urbanismo.

A dúbida, de todos os xeitos,
segue pendente neste concello

no referente ao que pasará coa
actual concelleira de Urbanismo,
Sabela Caldas, cabeza de lista do
BNG nas anteriores eleccións
autonómicas e que fixo do trans-
fuguismo carreira cando xa se
daba por feito o acordo entre so-
cialistas e nacionalistas para go-
bernar Sarria.

A sorpresa saltou entón nas
votacións para alcalde ao aliarse
co independente Xosé Antonio
García, co apoio do PP, e rachar
así co pacto acordado a noite ante-
rior logo de fondas negociacións.

Pasarase tamén Sabela Cal-
das ao PP? Non hai dúbida de
que o pulo en catro anos das filas
nacionalistas ás conservadoras é
grande pero tamén cómpre saber
se os populares, logo de utilizala,
quererán seguir contando cos
seus servizos. De momento, a súa
militancia de futuro é unha in-
cógnita pero dende logo, de ir co
PP non hai dúbida que aló menos
sería chocante. E dubidoso. ♦

Independentes
ANTÓN GRANDE

De cara ás municipais do 2007, PSOE e PP buscan xei-
tos de rematar as súas listas electorais con “profesionais
da política local” integrados en listas independentes.

Lugo

Descualificacións
para a esquerda
latinoamericana
A reunión celebrada en Cuba
entre Castro, Chávez e Evo
Morales, á que tamén asistiu o
líder sandinista, Daniel Ortega,
desatou críticas nos medios de
comunicación máis poderosos.
A imaxe da Habana viña repre-
sentar o rouse á esquerda de lati-
noamérica. Hermann Tertsch
comenta en El País (2 de maio)

a actitude destes líderes latinoa-
mericanos. De Daniel Ortega
que aspira a regresar á presiden-
cia de Nicaragua, tras as elec-
cións a celebrar este ano, di: “un
líder que combina as dúas ver-
tentes dun pasado siniestro, sór-
dido e fracasado cun futuro
igual de prometedor, aínda que
quizais o bo de Daniel Ortega
teña máis diñeiro en efectivo
desta volta como presidente de
Nicaragua para pagar silencios,
mercar lealtades e asustar a quen
non ofrecen o un nin venden o
outro”. A reunión da Habana
descríbea así: “un ditador senil é
celebrado por un golpista fraca-
sado e caudillo bufón cargado
de petrodólares e un presidente
boliviano, sindicalista cocalero,
que recaba diñeiro crioulo cara-
queño e policía política do gale-
go cubano para enfrontarse ao
previsíbel espertar dos seus pro-
pios electores”. O mesmo co-
mentarista afirma que “a dema-
goxia militarista e antiocciden-
tal, coa súa palabrería esquerdis-
ta e herdeira do peor populismo
castrense latinoamericano triun-
fa. Os seus caudillos mercan ar-
mas, municipios, votos e vonta-
des cos cartos cos que Chávez
asoballa a rexión e se entromete
de forma masiva e zafia agora
en Perú como fixeron en Bolivia
antes. Contan, e isto é o grotes-
co, co aplauso de certa esquerda
europea (...). En Madrid cele-
brouse un acto de menos enxun-
dia pero semellante calaña coa
presentación dunha haxiografía
de Castro dun dos máis transpa-
rentes santóns da manipulación
esquerdista do século pasado,
Ignacio Ramonet”. ♦

SA
N

TY
 /

 E
l P

ro
gr

es
o,

29
 d

e 
ab

ril
 d

o 
20

06

Chávez, Castro e Evo Morales.



PERFECTO CONDE
Após a ameaza do PP de aban-
donar a Comisión do Estatuto,
as cousas volveron á normali-
dade. Esta semana foron os
representantes da Universida-
de, entre outros, os encargados
de opinaren sobre a reforma.

Logo de que o PP formulase a
semana pasada abandonar a Co-
misión do Estatuto, alegando su-
posta falta de organización, as
augas volveron rapidamente ao
seu rego coa realización dunha
xuntanza dos membros da mesa
que preside Francisco Cerviño e
os portavoces dos tres grupos
parlamentarios, na que se acor-
dou ampliar até o 23 de xuño a
data das comparecencias consul-
tivas e alongar a presentación de
relatorios até o 26 de xullo, para
o que houbo que habilitar este
último mes como período de tra-
ballo parlamentario.

Segundo lle dixo a A Nosa
Terra o representante conserva-
dor na mesa, Xesús Palmou, “as
cousas encarreiráronse dende o
outro día e agora están indo me-
llor, aínda que hoxe mesmo (po-
lo mércores, día 3) houbo unha
señora que compareceu dicindo
que falaba a título persoal por-
que non lle deu tempo a facer as
consultas pertinentes”.

Até agora levan compareci-
do arredor de vinte entidades,
institucións e organizacións di-
versas que, segundo salientan os
representes das tres forzas polí-

ticas parlamentarias, están axu-
dando eficazmente a ir clare-
xando unha cuestión tan impor-
tante como é a reforma do Esta-
tuto. Concretamente, no día de
peche desta edición, compare-
ceron os representantes da Con-
federación Galega de Aso-
ciacións de Pais de Alumnos de
Centros Públicos (CONFAPA),
a Asociación Galega de Counsi-
midores e Usuarios, o Consello
da Xuventude, a Confederación
de Asociacións de Veciños Ro-
salía de Castro e o reitor da Uni-
versidadee de Vigo, Domingos
Docampo. Está previsto que a
xornada do xoves, 4 de maio,
estea marcada pola cultura, xa
que van comparecer, entre ou-
tras, a Fundación Rosalía de
Castro, a Fundación Castelao e
a Asociación Sociopedagóxica
Galega.

Docampo sorprendeu grata-
mente os membros da Mesa ar-
gumentando que debería ser no
Parlamento onde os reitores uni-
versitarios desen conta da xes-
tión das universidades, e non
diante do Consello Económico e
Social, xa que é nesa institución
onde radica efectivamente a so-
beranía popular derivada do
exercicio demnocrático median-
te a emisión de voto. Docampo
entregoulle, ademais, á mesa un
libro saído do prelo poucas horas
antes, e que recolle os relatorios
e debates desenvolvidos nunhas
recentes xornadas sobre o Esta-
tuto que tiveron lugar hai pouco

tempo na Universidade de Vigo
coa participación, entre outros,
do presidente da Xunta, Emilio
Pérez Touriño, o vicepresidente,
Anxo Quintana, e o agora novo
presidente do Consello da Cultu-
ra Galega, Ramón Villares.

Lingua e nación

Dous temas que seguen marcan-
do o desenvolvemento diario
destas consultas son o da defini-
ción nacional de Galiza e o da re-
gulación do uso oficial e público
e a promoción do idioma galego.
En xeral, as asociacións seguen
mostrando a súa prudencia á ho-
ra de pronunciárense sobre estas
dúas materias aducindo que de-
ben respectar a pluralidade dos
seus compoñentes. Pola contra,
moito máis contundente se amo-
sou a representación do Consello
da Xuventude, que defendeu cla-
ramente a necesidade de regular
a defensa e a práctica do dereito
e o deber de coñecer a lingua
propia de Galiza. Noutro terreo,
a CONFAPA fixo unha defensa
moi decidida da aplicación dun
ensino laico e público que res-
pecte as diversas relixións, pero
deixándoas á marxe dos progra-
mas escolares.

Non que vai transcorrido
deste programa de consultas
posto en marcha sobre a refor-
ma do Estatuto, só unha das or-
ganizacións públicas convi-
dadas, a Sociedade Galega de
Historia Natural, se negou a

comparecer de paso que deu a
coñecer a súa protesta porque o
presidente do PP de Galiza, Al-
berto Núñez Feixóo, se tivese
dirixido por carta ás persoas e
entidades que foron convidadas
para opinar sobre este tema
diante da comisión parlamenta-
ria que foi estabelecida para es-
te menester. Ninguén máis fixo
saber que non vaia concorrer,
aínda que algúns desaxustes lo-
xísticos sementaron algunha dú-
bida entre quen debía ou non ser
convocado.

Polo de agora, resulta difícil
marcar de onde poden estar che-
gando as suxestións máis intere-
santes, pero case todos empezan
a concluír que está sendo dende
o Colexio de Arquitectos, que foi
representado polo seu decano,
Celestino García Brañas, e por
Felipe Peña, ou da Federación de
Asociacións Ecoloxistas de onde
proveñen as achegas máis con-
tundentes. O primeiro, conver-
tendo a cuestión do territorio nun
dato fundamental da identidade
galega, tan importante como po-
de ser a propia lingua, e os se-
gundos apostando claramente
polo que se coñece como novos
dereitos cidadáns.

Tamén pode ser significativa
a insistencia que fan os represen-
tantes das organizacións veci-
ñais, e tamén as de consumidores
e usuarios, para que se inclúa no
novo Estatuto a regulación dos
dereitos de participación cidadá
na vida pública.♦
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Latexos

O que non
cambiou
X.L. FRANCO GRANDE

Teño amigos estranxeiros
que se preocupan moito
pola situación española

de hoxe. Algún chegou a
dicirme que a actitude da xe-
rarquía eclesiástica non é di-
ferente da do cardeal Segura
na súa pastoral de 1931, só
quince días despois de
proclamada a República, do-
cumento no que, como é
sabido, protestaba contra a
separación da Igrexa e o
Estado e contra a liberdade
de cultos, á par das
exhortacións a votar contra
os novos gobernantes.

En 1931 España era un
país rural, pechado ao
exterior, o 45 por cento da
súa poboación era aínda anal-
fabeta, o Exército nada tiña a
ver co de hoxe, a sociedade
evolucionou até converxer
coas demais sociedades euro-
peas e, moi a ter en conta,
Europa é outra moi afastada
daquela na que nazismo e
fascismo eran forzas podero-
sas; unha Europa que conta
co prestixio de ter enterrado
estes movementos e, tamén,
o de ter superado o
autoritarismo soviético.

Pero hai algo que non
cambiou moito dende hai se-
tenta e cinco anos: a Igrexa
Católica, en canto á súa men-
talidade –pois si que cambiou
o seu prestixio social, tanto
que a maioría di non cumprir
cos seus preceptos–, certa de-
reita incivil que conseguiu
impoñerse a unha dereita
civilizada que tivemos na
transición, pero que destruíu
despois, excluíndoa do seu
monolitismo ideolóxico e, ta-
mén, a idea da unidade de
España como conxunto
uniforme e non plural.

Paréceme que aí, neses tres
factores, está o eixo arredor do
que vai xirar en diante a políti-
ca española. E os tres deben
cambiar en redondo, e en parte
será a sociedade a que con va-
gar o irá conseguindo e, noutra
boa parte, unha intelixente po-
lítica do Goberno, que polo de
agora non loce moito. Pero
non teño a menor dúbida de
que a sociedade ten
evolucionado máis ca os nosos
políticos –e non deixou de
facelo aínda en tempos
anteriores á democracia.

É da máxima importancia
que o Goberno acerte na súa
política territorial, pois non é
fácil desandar o que agora se
ande e, se agora non se anda,
nada se vai andar se novas
circunstancias –penso nunha
desfeita enerxética e
conseguinte recesión
económica, por exemplo–
nos levan a unha alternancia
no poder. A República non
puido modernizar o país, por
razóns ben coñecidas.
Confiemos que, agora, poida-
mos facelo, pois as forzas da
reacción nin de lonxe teñen o
poder de entón.♦

Ensino, ecoloxía e lingua,
temas debatidos na Comisión de reforma

Docampo suxire que no novo Estatuto
a universidade dependa do Parlamento

Domingos Docampo, reitor da Universidade de Vigo na Comisión do Estatuto.                                                                                                                         OTTO / AGN
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É estratéxica
a lingua
no BNG?

X.M. SARILLE

Aesta pregunta
respondía o poeta
Vítor Vaqueiro no an-

terior número de ANT dicindo
que non. Efectivamente, para
que fose estratéxica habería
que saber a onde se quere
chegar e que mecanismos se
activan para logralo. 

O paso a un segundo plano
da política lingüística no BNG
non comeza agora. Trátase
dun apagamento que se ampli-
ficou a medida que os
concellos foron logrando a ga-
leguización interna. Desde aí
non hai nada novo e a día de
hoxe nas cámaras municipais
xestionadas polo BNG existen
tres tipos de situacións. 

A primeira é marxinal,
case inexistente, cun concello
vilego e outro do rural
profundo, nos que a
indiferenza polo idioma é co-
mo mínimo olímpica. 

No segundo tipo están case
todas as entidades locais xestio-
nadas por  nacionalistas. Cando
se esgotou o modelo comezado
en Fene e Redondela, de
galeguización documental e de
formación de traballadores, os
xestores políticos derivaron a
normalización e os técnicos de
normalización cara a corrección
lingüística, concursos de redac-
cións, conferencias, 17 de
Maio, excursións etnográficas...
Deixouse a lingua en mans de
persoas  comprometidas, mais
moitas veces mal pagas, contra-
tadas con convenios-lixo, de
aprendices. A cegueira política
comezaba por considerar que
estes traballadores debían ser fi-
lólogos. Non se lles daban
directrices e foi case sempre o
filólogo o que marcou as activi-
dades, case nunca os concellei-
ros do ramo que por outra parte
se dedican sempre a outras par-
celas, consideradas sen
excepción como máis
importantes. Non reflexionan
sobre a lingua e tampouco hai
unha liña nacional de traballo.
A lingua deixou de ser
importante e os orzamentos
non merecen ese nome, son
verdadeiras esmolas. 

Con explicacións e case
con arengas emotivas algúns
reaccionan, mais tampouco se-
ría xusto dicir que todos os al-
caldes e xefes de grupo gober-
nante están nesta situación.
Hai varios, (coido que caben
nos dedos dunha man) dispos-
tos a facer da lingua no seu
concello unha cuestión estraté-
xica. Non son de ningunha ci-
dade mais pertencen a
concellos moi grandes.  

O terceiro tipo é o daqueles
municipios nos que se procurou
moi seriamente saír da parálise
e pór en marcha o que debería
ser unha política congruente
coa consideración estratéxica
do idioma. Basearon o intento
da nova  política na elaboración
previa de planos de normaliza-
ción lingüística, mais esas
experiencias comentarémolas
outro día.♦

Un libro tan agardado como escrito para responder á
demanda das moitas preguntas que levaban facéndose

desde hai décadas a conta da represión franquista.
As que un pacto de silencio perpetrado na chamada

transición democrática evitaron que fosen
respondidas. O acontecer histórico relativo a aqueles

fatídicos anos de 1936 a 1939 quere ser plasmado nesta
obra que ten vontade de ser escrita por vez primeira desde

unha óptica netamente galega e que, á vez, consegue
atender a todos os lugares, aspectos e personalidades que

tomaron protagonismo, tráxico ou activo, na defensa das
liberdades nacionais, republicanas e sociais.

n
o

v
i

d
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d
e 1936. Represión e alzamento

de Carlos F.
Velasco Souto

A NOSA TERRA

militar en Galiza



Cales sons as súas principais
propostas de goberno?

Temos máis de 300 propostas
no programa que xiran en torno a
catro eixos fundamentais. O pri-
meiro será a integración no espazo
europeo de educación superior que
debemos axudar a construír dende
os nosos sinais de identidade como
universidade galega. O segundo
aspecto fundamental será o de for-
talecer a investigación para que se
integre a nivel europeo con forza.
O terceiro sería a universidade das
persoas: queremos mellorar a cali-
dade de vida nos campus. Estudan-
do, traballando ou facendo xes-
tións, hai 35.000 persoas que pasan
boa parte de cada día en Santiago e
Lugo. Queremos apostar polas in-
fraestruturas e por unhas mellores
condicións de traballo, que inclúan
a prevención de riscos laborais, a
igualdade de xénero e a conci-
liación da vida laboral e familiar. O
cuarto eixo sería a universidade na
sociedade que parte da idea de que
temos que estar presentes no noso
contorno, non só nos eidos docen-
te e investigador, senón noutros as-
pectos que son importantes para a
sociedade. 

Que destacaría do seu perí-
odo de Goberno con respecto
aos anteriores?

Nos últimos catro anos asisti-
mos a cambios significativos. O
primeiro foi deseñar un novo futu-
ro no ámbito das infraestruturas
tanto para estudantes como para os
investigadores. Por exemplo, boa
parte do deseño do campus de
Ciencias da Saúde foi concebido
durante o meu mandato, tamén a
reforma de Ciencias da Educación
e o deseño dos primeiros centros de
investigación que veñen substituír
os antigos institutos. No aspecto
normativo tivemos que afrontar a
formulación duns novos estatutos
por mor da entrada en vigor da no-
va lei de Universidades (LOU), que
por certo, tal e como opinei dende
un principio foi máis prexudicial
que beneficiosa e non serviu para
arranxar os problemas reais que te-
mos. Pero sobre todo, se tivera que
salientar algo, no que máis esforzo
gastamos foi en reconducir a difícil
situación económica na que se ato-
paba a Universidade. 

Está saneada esa situación
económica?

Está reconducida e polo tanto
enfróntanos a un escenario total-
mente distinto para os vindeiros
anos. Temos unha débeda que ire-
mos amortizando sen dificultades.
O que non podía facer a universi-
dade era cortar de golpe o gasto.
Puxemos en marcha un plano de
equilibrio económico e financeiro
consistente en asumir endebeda-
mento até este ano, no que por pri-
meira vez nun lustro tivemos equi-
librio orzamentario (o capítulo de
gastos é igual ao de ingresos). O
gran problema foi chegar a este
equilibrio, xa que até agora os gas-
tos eran cada vez maiores e os in-
gresos incluso descenderon por
mor do plano de financiamento da
universidade que se facía tan só en
función do número de alumnos.

Afectou moito a baixada de
estudantes nos últimos anos?

Dende o punto de vista econó-
mico afectou moitísimo por unha
dupla vía: percibimos menos cartos
procedentes das matrículas e o pla-
no de financiamento 2000-2004
posto en marcha pola Xunta só tiña
en conta o número de estudantes á
hora de dar os cartos. Sendo unha
universidade cuns gastos consoli-

dados importantes dos que boa par-
te veñen impostos de fóra, provo-
cou unha situación de crise econó-
mica. No tocante á docencia a si-
tuación mellorou porque nos axu-
dou a eliminar a tensión da masifi-
cación nas aulas que padeciamos
até agora en beneficio dunha aten-
ción máis personalizada ao baixar o
ratio de alumnos por cada profesor. 

Como foi durante estes anos
a relación co poder político por
mor dese plano de financia-
mento e doutros aspectos como
a posta en marcha da LOU?

Como reitor considero que as
relacións institucionais deben ser
impecábeis. As relacións coa
Xunta, da que dependemos eco-
nomicamente, foi fluída en canto
a diálogo e ao coidado das for-
mas. Pero tamén é verdade que
por unha falta de compromiso e
de sensibilidade coa nosa situa-
ción económica, sempre critiquei
o trato que nos deu o Goberno do
PP. Agora as relacións son moito
máis fluídas e mellorou a disposi-

ción da nova administración. Coa
chegada dun Goberno progresista
aumentou moito o compromiso
co sistema universitario galego.

Un dos temas que máis lles
preocupan aos alumnos é a fal-
ta de saída profesional dalgun-
has carreiras, incluso as técni-
cas. É un problema de adapta-
ción dos estudos ao mercado
laboral? Que pode facer a Uni-
versidade ante esta situación?

O feito de que en países coma
Galiza exista un alto número de
estudantes que non se colocan en
carreiras directamente relaciona-
das co que estudaron é preocupan-
te para nós. Débese, sobre todo, a
que a nosa economía aínda non
está demasiado desenvolvida, so-
bre todo no tocante a sectores co-
mo o de servizos, o tecnolóxico
ou eidos industriais avanzados.
En todo caso este tipo de titulados
pode comezar a corrixir esta cues-
tión sendo pioneiros e a Universi-
dade xa dispón de programas de
axudas para emprendedores. En

segundo lugar, non todas as perso-
as teñen por que colocarse nun ei-
do directamente relacionado co
que se cursou. Moitas veces é pre-
cisa unha especialización poste-
rior que se pode dar no ámbito
profesional que un exerce ou ben
formándose en estudos de pos-
grao en ámbitos totalmente distin-
tos da titulación de base. 

Falou antes dos investigado-
res e da integración no espazo
europeo de educación superior.
Non seguimos estando moi lonxe
da UE no trato que reciben os
nosos investigadores que acaban
marchando no que eufemistica-
mente se chama intercambio de
coñecemento e que na práctica
consiste nunha fuga de cerebros?

Efectivamente a carreira de in-
vestigador tanto no Estado espa-
ñol, como particularmente en Eu-
ropa é moito máis difícil que no
noso contorno por múltiplos moti-
vos. En primeiro lugar por escase-
za de medios. Segundo, porque
non hai tanta oferta de posibilida-

des para facer unha carreira inves-
tigadora. E, terceiro, porque sobre
todo nos primeiros anos, a situa-
ción dos investigadores é moi pre-
caria. O compromiso da Universi-
dade e polo que se ve agora tamén
das administracións é tentar aca-
bar con esta situación. Por exem-
plo, na USC, dende o ano 2003 hai
por primeira vez máis investigado-
res contratados que bolseiros. Nes-
tes momentos temos máis de
1.200 contratados investigando
para a Universidade ou para as
empresas. Aínda hai un camiño
por percorrer no nos país para que
un investigador poida vivir como-
damente do seu traballo, tanto na
Universidade como na empresa
privada. As administracións teñen
que poñer máis empeño en que as
empresas invistan máis en I+D. 

Existe a suficiente relación
entre a Universidade e a em-
presa privada?

A relación foi mellorando pro-
gresivamente na última década.
Cada vez desenvolvemos máis
proxectos conxuntos e lles transfe-
rimos resultados de investigacións
que levamos a cabo nós. Un terzo
dos recursos externos que capta a
USC para proxectos de I+D proce-
den da empresa privada. Estamos
falando da cantidades que superan
os 12 millóns de euros anuais e se
invisten tantos cartos é porque sa-
ben que van ter un retorno signifi-
cativo que sirva para mellorar a
súa produción. As mellores inicia-
tivas que estamos tendo son aque-
las que nos permiten formar novas
empresas que derivan da activida-
de investigadora da Universidade
e o sector privado, que nestes mo-
mentos están desenvolvendo un
alto número de patentes. 

Outro dos temas de actuali-
dade este ano foi o do chamado
fracaso escolar no ensino medio.
Considera que os alumnos che-
gan cada vez peor preparados
tal e como se vén afirmando?

É certo que en certas titula-
cións se aprecian certas carencias e
lagoas. Pero eu non son pesimista
nestas valoracións que aseguran
que os alumnos están cada vez pe-
or formados. Esa visión arranca de
centos de anos atrás. Nunca se dei-
xou de dicir que os estudantes ve-
ñen cada vez peor preparados. Se
esta afirmación fose certa a socie-
dade non progresaría no eido so-
cial, económico e tecnolóxico. En
segundo lugar, os profesores serían
cada vez peores porque saen deses
alumnos peor formados e non em-
bargante dise que cada vez os pro-
fesores son mellores. En terceiro
lugar, malia esas lagoas que exis-
ten, os mozos que chegan hoxe á
universidade saben moitas cousas
que antes eran descoñecidas ou
non existían. A súa formación en
informática, idiomas, vivencias,
medios de comunicación e coñece-
mento xeral do mundo é moi supe-
rior agora que cando eu estudei
(1980-1985). Ademais, a USC está
poñendo énfase en corrixir os posí-
beis déficits que traian os alumnos
mediante a oferta de materias pon-
te que se cursan antes do primeiro
curso das súas titulacións. 

Ten previsto a USC pedir al-
gunha nova titulación ou consi-
dera cubertas as necesidades?

Temos que reorganizar a no-
sa oferta para integrarnos no Es-
pazo Europeo de Educación Su-
perior e non renunciamos nun
futuro a estabelecer novas titula-
cións, pero agora a nosa priori-
dade é adaptarnos a Europa.♦
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Senén Barro, reitor da USC
‘A anterior Xunta non tiña compromiso

coa Universidade’
RUBÉN VALVERDE

O último reitor da Universidade de Santiago (USC) aspira a revalidar o seu mandato
outros catro anos. Cunha candidatura de perfil progresista, Senén Barro (As Pontes,
1962) aspira a relanzar no exterior a Universidade de Santiago. Entre os obstáculos que
tivo que pasar até agora atópanse unha grave crise económica “que xa superamos”. En-
tre os retos do futuro, a adaptación a un espazo común europeo de educación.

OTTO / AGN



Nº 1.221 ● Do 4 ao 10 de maio do 2006 ● Ano XXIX

Vostede naceu perto de Ou-
rense pero marchou moi novo
para Guipúscoa.

Nacín. Os meus pais fixeron
o camiño que fixo moita xente
nos anos sesenta, e eu son un ei-
barrés nado en Galiza. Síntome
un pouco de todos os sitios. É
unha maneira de ser que vai co
meu carácter, a de non ser de to-
do de ningún sitio.

Como foi a súa entrada en
Eroski?

Entrei en 1971. Estaba estu-
dando Socioloxía e no paro. A
empresa na que estivera traba-
llando presentou suspensión de
pagamentos e 125 traballadores
quedamos na rúa. Foi das pri-
meiras industrias que entraron
en crise en Eibar. Unha persoa
que me coñecía ofreceume un
traballo que logo derivou en
Eroski como director de Persoal.
E así comecei.

Xa leva dez anos presidin-
do Eroski. É moita responsa-
bilidade e poder

Máis responsabilidades ca

poder porque considero que isto
é un traballo que facemos entre
moitos e, dende logo, no que ten
que ver coa dirección, somos
unha organización personalista
pero non desas que seguen os li-
derados carismáticos dunha ma-
neira cega. Afortunadamente, te-
mos un liderado ben distribuído
no que tira de nós moito máis o
proxecto que un líder carismáti-
co. Temos un proxecto ben con-
cibido, ben organizado, as per-
soas son moi importantes e son
claves na nosa organización e a
proba é que son propietarias dos
medios de produción, de modo
que estamos nunha situación na
que dificilmente o proxecto po-
de carecer de atractivo como pa-
ra interesar e comprometer dun
modo decidido unha parte moi
significativa do colectivo. Ese
proxecto é o que tira de nós. Eu
non podo minusvalorar a miña
responsabilidade, pero non é un-
ha responsabilidade que me pese
até o punto de dicir Meu Deus!
Nin me sinto poderoso nin me

sinto hiperresponsabilizado. A
miña responsabilidade é equili-
brada e sensata. Durmo perfec-
tamente e coido que isto é o que
lle pasa á xente que traballa no
meu contorno.

As orixes cooperativas do
grupo que preside e a súa forma
de actuar fan de Eroski algo di-
ferente no sector dos supermer-
cados. Isto é bo ou non para de-
senvolver unha actividade coma
a que xa estenderon por toda
España e polo sur de Francia?

É unha maneira de ser que in-
tegramos e que conseguimos que
non nos condicione. Nin nos dá
vantaxes, polo feito de ser como
somos, nin nos crea dificultades
que non poidamos salvar. É co-
mo a personalidade que ten un
individuo, que é dunha maneira e
responde ao seu modo natural de
ser. Se tivésemos que numerar as
cousas diferentes que nos fan
mellores e outras que nos fan a
tarefa máis difícil, as segundas
en ningún caso serían significati-
vas. O feito de que unha parte
importante do noso colectivo se-
xa propietaria do grupo e que o
resto poida chegar a selo facilíta-
nos as cousas, dános un plus no
sentido de que un se sente pro-
pietario. Estás traballando para ti
mesmo e isto representa, para

unha boa parte da xente, un plus
de compromiso adicional. 

Tamén haberá algún in-
conveniente, se cadra.

Pois, por exemplo, que nós
non podemos saír ao mercado
aberto de capitais en busca de fi-
nanciamento e temos que buscar
a vida doutra ma-
neira. Pero tamén
encontramos o
xeito de conse-
guir figuras e pro-
dutos financeiros
cos que non po-
demos cotizar en
Bolsa, pero si co-
tizar nun mercado
de renda fixa (no
AIAF). Sortea-
mos esas dificul-
tades con acerto
e, máis que crear
situacións novas, descubrimos
modos de buscar a vida. A verda-
de é que non deixamos de inves-
tir porque carezamos de recursos
aínda que non esteamos na Bolsa.

Que lles queda do vello es-
pírito fundacional? Refírome
a Mondragón, que por certo
está de actualidade o fundador
das cooperativas de Mondra-
gón, a quen se quere beatificar
e hai no Vaticano un proceso
aberto para iso.

En trinta ou corenta ou cin-
cuenta anos, que é o que agora se
celebra respecto das Cooperati-
vas de Mondragón, a vida mu-
dou moito. Polo tanto, manter
aquilo intacto sería un anacronis-
mo e un principio de incompe-
tencia. Non podemos hoxe traba-

llar como se
traballaba antes.
Fómonos moder-
nizando. Fernan-
do Pessoa ten un-
ha frase que eu
repito moito.
“Hai que medrar
sen saírse de un
mesmo”.

Pasoume un
pouco por alto a
posíbel beatifi-
cación de José
María Arizmen-

diarreta. Como se vai sentir
vostede cando vexa que presi-
de unha corporación empresa-
rial que foi fundada por un
santo?

Exactamente, a nosa non se-
ría, porque a fundamos xente
normal que nunca estaremos ne-
ses transos. Mondragón é unha
corporación voluntaria na que as
empresas estamos nunha aso-
ciación libre. Non cruzamos ca-
pitais entre nós, non gardamos

Constan Dacosta
‘O éxito de Eroski é que os cooperativistas saben que traballan para si mesmos’

PERFECTO CONDE
Eroski, empresa vasca adicada á producción, distribución e venda
de produtos de consumo masivo, dálles traballo a 30.800 persoas.
Delas, 12.716 son, ademais, propietarias do grupo. En Galiza, ocupa
o segundo lugar no seu tipo de actividades, despois do grupo galego
Gadisa. Constan Dacosta, presidente de Eroski, naceu en Ourense.

P. CONDE

‘O noso modelo
de empresa é,
como diría
un castizo, un pouco
“asaz diferente”
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vinculacións tipo holding. Cada
un é dono do seu destino e súfreo
e desfrútao con independencia
de cal sexa a sorte que corra o
resto dos membros da corpora-
ción. Non quere isto dicir que a
vinculación con Mondragón
Corporación Cooperativa sexa
fráxil, pero non é unha vincula-
ción económica no sentido en
que o noso futuro e o do resto
das cooperativas de Mondragón
o que lles pase de malo poida
arrastrar os demais. É unha vin-
culación máis de tipo ideolóxico.
O común denominador para to-
dos nós é que todos seguimos
unha mesma lexislación, que é a
lexislación cooperativa. Iso é o
que fai que algúns elementos, in-
fraestruturas e soportes de carác-
ter corporativo teñan sentido
porque estamos todos dentro
dunha mesma lexislación especí-
fica. E, por outra parte, como o
noso modelo de empresa é, como
diría un castizo, un pouco “asaz
diferente”, pois lévanos a que
nalgúns elementos, tanto de rela-
ción coas administracións como
doutro tipo, cómprenos consti-
tuír un corpo, unha especie de
movemento para reforzar o que,
por outra parte, é unha maneira
moi propia, diferente e até rara
de organizármonos con respecto
a unha sociedade anónima, por
facer unha comparanza.

Quizais dentro dese “asaz di-
ferente” se poida encadrar o que
en Eroski non haxa actividade
sindical. Como explica iso?

Iso vén da natureza das cou-
sas. Dentro da nosa estrutura, o
traballador éo por conta propia.
De maneira que sería moi con-
traditorio que houbese alguén
que defendese un traballador
contra si mesmo. Non é que non
haxa debate interno e ás veces
tenso e duro, pero sempre se re-
solve pensando no interese dun
individuo, porque os dereitos
son individuais e non colectivos,
pero respectando un dereito co-
lectivo que tamén hai que ter
presente. Combinámolo ben.
Non é que non haxa debate so-
bre as condicións sociolaborais
ou sobre como vai ser a retribu-
ción do ano que vén. Todo iso
xestionámolo e non sempre con
intereses fáciles de articular.
Non precisamos de intermedia-
rios para defender os intereses.

Vostede é consciente de que
a imaxe do seu grupo algunha
vez foi vítima de desenfoques
deformadores. Tense falado de
que detrás de vostedes estaba
o nacionalismo vasco e até se
chegou á esaxeración de rela-
cionalos malintencionadamen-
te coa ETA. Vostede, cando es-
coitaba iso, que pensaba?

Pois que é inxusto porque de-
trás de Eroski está Eroski e os
12.716 propietarios e os 30.800
traballadores. E ninguén máis. Iso
é o único que está detrás de Eros-
ki. Non hai outra cousa. Nalgúns
sitios confúndennos cos naciona-
listas e noutros cos socialistas. So-
mos diferentes, e non somos de
ninguén en particular. Non sei se
isto nos fai independentes, pero
dende logo o que nos fai é únicos.
A verdade é que non dependemos
de ninguén nin estamos adscritos a
ningunha capela, e isto permítenos
liberdade de movementos porque
non dependemos economicamente

dos apoios dun partido nin dunha
administración. Isto vivímolo co-
mo unha virtude, aínda que ás ve-
ces existan terxiversacións como
as que me cita, que son afortuna-
damente minoritarias e non teñen
ningunha repercusión. Se somos
capaces de facer unha oferta atrac-
tiva en Albacete, en Segovia ou en
Cáceres e a xente que traballa alí,
é de alí e vive alí, os nosos consu-
midores tamén terminan sabendo
que somos boa xente e non o que
digan de nós os que queren em-
ponzoñar as relacións.

Eroski xa é a segunda ca-
dea comercial en Galiza, por
detrás de Gadisa.

Somos segundos  cunha pro-
gresión que nos vai acercando
aos primeiros. Camiñamos a pa-
so firme e acelerado.

No mapa de Eroski, que es-
pazo ocupa Galiza?

O 10 por cento da nosa fac-
turación, se excluímos as vendas
que temos no sur de Francia.

Vostedes caen moito na
tentación de convertérense
nunha multinacional?

Non. Só temos actividades en
Francia e, dende logo, iso non
nos fai internacionais. É o 5 ou o
6 por cento da nosa actividade.
Por outra parte e pola razón de
que somos personalistas, os gale-
gos séntense galegos e conviven
ben dentro dos 30.800 que so-
mos. Digamos que construímos
un común denominador que nos
identifica a todo o grupo, pero
que logo cada ún é como é, e isto
é algo que nos dá bo resultado.♦

Como home de empresa e ei-
barrés nado en Galiza, que
representa para vostede o
proceso para pacificar Eus-
kadi que se abriu co alto ao
fogo da ETA?

O alto ao fogo é unha boa
noticia para a sociedade por-
que libera dunha tensión anó-
mala e abre unha normalidade.
En primeiro lugar, serve para
que a sociedade poida recoñe-
cer a dor da xente que foi trata-
da inxustamente, as vítimas,
que sería quizais o primeiro
que hai que identificar dentro
dese regreso á normalidade. E
tamén a min paréceme, quizais
porque son de letras, que hai
outra cuestión de normalidade
que será bo ir practicando. Que
cada un, a partir de agora, poi-
da pensar como queira sen que
ninguén estea obrigado a pen-
sar doutra maneira. E hai unha
outra normalidade que tamén
me parece moi importante. Se
quitamos o terrorismo como
elemento de referencia e de
discurso e debate, empezare-
mos a falar do que realmente
lle importa á xente, que é a vi-
venda, e educación dos fillos, o
I+D+i, etc. Aquí temos un teci-
do produtivo que está baseado

nunha man de obra e non nun-
ha innovación e tecnoloxía, e
iso xa estamos vendo o futuro
que pode ter. Transformar a
creación de riqueza sobre ba-
ses máis de futuro e máis sóli-
das hai que facelo e quizais, se
estamos entretidos noutras
cousas, no lle estamos adican-
do tempo a iso. Os inmigran-
tes, outro problema. Temos
moitos miles de persoas que
veñen doutra cultura, que pen-
san doutra maneira e que teñen
outras crenzas. Coido que te-
mos unha tarefa sen resolver.
Como se actúa? Integración de
culturas? Multiculturalidade?
De que modo imos resolvelo?
Hai países que pasaron por es-
ta situación antes ca nós e al-
gúns resolvérono ben e outros
teñen gravísimos problemas
sociais que atender. Nós non
deberiamos ter, dentro duns
anos, os mesmos problemas
que hai noutros países europe-
os cos emigrantes. Eses son as
preocupacións substanciais e
básicas da sociedade ás que
creo que non lles prestamos
abonda atención porque hai
outros elementos que nos dis-
traen.

Parece estar de moda fa-
lar de I+D+i, algo do que ás
veces non se fai tanto. Voste-
des son dos que falan máis do
que fan ou fan máis do que
falan?

Eu non sabería xulgarnos a
nós mesmos. O déficit de inno-
vación coido que é xeral a to-
das as empresas e tamén nós
estamos nese déficit. Para nós,
a I+D ten sobre todo dous es-
pazos nos que estamos traba-
llando e nos que traballaremos
con máis intensidade no futuro.
Son os procesos e a aplicación
das tecnoloxías á nosa maneira
de exercer o oficio. En proce-
sos, simplificando, abaratando,
facendo que as decisións sexan
máis áxiles porque non atopa-
mos outra maneira de abaratar
os custos de operación, os cus-
tos internos. A aplicación da
tecnoloxía é para nós decisiva.
Por poñer un exemplo, xa non
cobramos como antes se facía.
As nosas caixas rexistradoras
son en realidade ordenadores,
terminais punto de venda que
manteñen un inventario perma-
nente de produtos e nos permi-
ten saber en cada momento o
que pasa nas mil e pico tendas
que temos. Sabemos que pedi-
do hai que facer mañá de deter-
minada referencia. 

Eroski ampliará proxi-
mamente o campo dos seus
negocios?

Fixémolo no pasado recen-
te e, se mantemos o mesmo
discurso, hai que pensar que no
futuro tamén se fará así. Diver-
sificámonos cara a negocios
como ocio-deporte, viaxes,
perfumarías, etc. porque o con-
sumidor tamén foi variando e o
seu presuposto de ingresos foi-
no distribuíndo atendendo a
novas necesidades. Dado que o

consumidor ha seguir movén-
dose no futuro, evidentemente
nós seguiremos movéndonos
con el. Esa é a elección que to-
mamos. Outros distribuidores
elixiron ir a outro país co mes-
mo formato de tenda. Conquis-
tan a China co fomato que te-
ñen en Francia ou conquistan o
Brasil co formato que teñen en
Holanda. No noso caso, o que
queremos facer é acompañar o
consumidor nas súas novas ne-
cesidades. O último que incor-
poramos é unha tenda de ocio e
cultura na que vendemos li-
bros, discos, xoguetes didácti-
cos non sexistas, buscando
atender o tempo libre das fami-
lias. Non imos vender calquera
cousa porque se venda senón
ofrecer produtos que podan
ocupar de modo educativo o
tempo libre. 

Entre aquel España va
bien de Aznar e o Vamos a
mejor de Zapatero, como ve a
cousa vostede?

Dende onde eu pode vela
con máis detalle, que é dende a
produción e distribución de
productos de consumo masivo,
vivimos nunha situación un
pouco privilexiada con respec-
to á que hai noutros países.
Tanto Francia, como Alemaña
ou como Italia están nun pro-
ceso deflacionario para produ-
tos de consumo masivo. Refí-
rome á despensa ou a todo o
que ten a ver con produtos do
fogar, que están vivindo situa-
cións máis tensas ca as que,
afortunadamente, temos en Es-
paña. Creo que iso é algo bo, e
oxalá o que suceda no prazo in-
mediato sexa que o resto dos
países retornen a unha senda
de crecemento e que aquí con-
tinuemos na mesma dirección
na que estamos. Hai que dese-
xar que os que teñen que face-
lo, as empresas e os gobernos,
sexamos todos intelixentes e
poidamos conseguilo.

Temos enriba de  nós un-
ha espada de Damocles, a cri-
se do petróleo. Coida que o
mercado de consumo vaise
ver moi afectado polo prezo
dun combustíbel que non pa-
ra de subir?

Xa se está vendo afectado
porque é un input que está pre-
sente na economía e na nosa
dependencia do petróleo. A de-
pendencia española do petró-
leo é moito maior ca a doutros
países. Aquí, a dependencia é
case exclusivamente de consu-
mos fósiles e non é o caso dou-
tros países que dependen dun-
ha enerxía nuclear, como é o
caso de Francia. Polo tanto, a
situación que hoxe se contabi-
liza xa é unha situación con ese
impacto económico duro do
petróleo, o que podería levar a
pensar en como estariamos se
iso non for así. Seguramente,
mellor. Se aínda empeorasen
máis as cousas e en lugar de a
72 dólares o barril estivese a
85, seguro que as cousas se
complicarían.♦

‘O alto ao fogo deixaranos pensar
nas cousas realmente importantes’

P. CONDE
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Nacionalismo e 
imperialismo
CARLOS AYMERICH

Evo Morales, o presidente de Bolivia, vén de promulgar un
decreto polo que se nacionalizan os hidrocarburos bolivia-
nos e, con eles, as actividades de produción e de comercia-
lización dos seus derivados, pasando a empresa pública Xa-
cementos Petroleiros Fiscais de Bolivia (YPFB, nas súas si-
glas españolas) a ostentar a titularidade destes recursos, in-
cluídos os pertencentes ás empresas trasnacionais que ope-
ran no Estado andino: Petrobras, Total-Petrofina, British
Gas-BP e Repsol-YPF. Morales dá cumprimento así non só
a un compromiso eleitoral, mais tamén á decisión maiorita-
ria adoptada polo pobo de Bolivia no referendo vinculante
celebrado o 18 de xullo de 2004, durante a curta presiden-
cia de Mesa. O decreto prevé que as transnacionais renego-
cien os seus contratos no prazo de 180 días, se é que que-
ren ficar no país, invertendo no ínterin o reparto estabeleci-
do de 18% para o Estado boliviano e o 82% para as trans-
nacionais concesionarias. Agora será o Bolivia quen reciba

o 82% do valor dos seu petróleo e do seu gas.
Os gobernantes españois e europeos recoñecen que se

trata dunha decisión esperada e lexítima. Menos mal.
Mais logo chegan as recomendacións, as acusacións e
mesmo as ameazas, tinxidas de paternalismo. Decisión
inxusta (Repsol), ataque á seguranza xurídica (Raxoi) ne-
gativo para España e para os bolivianos, “que serán os
que sufran as consecuencias” (Montilla e Solana). Os
comentaristas, de memoria selectiva e pensamento có-
modo, acoden aos consabidos tópicos: decisión populista
que non vai resolver a pobreza dos bolivianos, alerta
acerca dunha posíbel fuga de capitais estranxeiros e da
incapacidade de Bolivia de aproveitar por si propia os
seus recursos, decisión ideolóxica e populista. Non falta-
ron tampouco os que cualificaron a decisión e o dirixen-
te de nacionalista. E aquí, por unha vez, tiñan razón.

Mais vaiamos por partes. Nin o goberno español
–conxurado para defender os intereses de Repsol a cal-
quera custo–, nin Solana e a UE nin tampouco Raxoi e o
PP deron un chío cando Repsol –semella que con fortes
indicios– foi acusada o pasado marzo de contrabando de
petróleo. Nin tampouco cando a multinacional provocou
graves desastres ambientais e sociais en zonas sensíbeis
do país andino diante da permisividade –ben regada con
dólares– dos gobernantes anteriores a Morales. Ningún
deles denunciou, preocupados como están polo benestar
do pobo boliviano, a privatización de YPFB e as reformas
legais que, auspiciadas pola diplomacia española, rebai-
xaron do 50 ao 18% a retribución a Bolivia polo petróleo
e o gas extraído do seu subsolo. E na miña idea ningunha

destas decisión axudou precisamente a mellorar a econo-
mía de Bolivia e a calidade de vida dos seus cidadáns. É
máis, cando se fala de investimento estranxeiro, como é
que ninguén –nos gobernos e nos medios– lembra que as
únicas infraestruturas construídas por Repsol e polas de-
mais transnacionais en Bolivia foron para a exportación e
non para a distribución interna? E cando se fala da reper-
cusión nos homes e das mulleres de Bolivia, acaso nin-
guén sabe que nese país, o máis pobre de Latinoamérica,
o petróleo e o gas se pagan a prezos internacionais? 

Non. Poden disfrazalo como gosten mais o Decreto
de 1 maio de 2006 o que elimina é a explotación colonial
de Bolivia. E faino en nome do dereito dos bolivianos a
decidiren sobre os seus recursos naturais, exercendo a so-
beranía que como pobo lles corresponde. Si, é unha deci-
sión nacionalista e, como tal, tenta pórlle couto ao impe-
rialismo en nome da democracia e do dereito de todos os
pobos ao desenvolvemento. É unha decisión nacionalista
tomada en beneficio dunha nación concreta, do pobo de
Bolivia, lonxe dos escuros “intereses nacionais” que o
goberno e a diplomacia españois din defender ao prote-
xer incondicionalmente a Repsol. 

Os nacionalistas galegos tamén traballamos por con-
trolar e xestionar en beneficio do pobo galego os nosos
recursos naturais, moi nomeadamente os enerxéticos, co-
mo medio para desenvolver a nosa economía dun xeito
autocentrado e sustentábel. E, como internacionalistas,
saudamos e respectamos a decisión de Evo Morales. Por-
que é lexítima. Mais, sobre todo, porque é xusta e bene-
ficiosa para Bolivia.♦

O avogado de Xosé Dorado, o
ancián que dixo ter sido ameaza-
do cunha pistola polo xefe da
Policía Local de Celanova para
que lle vendese unhas terras,
anunciou a presentación dun re-
curso de amparo perante o Tribu-
nal Constitucional contra a sen-
tenza da Audiencia Provincial de
Ourense que o absolveu. O letra-
do, Eduardo Mazaira, di que o
ancián non se fía da xustiza ou-
rensá e por iso opta pola súa bus-
ca fóra de Galiza.

Fernando Mouriño, irmán do
alcalde de Celanova (PP), xa fo-
ra absolto por un xulgado de pri-
meira instancia, mais non por-
que non quedase probado que o
axente apuntou na cabeza do ve-
llo cunha pistola para que lle
asinase un papel en branco, se-
nón porque a xuíza estimaba que
para que houbese un delito de
extorsión tiña que haber un con-
trato. Non obstante, considerou

probado o feito en si e que, polo
tanto, si houbo ameaza de morte
e coacción.

A sentenza do primeiro xul-
gado foi recorrido na Audiencia
pola acusación particular, que
absolveu de todo delito a Mouri-
ño e lle restou credibilidade á de-
claración da vítima, na que dixo
apreciar contradicións. O avoga-
do asegura que o que os xuíces
chaman contradicións son unica-
mente as lagoas propias dun ho-
me de 80 anos. Pero Mazaira non

entra xa a debater cos xuíces da
Audiencia ese feito porque pre-
cisamente ese era un aspecto que
segundo o seu criterio, non pro-
cedía revisar porque fora dado
por probado na primeira senten-
za, que non foi recorrida polo
policía. Esta é a razón pola que
cre que Dorado ve vulnerados os
dereitos. Outro aspecto da reso-
lución xudicial que resulta fun-
damental no recurso ante o
Constitucional é que dos tres
maxistrados que emitiron a últi-

ma sentenza absolutoria, un de-
les (o relator) deixou constancia
cun voto particular do seu com-
pleto desacordo cos outros dous.
O xuíz, Cid Manzano, cre que se
debeu ditar un pronunciamento
condenatorio por extorsión e que
o acusado debería ter sido con-
denado a tres anos de cadea,
prohibición de aproximarse á ví-
tima a menos de 500 metros e ao
pagamento de 8.000 euros de in-
demnización.

O avogado da acusación parti-

cular estima que neste caso hai
dúas sentenzas radicalmente
opostas, cada unha delas emitida
por dous xuíces. Así chegou a
afirmar que considera que a reso-
lución da Audiencia ten unha mo-
tivación “espuria, arbitraria, erró-
nea e que vulnera o raciocinio”.

As implicacións políticas do
caso son evidentes e nesta provin-
cia a xustiza é tradicionalmente
conservadora. Lembro agora, por
certo, que un maxistrado da Au-
diencia, tamén xubilado, expuxo as
súas pinturas non hai moito tempo
no Centro Cultural da Deputación,
unha sala na que se combinan ex-
celentes artistas con algún estraño
compromiso. Era un pintor afeccio-
nado que facía retratos a amigos. O
seu mérito era ser xuíz e amigo de
Xosé Luis Baltar, ao igual que o da-
quela presidente da Audiencia. E
queda constancia así de que hai
xuíces que pintan e outros que fan
malabarismos coas sentenzas.♦

Pedir xustiza de fóra
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O ancián do Celanova que denunciou ameazas do xefe da policía local para
lle vender unhas terras, decidiu recorrer a sentenza que absolve o seu supos-
to agresor perante o Constitucional. A xustiza ourensá non lle parece fiábel.

Ourense

As caras da xustiza
LOIS DIÉGUEZ

Cando a xustiza fai discriminación e castiga segundo comenen-
cias, poderes e políticas, sobe un chanzo máis a desconfianza coa
que nos educa. A sentenza contra Mª Pilar García Negro, Xosé M.
Carril e Francisco X. Rei por protestar no Concello da Coruña na-
quela traizoeira sesión na que os do Psoe aprobaron ilegalmente a
versión españolizada do topónimo A Coruña, é como unha laba-
zada á dignidade. Penalízase aos que defenden a lei e ignórase aos
que a burlan arreo? Por que seguen sen executarse as condenas a
Francisco Vázquez por rir da xustiza e se multa aos que a apoian?
Sra. xuíza: cantas veces pronunciou vostede unha palabra, unha
soa, en galego? Sres. do goberno da Xunta: non se lles queimaron
as meixelas ao coñecer unha sentenza que ofende a mesma digni-
dade do país? A quen representan vostedes? Imos celebrar este 17
de maio coa mordaza outra vez nas nosas linguas, repetindo como
loros os slogans do século pasado ante ouvidos atuados? Ou rei-
vindicaremos, coherentemente, coherentemente, coherentemente,
sen contradición da práctica lingüística que foi bandeira orgullo-
sa do nacionalismo, a necesidade urxentísima de que poidamos
exercer a nosa vida normalmente en galego sen que nos castiguen
arreo, cada día, por iso? Quitemos as caretas, covardías, medos e
interesadas adaptacións de bandullo e pronunciémonos arreo ta-
mén en defensa dos que somos amoestados por defenderen o no-
so. Porque non foron tres os castigados: fomos todos os galegos e
galegas que exercemos como tais. Enfastiados, pisaremos a
paciencia como quen tripa as uvas xa espremidas?♦

Subliñado

A NOSA TERRA

novidade    novidade     novidade     novidade     novidade
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H. VIXANDE
“Puro Lérez” foi o lema co
que os pontevedreses cele-
braron o domingo 30 de
abril a conclusión das obras
de saneamento integral do
río Lérez, unha obra que cus-
tou 20 millóns de euros e que
tardou seis anos en executarse.

Baixo un sol espléndido, un tu-
rista detíñase diante dunha co-
lumna móbil que anunciaba as
actividades culturais e lúdicas
da “Festa do Río” en Ponteve-
dra o domingo 30 de abril. “Ao
mellor fan algo esta noite”, di-
cía nun castelán da Meseta que
o delataba. Levaba razón, du-
rante todo o día e pola noite,
Pontevedra viviu de troula: dos
Players a Mercedes Peón e Xo-
sé Manuel Budiño, das actua-
cións de rúa a un impresionante
espectáculo de luz e son. 

“Dis que o río está sanea-
do”, dicía ao seu carón un veci-
ño dos arredores que se achega-
ra á boa vila atraído pola cele-
bración. Mentres falaba, a súa
voz quedaba apagada pola mú-
sica dunha orquestra que seguía
a un barco feito de globos e a
varios peixes que simbolizaban
a nova vida do río.

O día anterior, o alcalde de
Pontevedra bañábase no Lérez
fronte ao Náutico cun aceno
que só era peculiar para quen
non coñecía o porqué. O na-
cionalista Miguel Anxo Fernán-
dez Lores non emulaba a Ma-
nuel Fraga en Palomares, senón
que se movía impulsado por un-
ha promesa formulada

seis anos antes. Cando o pleno
pontevedrés aprobou –cos vo-
tos en contra do PP– o sanea-
mento integral dos catro ríos
cos que conta o concello –Lé-
rez, Valdecorvos, Gafos e
Rons–, a oposición da dereita
puxo en dúbida a posibilidade
de conseguir rematar a obra e
convidou a Lores a bañarse no
río se se concluía. O alcalde
aceptou o reto.

98% das augas depuradas

Pontevedra sempre soñou con
reconquistar o mar, de momen-
to recuperou o río e xa está a
celebralo. Hoxe, o 98% das au-
gas residuais pasan pola de-
puradora e no río volve haber
salmóns, lampreas, robalizas,
douradas e camaróns.

Mais o traballo de sanea-
mento integral pontevedrés foi
intenso. “O máis custoso foi o

esforzo de xestión”, resumiu o
segundo tenente de alcalde Cé-
sar Mosqueira, que non aforrou
loanzas para a tenente de alcalde
e concelleira de Medio Ambien-
te Carme da Silva, encargada do
proxecto e a súa execución.

“É un colector que ten unha
pendente do un por mil, o que
implica moitos problemas para
solucionar bombeos, para salvar
obstáculos”, dixo Mosqueira,
que tamén lembrou os atrancos
administrativos atopados. “Hou-
bo trabas por todos lados: de
Medio Ambiente, de Costas, de
Fomento... Houbo que negociar
con Madrid a transferencia dun
vial que había que atravesar can-
do non querían autorizar o paso
e Augas de Galiza, pola súa ban-
da, atrasou todo ano e medio”. 

O relatorio de escollos salva-
dos por esta obra é extenso, pero
o resultado non ten parangón en

ningunha outra cidade galega.
“Penso que nin sequera en todo o
Estado hai un exemplo de cidade
tan saneada como Pontevedra,
onde practicamente o total das
augas residuais pasa por depura-
dora”, dixo Mosqueira, que lem-
brou que “queda a execución por
parte da Xunta a eliminación dun
vertido no río Valdecorvos e a
supresión de dous vertidos urba-
nos que están adxudicados e en
obra. Ademais, restan cousas
menores, como que hai algún
edificios –moi poucos– co sane-
amento conectado a pluviais, pe-
ro van suprimirse de contado”.

En total, o saneamento pon-
tevedrés custou 20 millóns de
euros. Desa cantidade, o conce-
llo desembolsou algo máis de
12 millóns de euros, a Unión
Europea a través dos Fondos de
Cohesión catro e a Xunta cinco.
O último treito da obra repre-
sentou un gasto de cinco mi-
llóns e medio de euros. “Cando
chegamos, só o 35% das augas
fecais ían á depuradora”, lem-
brou o tenente de alcalde César
Mosqueira, que tamén dixo que
“Vigo verte 18 millóns de me-
tros cúbicos ao ano cunha depu-
ración incompleta, Pontevedra
verte seis millóns todos depura-
dos, cando até agora eran dous
millóns depurados e catro sen
depurar”.

Asuntos pendentes

Se o saneamento urbano pon-

tevedrés foi unha obra magna,
queda pendente parte do sane-
amento rural. “O 50% xa está
acometido, o restante vai a fo-
sas sépticas, co que non conta-
mina os ríos. Ademais, hai ca-
tro anos os residuos dos polí-
gonos industriais ían ao río,
agora xa non”, recalcou Mos-
queira.

Malia que a situación am-
biental mellorou de forma
determinante en Pontevedra,
nos últimos tempos houbo unha
enxurrada de denuncias de ver-
tidos. César Mosqueira laiouse
de que os sectores que descu-
briron os vertidos non se deca-
taran “antes de que xa estaban a
contaminar”. Neste sentido,
Mosqueira atribuíu as denun-
cias “ao típico proceso da derei-
ta máis ruín, que cando alguén
resolve un problema sempre
sae a queixarse”.

Malia o éxito da obra, a
Pontevedra aínda lle falta recu-
perar o mar. Paradoxalmente,
ten o río máis saneado de todo o
país e conta coa ría máis mal-
tratada ambientalmente. O con-
cello confía no traslado de Ce-
lulosas para inverter esta situa-
ción. “Avanzouse nos últimos
anos, agora hai abertas vías de
solución”, dixo Mosqueira, que
a continuación agregou: “ade-
mais, os problemas van asocia-
dos e as solucións tamén: sane-
ar o río é algo que afecta positi-
vamente á ría”.♦

UUnnhhaa  ffeessttaa  iinnaauugguurraa  oo  ssaanneeaammeennttoo  iinntteeggrraall  ddoo  LLéérreezz

PPoonntteevveeddrraa  cceelleebbrraa  aa  rreeccoonnqquuiissttaa  ddoo  rrííoo

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, tírase ao Lérez.                             AGN
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H. VIXANDE
A Consellaría de Vivenda está
á espera de contar con probas
documentais para actuar no
caso das irregularidades na
venda das vivendas de promo-
ción autonómica detectadas no
vigués PAU de Navia. Para
evitar estas prácticas, vai cre-
ar un Rexistro Único de Deman-
dantes de Vivenda Protexida.

As vivendas de protección auto-
nómica teñen un prezo máximo
estipulado que non se pode supe-
rar. Habitualmente vulnérase es-
te impedimento mediante a im-
posición de gastos que o com-
prador non desexa. Eis o que
aconteceu en Navia.

As dúas prácticas máis habi-
tuais en Navia foron obrigar ao
comprador a adquirir unha segun-
da praza de garaxe e introducir
melloras nas vivendas como unha
cociña mellor equipada ou arma-
rios encastados nos cuartos. O
prezo destas melloras chegou en
ocasións a cincuenta mil euros,
unha cantidade moi superior ao
valor real das obras realizadas.

Até que punto esta práctica é
habitual en Navia? Cando se trata
de exculpar aos promotores dal-
gún edificio, o líder veciñal vi-
gués Xosé Sánchez só se atreve a
poñer a man no lume no caso de
Vitra, a cooperativa de CCOO, e
no da Cooperativa Veciñas de Vi-
go. “Deses dous casos teño cons-
tancia de que non houbo ningún
tipo de prácticas irregulares, nin
cos prezos nin coa orixe das coo-
perativas”, declarou Sánchez.

A alusión do líder veciñal a
irregularidades en canto a orixe
das cooperativas ten que ver coa
constitución das mesmas. No ca-
so de Navia, varias cooperativas
construíron edificios, mais só dú-
as delas son verdadeiras coopera-
tivas: Vitra e Veciñas de Vigo. As
outras son en realidade promoto-
ras inmobiliarias privadas que
venderon o piso en plano e que
presentaron aos compradores co-
mo integrantes dunha cooperati-
va que querían acceder á adquisi-
ción do terreo. Esta venda produ-
ciuse por concurso hai catro anos
e nese momento a Xunta non re-
alizou ningún control sobre a ve-
racidade dos datos proporciona-
dos polos concursantes.

Aínda que os sobreprezos

impostos polas construtoras se-
xan coñecidos, a Consellaría de
Vivenda non ten probas docu-
mentais que lle permitan abrir un
procedemento administrativo ou
xudicial. Os veciños aínda non
presentaron facturas. Con todo,
sábese que existen.

O líder veciñal vigués Xosé
Sánchez coñece un caso dunha
persoa que conta con facturas que
demostran as irregularidades, pe-
ro de momento este propietario
non se animou a facer públicos os
documentos. Está á espera de que
se sumen outros veciños para non
actuar en solitario.

“O caso ao que me refiro é o
dunha persoa que tivo que mer-
car unha segunda praza de gara-
xe, reformar a cociña e incluír

armarios por unha cantidade to-
tal de trinta mil euros, unha suma
moi por riba do custo total desas
melloras, que non pasa dous do-
ce mil euros”, declarou Sánchez.

Mais a proba máis flagrante
de irregularidades, conta Xosé
Sánchez, “é que asinaron paga-
mentos por obras que nin seque-
ra lles fixeron”. Iso demostraría
que as melloras non tiñan outra
intención que elevar o prezo do
piso e subilo por enriba do que a
lei permite no caso das vivendas
de protección autonómica.

Rexistro de demandantes

Un sistema para poñer fin a estas
prácticas podería vir da creación
dun Rexistro Único de Deman-
dantes de Vivenda Protexida, que
a Consellaría de Vivenda anun-
ciou que está a preparar. Median-
te un procedemento público, au-
mentaría a transparencia na adxu-
dicación de vivenda e mesmo po-
dería servir para deter a escalada
de prezos que se está a rexistrar,
xa que ao non se producir sobre-
prezos a competencia que a vi-
venda de protección autonómica
lle faría a outras promocións pri-
vadas provocaría que estas mode-
rasen a alza dos prezos de venda. 

Unha figura semellante a este
rexistro xa existe no País Vasco,
onde a adxudicación realízase
por un criterio obxectivo estable-
cido por lei, o que implica que a
Administración procede a adxu-
dicar todos os pisos que contan
con protección pública aínda que
sexan de promoción privada.♦
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Evitará os sobreprezos e irregularidades de Navia e servirá para adxudicalas

A Xunta creará un rexistro de demandantes
de vivenda protexida

A casa contemporánea en Galicia
Plácido Lizancos Mora

O modelo tradicional no que a casa, xunto coa terra, os animais
e a ferramenta, conformaban unha empresa agroindustrial,
semella quedar obsoleto en Galicia. No seu lugar coloniza 

unha nova vivenda que, desaparecida a vinculación
dos seus moradores coa capacidade produtiva,
nace destina en exclusiva á función residencial.

Histórias Gráficas A NOSA TERRA

As probas
documentais,
imprescindíbeis
para denunciar

O delegado de Vivenda en Ponte-
vedra, Eudosio Álvarez, admite
que a Xunta “non ten na súa man
todos os mecanismos legais para
perseguir estas prácticas, habería
que reformar a lexislación”. Con
todo, tamén depende de que os pro-
pietarios presenten documentación
que demostre as irregularidades.

Sen documentos probatorios,
a Xunta non dará un paso para
sancionar as irregularidades por-
que ten que respectar as garantías
legais nun proceso como este.
Mais de se animaren os propieta-
rios vítimas das irregularidades,
Eudosio Álvarez indicou que
“abriríamos dilixencias prepara-
torias e, se as indagacións nos
conducen a infracción, un proce-
demento sancionador que podería
implicar multas ou mesmo a per-
da da titularidade da superficie de
solo público”. De todos xeitos, o
delegado provincial aclarou que
“os propietarios dos pisos non de-
ben temer nada, non vai haber re-
percusións negativas sobre o seu
patrimonio, aínda que si moles-
tias como ter que facer declara-
cións diante da Administración
ou mesmo diante dun xuíz”.

Ademais do procedemento
sancionador da Administración
autonómica podería haber outro de
carácter xudicial paralelo ou con-
secutivo que depurase as respon-
sabilidades penais. “Cómpre ter en
conta que o que para a Adminis-
tración é fraude, para un particular
que comprou o piso é estafa”, lem-
brou Eudosio Álvarez, que invitou
aos veciños a presentar probas e
ofreceulles asesoría legal.

O que reclama a Xunta son
“contratos, documentación ban-
caria, calquera indicio que debi-
damente encadeado que poña ás
claras que houbo o cobro dun so-
breprezo”. Os elementos docu-
mentais son básicos, mais tamén
é necesario demostrar que os gas-
tos eran innecesarios ou excesi-
vamente elevados, o que permiti-
ría determinar que foron unha
imposición para elevar os prezos.

Outro dos problemas que
apareceu en Navia foi o deterio-
ro do sistema de saneamento
porque os operadores que reali-
zaron as obras depositaron gran-
des cantidades de formigón nes-
te sistema, o que implicou danos
na circulación de augas fecais.
“Hai que levantar toda a estrutu-
ra”, adiantou Eudosio Álvarez.

Para facer fronte aos gastos
de reparación, a Xunta decidiu
reter os avais que, para facer as
obras dos edificios, presentaron
no seu día as empresas constru-
toras. “É unha cantidade eleva-
da”, concluíu Álvarez.♦

Navia é un plan de nova creación que vai albergar máis de 20.000 persoas. P. VILABARROS



A.N.T.
En pleno mes das letras ga-
legas, o coñecemento da sen-
tenza condenatoria contra tres
persoas por defender o galego,
nun pleno do concello da Co-
ruña, abre interrogantes sobre
a vontade da xustiza e dos po-
deres públicos a respecto do
idioma. O caso semella un
exemplo máis de condena rápi-
da e paradoxal das vítimas, en
tanto que o propio concello co-
ruñés permanece, desde hai
dúas décadas, ignorante, e sen
custes, das leis sobre o galego. 

O pasado 16 de marzo o xulga-
do número 5 da Coruña emitiu
sentenza condenatoria contra
Mª do Pilar García Negro, X.M.
Carril e Francisco X. Rei por
ofensas ao alcalde da cidade e
desorde pública, ocorridas no
pleno celebrado o 2 de novem-
bro de 2004. A sentenza conde-
na a cada un dos acusados a
dous días de localización per-
manente e a 120 euros de multa.
Mª do Pilar García Negro, por-
tavoz das tres persoas xulgadas,
resalta que “o importante non
son as cifras concretas, senón o
sentido condenatorio da senten-
za. Vese que usar o galego e de-
fendelo segue a ter un prezo”. 

A profesora titular da Univer-
sidade coruñesa e ex deputada
rexeita a acusación de desordes e
lembra que “o pleno non se inte-
rrompeu e a votación prevista ti-
vo lugar”. “Nós protestabamos
precisamente –engade– porque
naquel pleno o alcalde pretendía
consumar unha ilegalidade: a de
declarar cooficial a denomina-
ción en castelán de A Coruña”.
Hai que lembrar que tanto o Tri-
bunal Superior de Galiza como o
Supremo declararan nos últimos
anos, e en varias ocasións, a ins-
tancias da Mesa pola Normaliza-
ción, a forma galega como a úni-
ca que legalmente debía utilizar
a institución municipal. 

Ademais do incumprimento
da lexislación referente ao topóni-
mo por parte da alcaldía, os acu-
sados querían denunciar o incum-
primento tamén da lei 5/1988 que
decreta o uso do galego na docu-

mentación oficial dos municipios.
Dentro dos paradoxos deste

caso, García Negro apunta que “o
concello denunciounos por pro-
testar contra un acto que a propia
xustiza cualificou de nulo”.

Para García Negro, os reitera-
dos incumprimentos das leis so-
bre o galego por parte do concello
teñen unha influencia a maiores,
dado que “todas as institucións
públicas e privadas que usan o
nomenclátor oficial do concello
están a incumprir igualmente a

lei. É o caso de Fenosa, Caixa Ga-
licia ou R, pero todas elas se es-
cudan en que non está na súa man
o mudar o nomenclátor”. 

Emprazamento ás institucións

“Emprazo ao Parlamento, á Xun-
ta no seu conxunto e á Universi-
dade, declarou García Negro, pa-
ra que se pronuncien ao respecto,
toda vez que os tres estamentos
están implicados no caso”. O úl-
timo deles, a Universidade, ao

ter en conta que dous dos acusa-
dos son profesores e outro máis
graduado, todos eles na universi-
dade coruñesa. García Negro pi-
de que “se adecúe a teoría á prác-
tica” e reclama que “se diga algo
sobre esta situación”.

García Negro empraza tamén
ao presidente galego, ao vicepre-
sidente e ao secretario de Rela-
cións Institucionais a que se pro-
nuncien ao respecto, igual que o
fixeron no caso de Extremadura
“que ten a súa importancia pero

que está bastante máis lonxe”. A
profesora coruñesa, agora conde-
nada, cita tamén a Touriño para
pedirlle que deixe de repetir que
co galego “non hai problemas”.

A cada lei unha condena

Mª do Pilar García Negro sitúa
tamén este feito na súa perspecti-
va histórica, porque “cada lei so-
bre o galego parece traernos un-
ha sentenza condenatoria. Así,
tras o decreto de bilingüismo foi
condenada a profesora Xosefa
Baamonde; eu mesma por dar
clases en galego uns meses des-
pois de aprobada a Lei de Nor-
malización e agora este caso que
aparece ben logo de que o parla-
mento asumise, por unanimida-
de, o novo Plano Xeral de Nor-
malización, no que eu colaborei
como deputada e que se aprobou
o 21 de setembro de 2004”.

García Negro conclúe que
“non estamos ante un caso indi-
vidual, senón ante unha política
e unha xustiza que sempre se
emprega con contundencia para
excluír o galego”.♦
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Tres persoas condenadas por defender a lexislación sobre o idioma nun pleno municipal

O mes das letras ábrese cunha sentenza
dun xulgado da Coruña contra o galego

A.N.T.
A Mesa de Normalización Lin-
güística vén de poñer en marcha
o proxecto denominado Vía Ga-
lego, un nome que alude ás po-
sibilidades da nosa lingua como
vínculo de comunicación con
outros países, máis en concreto
cos da área lingüística lusófona.

Carlos Callón, presidente da
Mesa e que está proposto tamén
para presidir a Fundación Vía

Galego defende, con este pro-
xecto, “a circulación cultural con
outros países da nosa contorna
idiomática”. “Non ten sentido,
declara, que seña tan pouco doa-
do acceder a filmes portugueses
ou brasileiros ou a libros destes
dous paises que contan cunha
produción tan importante”. Ca-
llón sinala que, “mesmo desde
unha postura cosmopolita, atra-
vés do galego podemos comuni-

carnos con outras realidades”.
Vía Galego atenderá tamén

as posibilidades de comunica-
ción co galego da franxa asturia-
na e castelá-leonesa, así como
das tres poboacións de Extrema-
dura nas que se utiliza a fala. 

Recollendo apoios de
empresas

A Fundación Vía Galego preci-

sa medios para desenvolver os
seus proxectos. Callón sinala
que van por moi bo camiño os
acordos con empresas e institu-
cións que están interesados na
iniciativa. Nas próximas sema-
nas serán asinados varios acor-
dos con empresarios de diferen-
tes actividades económicas.

Vía Galego conta xa cun pa-
droado formado polo dirixente
socialista vigués Miguel Barros,

a profesora universitaria Mª do
Pilar García Negro, o actor Qui-
co Cadaval, o escritor Xavier
Alcalá, o ex directivo do Banco
Pastor Henrique Saéz Ponte, o
catedrático de economía Xavier
Vence, a directora de Biblos-
Club de Lectores Carme Gonzá-
lez e outras catro persoas por
parte da Mesa: Susana Romero,
Fátima Braña, Mª Xosé Jamar-
do e Carlos Callón.♦

Unha vía galega para comunicarse co exterior

A Mesa pon en marcha unha fundación dirixida á área lusófona

M.V.
O xulgado número 5 andou li-
xeiro con esta sentenza. Os ter-
mos lixeiro e lixeireza signifi-
can, en galego, como se sabe,
ademais de levidade, tamén ac-
tuación rápida, que é o sentido
ao que aquí nos acollemos. A
profesora Mª do Pilar García
Negro alude a esta dilixencia,
ao lembrar que a segunda se-
sión do xuízo tivo lugar o 9 de

marzo e a sentenza foi asinada
o 16, é dicir só unha semana
despois. Para que logo digan
que a xustiza é lenta! Será lenta
en todo caso para o goberno
municipal coruñés que leva
máis de vinte anos incumprindo
leis e sentenzas e aí está, coma
se tal cousa. Nisto, sucede co-
mo no de Palestina. A Israel
chóvenlle resolucións contra-
rias das Nacións Unidas que

ningúen fai cumprir e que os
propios xudeos festexan cada
vez cun novo bombardeo e cun-
ha nova ocupación de terras.

Tampouco deixa de ser cu-
rioso que a sentenza fose co-
ñecida oficialmente polos con-
denados o día tres, cando xa
estaba en máns dos xornalistas
desde o día 27. En concreto,
La Voz de Galicia publicou a
noticia o 28.♦

A lixeireza do xulgado nº 5

A defensa do galego no concello da Coruña é xa unha loita histórica.                                                                                                                    XURXO LOBATO / ARQUIVO



Aproposta do Goberno español ta-
mén pedía que ademais de que as
comunicacións puidesen facerse
nas linguas cooficiais do Estado,
as decisións do Parlamento Euro-
peo tamén fosen publicadas neses
mesmos idiomas na páxina web da
institución. Inicialmente, o execu-
tivo de José Luis Rodríguez Zapa-
tero tamén pedira que os eurode-
putados puidesen expresarse no
seu idioma no Pleno do Parlamen-
to. Non obstante, esta petición foi
aprazada para facilitar a aproba-
ción do uso escrito, segundo indi-
caron representantes do PSOE.

Segundo o Goberno español,
a proposta trataba de “outorgar
un estatus ás linguas cooficiais

españolas na Asemblea, que xa
traballa na actualidade en vinte
idiomas”. Para que os membros
da dereita europea non se opuxe-
sen á proposta, o Goberno espa-
ñol comprometeuse a pagar a
factura das traducións e non car-
garlla á institución europea.

No tocante ás intervencións
orais, os representantes do Esta-
do español non esixían unha no-
va cabina de tradución, senón
que se conformaban con que lles
desen dúas semanas de marxe
para avisar cada vez que un de-
putado desexase expresarse nun-
ha das linguas cooficiais, para
que o persoal de interpretación
puidese ser o axeitado.

A proposta enmarcábase na
decisión do Consello da UE de
xuño do 2005 que lle da pé ao

uso, baixo certas condicións, das
linguas cooficiais nas institu-
cións comunitarias. Até o mo-
mento, o Consello, o Comité das
Rexións e a Comisión Europea
xa firmaron os seus respectivos
acordos con España, pero cada
institución é autónoma para de-
cidir o seu réxime lingüístico e o
Parlamento non estaba obrigado
a aceptar a demanda.

Un informe previo da secre-
taría do Parlamento advertiu,
antes de que a mesa comezase a
examinar a cuestión, que a peti-
ción podería causar problemas
organizativos, dada a escaseza
de intérpretes de galego e éus-
caro. Porén, esa deficiencia se-
ría cuberta con contratos paga-
dos polo Estado español. Máis

ben, segundo fonte parlamenta-
rias, as maiores reticencias vi-
ñan motivadas pola posibilida-
de a que outros países con lin-
guas cooficiais seguisen o pre-
cedente.

Incongruencia do PSOE

No fondo, entre os deputados do
Partido Popular subxacen moti-
vacións de tipo ideolóxico, xa
que seguen vendo a Unión Euro-
pea como un agregado de Esta-
dos. Entre os vicepresidentes que
votaron en contra da proposta
destacan o do ex secretario xeral
do PP de Cataluña, Aleix Vidal
Quadras. Segundo o político ca-
talán, “a decisión debeuse unica-
mente a razóns técnicas”. Porén,
o portavoz dos socialistas espa-
ñois, Enrique Barón Crespo, si-
nalou que esas limitacións eran
facilmente subsanábeis e que “é
un feito lamentábel que unha ini-
ciativa totalmente fundada dende
o punto de vista político e cultu-
ral sexa derrotada pola acción
dun vicepresidente que ademais
de español é catalán”.

De todos os xeitos, coa pre-
sentación desta proposta queda
tamén patente a dupla vara de
medir do PSOE, xa que por unha
banda o Goberno presenta esta
moción no Parlamento Europeo,
pero non está disposto a que as
linguas cooficiais sexan utiliza-
das no Congreso. Nese sentido, o
presidente da cámara baixa, Ma-
nuel Marín, xa advertiu en máis
dunha ocasión que non permitiría
o uso de linguas cooficiais máis
que en frases curtas ou como saú-
dos, malia que non existe ningun-
ha normativa que o prohiba.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

R.V.A.
Aasociación Fala Ceibe do Bier-
zo vén de presentar unha queixa
diante do Procurador do Común
de Castela e León (semellante ao
noso Valedor do Pobo), na que
denuncia a falta de información
escolar en materia de ensino do
galego no Bierzo, por parte da
Dirección Provincial de Educa-
ción de León. Segundo a aso-
ciación berciana para a defensa
do galego, o Goberno leonés non
está respectando os acordos asi-
nados coa Xunta no ano 2001 e
ampliados no 2005.

“A nosa demanda baséase
no contido da Guía do estu-
dante do curso 2005-2006, re-
ferida á oferta escolar da pro-
vincia de León, editada pola
Junta de Castilla y León”, ex-
plica o presidente de Fala Cei-
be, Xabie Lago, na carta remi-
tida. No interior da sinalada
guía aparece a relación de to-
dos os centros educativos pú-
blicos de educación infantil,
primaria e os institutos cunha
completa información de cada

un deles. Nalgún deles faise
referencia incluso a que contan
cun profesor de portugués, pe-
ro en ningún deles xorde a re-
ferencia a que se imparten cla-
ses en galego. A única excep-
ción é o caso da Escola Oficial
de Idiomas de Ponferrada, on-
de aparece a referencia a que
se imparten 1º e 2º de galego.

En febreiro do 2002 o Pro-
curador do Común xa lle deu a
razón a Fala Ceibe nunha de-
manda semellante. No punto
cinco da resolución da Oficina
do procurador pedíase “que se
realice dende a Consellaría un-
ha campaña informativa sobre
o Acordo de Cooperación en-
tre a Xunta de Galicia e a de
Castilla y León para a promo-
ción do idioma galego nos te-
rritorios limítrofes das Comu-
nidades Autónomas, coa fin de
que todos aqueles centros do-
centes que estean interesados
podan ter coñecemento da po-
sibilidade de impartir o ensino
da lingua galega no próximo
curso 2002-2003”.♦

Fala Ceibe denuncia que o Goberno
de Castilla y León non cumpre
o seu compromiso co galego

O PP e os liberais opuxéronse a un proxecto presentado polo Goberno español

O galego non será oficial na Eurocámara
R.V.A.

O Parlamento Europeo rexeitou  o uso do galego, catalán e éus-
caro nas comunicacións por escrito á eurocámara. A proposta,
que partía do Goberno español, foi debatida na mesa do Parla-
mento, formada polo presidente, Josep Borrell, e 14 vicepresi-
dentes. Finalmente foi rexeitada por sete votos en contra, proce-
dentes do Partido Popular Europeo e do Partido Liberal. A favor
votaron os deputados do Partido Socialista, incluído Josep Bo-
rrell, do grupo Verdes-ALE e de Izquierda Unitaria Europea.

Sede do Parlamento Europeo en Estrasburgo.



H. VIXANDE
Mentres Vicepresidencia cre-
ará en dous anos 85 escolas
de educación infantil nas que
o galego será a lingua vehicu-
lar, os dez centros piloto de im-
plantación do idioma estarán
en contextos sociolingüísticos
en galego e sempre que tamén
haxa unidades en castelán.

O Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar que impul-
sou a Vicepresidencia do Goberno
galego e no que tamén participan a
Federación Galega de Municipios e
Provincias e aqueles concellos que
se sumen, creará 85 escolas infantís
en galego en dous anos.

O Consorcio conta cun Plan de
Calidade para toda esa rede públi-
ca no que o galego será un aspec-
to relevante. As ordes de Vicepre-
sidencia publicadas recentemente
e que se refiren ás subvencións e
mantemento das Escolas Infantís
inclúen como criterio prioritario
que conten con plans de dinamiza-
ción en galego para que o noso
idioma sexa o prioritario.

Escolas piloto

Por outra banda, aínda non está
decidido cales serán os dez centros
piloto para implantar unidades de
Educación Infantil en galego, ex-
plicou a subdirectora xeral de Or-
denación Educativa, Vitoria Nava-
za, que si adiantou que criterios re-
xerán para definir esta elección.

O primeiro dos criterios será
que no mesmo centro sexa posí-
bel impartir a outra opción, é di-
cir, que haxa unha unidade en
castelán. Tamén será decisivo
que as escolas elixidas estean en
ámbitos sociolingüísticos gale-
gos. En canto a distribución xeo-
gráfica, estarán repartidos en
función do peso demográfico
provincial: tres na Coruña, tres
en Pontevedra, dous en Ourense
e dous en Lugo. Este criterio de

poboación non rexerá dentro de
cada provincia e a elección non
terá que ver co número de resi-
dentes. Estes factores fan que ci-
dades como A Coruña ou Vigo
teñan poucas posibilidades de
contar cun destes centros piloto.

Vitoria Navaza anunciou que
en quince días a Consellaría en-
viará un correo electrónico con
acuse de recibo aos centros de
Infantil para que podan presentar
a súa candidatura a este progra-
ma. Será necesario que a solici-
tude sexa aprobada polo Conse-
llo Escolar. Haberá unha dota-
ción de recursos complementa-
rios para os centros escollidos.

O presidente da asociación
Nais e Pais en Galego, Adolfo
Muíños, felicitouse por unha de-
cisión da Consellaría de Educa-
ción que coincide cunha reivin-
dicación histórica da entidade
que representa. Muíños tamén
manifestou o seu optimismo coa
medida aínda que matizou que a
esixencia de que se produza en
contornos sociolingüísticos gale-
gos non é satisfactoria para el.

Para o presidente de Nais e Pais
en Galego, “en teoría, nos contor-
nos sociolingüísticos galegos xa se
aplica o Decreto do galego; pensa-
mos que a medida debería aplicarse
naqueles lugares onde predomina o
castelán e a escola ten un papel des-
galeguizador, hai anos que deman-
damos que nas cidades podamos
levar os novos fillos a un centro en
galego. Entendo que queiran evitar
a confrontación, pero sempre hai
atrancos para o galego”.

A decisión de contar coa
aprobación do Consello Escolar
tampouco é do agrado de Nais e
Pais en Galego. “Representa un
atranco; trátase dunha medida
improvisada, vai dar pouca mar-
xe para que o coñezan os pais e
nais”, explicou Adolfo Muíños.

A penar das obxeccións,
abondando nos aspectos positi-
vos do acordo de Educación,

Muíños chamou á mobilización
para conseguir que eses centros
cumpran todas as expectativas e
que “non haxa volta atrás”.

CIG e Mesa

Nin a CIG nin a Mesa acolleron
con euforia o proxecto da Conse-
llaría de Educación. O secretario
xeral de CIG-Ensino, Anxo Lou-
zao dixo que “non ten sentido es-
coller centros en contextos socio-
lingüísticos galegos porque xa ti-
ñan que estar en galego; iso reve-
la que o noso idioma é subsidia-
rio do castelán, representa unha
concepción diglósica”. Ante este
panorama, o sindicalista indicou
que “non facer nada pola lingua
tamén é facer política lingüística,
aínda que sexa para que se acen-
túe a súa ausencia da escola”.

Nun sentido semellante pro-
nunciouse Carlos Callón, presi-
dente da Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística, que ademais di-
xo que “non hai posibilidade de
optimismo, o proxecto da Xunta
non é consolo nin solución por-
que é un proxecto anecdótico
marcado pola improvisación”.

Para Callón, nun panorama
de 1.200 escolas de Educación
Infantil, “dez son unha anécdo-
ta”. O presidente da Mesa non só
critica o número de centros, se-
nón aspectos como o criterio de
elección cinguido aos contornos
sociolingüísticos galegos. “Iso
xa estaba no Decreto de 1995;
con esta actitude depende da
vontade do profesorado bloquear
o proxecto piloto”, asegurou.

Como a Mesa pensa que aín-
da estamos a tempo para aplicar
“verdadeiros criterios de norma-
lización lingüística no ensino o
ano que vén”, durante a fin de se-
mana vai presentar un manifesto
asinado por figuras relevantes do
mundo cultural e social esixindo
a aplicación do plan de normali-
zación o ano vindeiro.♦
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A nosa historia
de raíz

A NOSA TERRA

Historia de Cangas
1900-1936

Iago Santos Castroviejo
Antonio Nores Soliño

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

Félix García Yáñez

Betanzos na historia

Xesús Torres Regueiro

Memoria
do Sar,
Crónica
gráfica
das Terras
de Padrón

José L. Cabo Villaverde
Miguel Cabo Villaverde

Os dez centros piloto de Educación
estarán en contextos sociolingüísticos galegos

En dous anos
Vicepresidencia creará 85
escolas infantís en galego

En Galiza impártese Educación Infantil en 1.200 centros.



A CIG é o sindicato que máis ba-
talla está a presentar no conflito
do metal de Pontevedra, no que
ademais representa ao 50% dos
traballadores, con seis dos doce
representantes na Mesa de Nego-
ciación. Malia algúns achega-
mentos entre os sindicatos e a
patronal, existen aínda múltiplos
puntos de desacordo. 

Unha das principais demandas
sobre a que xa se produciu un im-
portante avance é na regulariza-
ción en materia de contratación.
Os sindicatos pretenden que dimi-
núa a precariedade e queren que
no convenio quede reflectido que
ten que aumentar o número de tra-
balladores contratados de xeito in-
definido. Sobre este punto, segun-
do afirma o secretario comarcal
do Metal de Vigo, Manolo Simón,
a patronal aceptou que a porcenta-
xe de indefinidos quedase fixada
no 50%, aínda que os sindicatos

aspiran a que a cifra sexa final-
mente superior.

Outro dos aspectos funda-
mentais para chegar a un acordo
e nos que parece que está dispos-
to a ceder o empresariado é a
subcontratación. Para os sindica-
tos é unha das principais causas
da precariedade, xa que coas
subcontratas empeoran as condi-
cións dos traballadores. Os sindi-
catos piden que se limiten as
contratacións a terceiras empre-
sas e a patronal está disposta a
ceder cando se trate de empresas
do mesmo grupo, moi comúns
no sector do metal. Neste caso,
os sindicatos piden que prevale-
za o contrato coa primeira das
empresas do grupo e que non se
poida seguir subcontratando.

Un terceiro punto de desen-
contro, no que xa houbo aproxi-
macións, é no tocante á contrata-
ción de persoal en función da súa

experiencia e antigüidade no sec-
tor. Deste xeito, segundo indica a
CIG, pódense garantir os dereitos
dos traballadores de máis idade a
acceder á xubilación parcial.

Porén, o punto máis discor-
dante é aquel que afecta a flexibi-
lidade horaria. A patronal pide que
se cree unha bolsa de 200 horas
nas que os empresarios poidan bo-
tar man dos traballadores en fun-
ción das necesidades da empresa.
Para os sindicatos é inaceptábel
esa petición, xa que racharía co
ritmo de vida das persoas, limita-
ría novas contratacións e empeo-
raría a calidade de traballo dos
operarios. O único que aceptaría a
patronal a cambio da bolsa de 200
horas sería unha redución de xor-
nada de catro horas cada ano, che-
gando a doce horas nos tres anos
de vixencia do convenio.

Tampouco hai acordo nin
aproximación no referente a in-
crementos salariais. Os sindica-
tos piden un aumento de 800 eu-
ros o primeiro ano e do IPC real
máis 1,5 puntos os dous seguin-
tes de vixencia do convenio. Se-
ría este o único xeito, segundo a
CIG, de que os traballadores pui-
desen recuperar o seu poder ad-
quisitivo, perdido nos tres anos
vixentes.  ♦
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Enerxías renovábeis
MANUEL CAO

As taxas de crecemento da economía global coa incorporación
de novos países aos modelos de desenvolvemento do mundo in-
dustrializado está a incrementar o consumo de enerxía no con-
xunto do planeta. Dende as épocas en que as sete irmás contro-
laban con facilidade todos os recursos petrolíferos foise pasando
a un período no que o grao de conflitividade arredor da enerxía
derivada do petróleo traduciuse en guerras, subas crecentes do
cru e desenvolvemento de tecnoloxías que fixeran posíbel o uso
de enerxías renovábeis derivadas da auga, o vento, o sol, etc.

O incremento da demanda enerxética determina un au-
mento de prezos e a toma de conciencia por parte dos países e
axentes máis ricos en recursos da importancia do fluxo de fon-
dos que se poderían obter mediante o control e axeitada ex-
plotación das reservas pero tamén incentiva a investigación en
novas tecnoloxías para buscar novas fontes enerxéticas que
non dependan dos recursos non renovábeis. Se a isto lle enga-
dimos o factor ambiental derivado das externalidades negati-
vas da contaminación das tecnoloxías que traballan cos com-
bustíbeis fósiles temos un panorama que favorece cada vez
máis a introdución e utilización de enerxías baseadas en re-
cursos renovábeis, máis respectuosas coa conservación do me-
dio natural e con posibilidades crecentes de autoabastecemen-
to tanto para países ricos como en vías de desenvolvemento. 

Neste sentido, o salto tecnolóxico que se está a producir nos
últimos anos invita a pensar que o futuro enerxético está nas
fontes renovábeis pola súa menor agresividade fronte ao medio
e pola propia capacidade de acadar rendementos crecentes me-
diante a investigación tecnolóxica. Seguramente, as empresas
enerxéticas existentes constituídas en poderosos grupos de in-
tereses traballarán para dificultar ou ralentizar a introdución
destas novas tecnoloxías mais, en última instancia, non terán
máis remedio que adoptar o novo modelo enerxético, tentar de
controlalo e rendibilizalo. Os poderes públicos teñen, no seu
caso, unha función incentivadora do avance das enerxías reno-
vábeis dado que así cumpren obxectivos sociais e económicos
como a mellora ambiental, a democratización no acceso á ener-
xía, a creación de emprego, a calidade de vida, etc. 

Tradicionalmente, Galiza veu sendo fornecedora de enerxía
para a economía española pero non foi capaz de tirar partido
deste recurso á hora de poñer en marcha un modelo de crece-
mento e desenvolvemento autónomo e acelerado. A polítitica
de asolagamento dos vales galegos realizada pola forza no pe-
ríodo franquista converteu a Galiza nunha potencia en enerxía
hidroeléctrica con escasos beneficios económicos e sociais pa-
ra o país. Pero o desenvolvemento galego asentouse no consu-
mo do petróleo e gas debido ao tipo de tecnoloxías incorpora-
das en bens de equipo, electrodomésticos, automoción, etc.
Mais as perspectivas permiten albiscar unha economía galega
funcionando con fontes de enerxía autónomas e renovábeis a
partir da tecnoloxía eólica, biomasa, solar, etc mediante inves-
timentos e garantías de explotación dos recursos disponíbeis.

En particular, a industria do vento ten grandes posibilidades
en Galiza, tendo en conta que a nosa comunidade autónoma foi
pioneira na concesión de licenzas para a construción de parques
eólicos e que os rendementos produtivos derivados da mellora
tecnolóxica son cada vez maiores. As competencias concorren-
tes en materia enerxética e a existencia de axentes e operadores
con intereses contrapostos está a dificultar a implementación da
planificación enerxética que lle corresponde fundamentalmente
á Xunta. Os límites ao avance das enerxías renovábeis só deben
ser de tipo ambiental, tendo como obxectivo básico a substitu-
ción das enerxías non renovábeis polas renovábeis.♦

‘As empresas enerxéticas existentes
traballarán para dificultar ou

ralentizar a introdución destas novas
tecnoloxías renovábeis”

PACO VILABARROS

Obreiros alén mar.
Mariñeiros, fogoneiros e
anarquistas galegos en New York

BIEITO ALONSO

Mariñeiros e fogoneiros en contacto con outros
inmigrantes anarcosindicalistas puxeron a andar, no
primeiro terzo de século XX, unha experiencia sindical
inédita, de base “étnica” e industrialista: a Unión de
Fogoneiros, Cabos e Engraxadores do Atlántico,
asentada nos principais portos da costa leste
norteamericana. Con oficios vinculados ao mar,
determinaron unha organización societaria –moi
influída pola cultura da taberna portuaria– na que o
debate aberto entre a pretensión dos
anarcosindicalistas por configurar unha identidade
internacionalista e a pervivencia dunha identidade de
raiz “étnica”, permiten situar o obxecto deste estudo no
marco da discusión xeral sobre a reformulación desa
identidade e o recoñecemento de clase.

novidade    novidade    novidade    novidade    novidade

A NOSA TERRA

A suba dos salarios e a flexibilidade horaria
principais puntos de discordancia

A folga do Metal
en Pontevedra afecta a máis
de 20.000 traballadores

R.V.A.
A anunciada folga do metal na provincia de Pontevedra é xa unha
realidade. Tras unha longa reunión, na que non se conseguiu chegar
a un acordo para asinar o convenio, os sindicatos saíron á rúa a de-
mandar melloras que afectan a máis de 20.000 traballadores que de-
senvolven a súa actividade en máis de 2.800 empresas. As princi-
pais friccións entre os sindicatos e a patronal están nos incremen-
tos salariais e na flexibilidade horaria. A principal concentración
tivo lugar o mércores tres de maio na praza do Concello de Vigo.



Desde unha perspectiva política catalanis-
ta, coido que da mesma maneira que os
ataques furiosos da dereita española ao
proxecto de novo Estatut o fixeron esaxa-
radamente bo, agora, a defensa desmesu-
rada de Maragall convida á suspicacia no
sentido contrario. Entre outros piropos, o
presidente catalán calificouno non só de
ser “un grande Estatut”, senón de galácti-
co, de estar a séculos de distancia do ante-
rior, de ser infinitamente mellor, de situar-
nos noutra dimensión, de supor un cambio
copernicano… Maragall, con total desme-
sura, converteuse no único propagandista
do Estatut, posibelmente por razóns de
aguante político, mais tamén persoal. Es-
tou seguro de que cre o que di, incluso po-
dería ser que fose o único que o crese.
Mais trátase dun caso claro de autoengano.

Moi distinta é a posición do resto dos
partidos que lle dan o si ao Estatut. Peran-
te o referendo que se aveciña, coma se
dunha treboada se tratase, CiU, PSC e
ICV defenden con máis ardencia o si que
o propio Estatut. CiU teno mal para amo-
sar entusiasmo sen que se note a contradi-
ción entre as ínfulas soberanistas coas que
quixo zarandear a ERC durante todo o de-
bate e a aceptación submisa do que até un
día antes era innegociábel. As hemerote-
cas e fonotecas están aí. Pola súa parte, o
PSC semella que que se contenta –e segu-
ramente non é pouco– con non ter racha-
do a cachola no transo, e comparte a pré-
sa con Zapatero por acabar xa con tanto
balbordo. En ICV parecen encantados con
ter sido quen de tintar ideoloxicamente á

moda un texto que, por esa soa razón, en
menos de cinco anos aparecerá como se
lle faltasen dúas mans de pintura.

Mais os que o teñen mal son os de
ERC. Ao feito, peito, claro. Era o seu prin-
cipal proxecto e quizais os que máis con-
trubuíron a el, e agora volvéuselles en con-
tra. A política é inxus-
ta coma a vida mesma.
Mais a suma de erros
de ERC non pode
achacarse á inxenuida-
de, idea coa cal algúns
enredan como para
xustificar as boas in-
tencións. Todo o con-
trario. Coido que o
erro de ERC foi a arro-
gancia e quizais un
pouco de mala dixes-
tión. Coidou que tiña a
chave dunhas portas
que, ao se abriren, non
o fixeron no sentido
previsto e deron de fuciños nelas. A última
arrancada inutilmente fachendosa viuse na
imposición torera de Vendrell a Maragall,
desatendendo a proposta intelixente –e me-
recida– de Ridao, ademais de visualizar
unha deslealdade institucional inxustifica-
da cara a Maragall. ERC, á vista do fiasco
estatutario, despois do acordo entre Mas e
Zapatero, aínda estivo a tempo de aceptar a
derrota da súa estratexia, contalo con toda
claridade e aceptar o mal menor, deixando
claro que ao día seguinte de estar aprobado
seguiría co seu proxecto político de longo

alcance. Tería sido a xogada política máis
intelixente, minimizando os efectos negati-
vos que agora lles caen enriba.

Ou ben, se o que lles pedía o corpo era
sacar o trabuco, podían ter anunciado a súa
saída do goberno naquel momento á vista
do fracaso do seu principal obxectivo e dei-

xar para Mas, Maragall
e Zapatero a papeleta
dos cambios de parella
antes do referendo. Se
estes últimos se atreve-
sen a seguir adiante, os
nons que sacaría ERC
serían de antoloxía e
nas seguintes eleccións
arrasarían, obrigando,
quizais, agora si, a ini-
ciar unha segunda
transición. Mais a his-
toria é como é, e agora
ERC está metida no
bulleiro de aferrarse ao
goberno, non querer

engulir o Estatut tal como quedou e non po-
der votar nin si nin non, nin todo o contra-
rio: o voto nulo preferente que decidiu a
executiva o pasado xoves, 27 de abril, po-
dería merecer un aturuxo no vindeiro con-
sello nacional. Sería o lóxico.

Que o novo Estatut mellora o anterior
parece en moitos puntos indubidábel. O
cambio nin é galáctico nin copernicano. Ta-
mén é certo que empeora nalgunhas cues-
tións, como é o caso da xiria ideolóxica do
Título primeiro. Mais de ningún xeito é “o
cambio que estivemos agardando vinte

anos” como tamén afirmou un Maragall
moi afouto. E non por unha cuestión de pe-
renne insatisfacción xenética do nacionalis-
mo. Expertos en temas de financiamento e
fiscais como Ramon Tremosa mostraron co-
mo case todo segue igual e, en calquera ca-
so, todo dependerá do libre albedrío do go-
berno de quenda en Madrid. E se no que ti-
ña valor político, como tamén afirmou Ma-
ragall nunha recente e clarificadora entre-
vista, resulta que declararse nación nos ter-
mos que se conseguiu “non xera dereitos”,
pois vaia lea se armou para nada! Urxe pen-
sar xa no día seguinte, e facelo coa sereni-
dade e seriedade coa que xa o fixo o notario
López Burniol nun temperán e atinado arti-
go titulado “El tabú de la secessió”.

O carácter político maioritariamente re-
signado, por non dicir rendido, no que se
nos educou aos cataláns des que recupera-
mos algún dereito político –aquilo do no hi
ha res a fer– lle vai dar un triunfo suficien-
te ao si no referendo. E agás o PP, que ten
claro o non –desde moito antes de discutir
calquera Estatut–, está aparecendo toda un-
ha serie de organizacións que se cren obri-
gadas a tutelarnos e dubidan entre conce-
dernos liberdade de voto, como se non a ti-
vésemos xa, ou convidarnos a converter o
referendo nuns xogos florais, iso si, moi
imaxinativos. A pesar de que Miquel Martí
i Pol escribise aquilo de “tot està per fer, i
tot es posible”, en Catalunya volve resoar
de fondo a canción de Raimon: “Quan veus
que tot s’acaba, torna a començar”.♦

SALVADOR CARDÚS I ROS é sociólogo.

N
º 

1.
22

1 
●

D
o 

4 
ao

 1
0 

de
 m

ai
o 

do
 2

00
6 

●
A

no
 X

X
IX

O proceso avanza amodiño en
Euskadi, pero as súas bases son
sólidas. Nin os rumores de car-
tas (supostas) de extorsión, de-
nunciadas desde Navarra nun
primeiro momento, nin os dous
ataques de kale borroka en Ba-
rañain e Getxo, suspenden as
canles de interlocución habili-
tadas polas partes. Tampouco a
esquerda abertzale tatexa a pe-
sar de que as súas bases obser-
van con preocupación que des-
de o anuncio do alto ao fogo xa
se produciron catro detencións,
prohibiuse o acto público do
Kursaal e a relegalización de
Batasuna non ten trazas de ser a
curto prazo.

A queima dun comercio dun
edil de UPN (sucursal do PP) na
localilade navarra de Barañain
prendeu as luces de alarma hai
quince días. Foi unha acción
importante cun notábel número
de afectados, pero as vías de co-
municación que existen entre o
goberno central e os dirixentes
da esquerda abertzale aclararon
todo de camiño. Incluso houbo
unhas reveladoras palabras do
ministro de Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, cando sinalou
que precisaban “dous, tres días
ou unha semana” para compro-
bar se o ataque fora unha orde
directa da ETA. Iso significa
que os contactos son bos, e que
non é necesaria máis dunha cha-
mada para saber como están as
cousas. O que hai que saber
agora é de onde partiu a orde e a
decisión dese ataque. Son in-
controlados da esquerda abert-
zale que aínda non asumiron a

importancia do proceso? Ou son
elementos alleos a este move-
mento, tratando de poñer paus
nas rodas? E por que precisa-
mente foi en Navarra, onde a
dereita oposta ao proceso trata
de aproveitar cada oportunidade
para emponzoñar o camiño
aberto á paz? É posíbel que o

saibamos no futuro, ou que non
se chegue a saber xamais.

O de Getxo foi un episodio
menor, sen apenas danos, e tiña
unha compoñente clara de pro-
testa tras a detención do mozo
Ibon Meñika nun control da
Garda Civil. Era a terceira de-
tención tras o anuncio da ETA,

logo veu outro. Semella com-
prensíbel que o Estado de De-
reito non  pode estar en tregua,
como pide Batasuna, pero toda
vez que o proceso de verifica-
ción se consolida (as cartas re-
cibidas por algúns empresarios
foron emitidas antes do 22-M e
ningunha delas contén ameazas
explícitas contra a vida ou os
bens dos destinatarios), ten sen-
tido manter controis nas estra-
das? Iso causa preocupación na
base social de Batasuna que
non entende por que despois
dun mes de alto ao fogo o go-
berno do PSOE aínda non lles
deixou nin tan sequera facer un
acto público e, menos aínda,
como Arnaldo Otegi volveu ser
condenado na Audiencia Na-
cional, a pesar de que non vaia
entrar na cadea.

Pero o camiño segue facén-
dose, mal que ben. O convence-
mento de que esta é a boa estén-
dese, e diversos sectores sociais
tratan de facer as súas achegas.
Hai algúns días publicouse o ma-

nifesto de mulleres de todo o Pa-
ís Vasco (Iparralde, Comunidade
Autónoma e Navarra) a prol da
paz. Nel vai incluída unha frase
polémica para a executiva do
PSOE: “se a sociedade vasca de-
cide mudar o seu status xurídico-
político temos que comprome-
ternos a estebelecer as garantías
democráticas para que iso sexa
respectado”. Unha frase que soa
a reivindicación da esquerda
abertzale, asumida tamén por
mulleres do PSOE e do PSF
francés nesta plataforma de mu-
lleres Ahotsak (Voces), impulsa-
da por Gema Zabaleta (PSE) e
por Jone Goirizelaia (Batasuna),
á que se sumaron mulleres de to-
dos os partidos agás o PP.

A única eiva desta platafor-
ma é que ese documento está
asinado a título individual. Non
é así no caso dos sindicatos vas-
cos, que traballan nun documen-
to unitario a favor da paz e da
normalización política. Nun
contexto histórico de división
sindical, ELA e LAB por un la-
do e CC OO e UGT polo outro,
se chega a materializarse pode-
ría ser algo inédito, co plus de
que esta vez estaría amparado
por organizacións e non só por
persoas. O seu contido sería in-
cluso máis ambicioso que o de
Ahotsak, e debería representar a
foto previa da mesa de partidos
políticos. Ademais, aí estarán ta-
mén os sindicatos navarros (su-
peradas as reticencias da UGT
nese territorio), o que tranquili-
zaría ás bases de Batasuna, que
neste momento andan orfas de
feitos polos que aledarse.♦

Os sindicatos ultiman unha declaración
de apoio ao proceso de paz

DANI ÁLVAREZ

O documento colexiado irá asinado por ELA, LAB, CC
OO e a UGT, incluídas as seccións navarras, e o contido
será semellante ao elaborado pola plataforma de mulleres.

Bilbao

Volver comezar
SALVADOR CARDÚS I ROS

‘ERC, á vista do fiasco
estatutario aínda estivo a

tempo de aceptar a derrota
da súa estratexia e aceptar

o mal menor, deixando
claro que seguiría co seu

proxecto político de longo
alcance”

Rafael Díez, secretario xeral de LAB, no centro, na manifestación do 1de maio en Pamplona.



CÉSAR LORENZO GIL
A integración latinoamericana e
as políticas encamiñadas ao de-
senvolvemento son vellas recei-
tas para acabar coa preponde-
rancia estadounidense no conti-
nente. A chegada ao poder da
esquerda en varios países fixo
posíbel poñer en práctica algúns
pasos. Os EE UU están preocu-
pados polo xiro e xa aguzan o
xeito de recuperar o control.

“Calquera que atenda aos sucesos
que ocorreron en Venezuela, Ni-
caragua, Perú, Bolivia e de dife-
rentes xeitos en México, a Arxen-
tina ou o Brasil, chega á mesma
conclusión: hai unha onda de pro-
fundo sentimento estadounidense
que se estende desde a fronteira
con Texas até a Antártida”. Quen
así se expresa é o xornalista da
BBC Gavin Esler, especialista en
América. Esta sensación percíbe-
se electoralmente e pode conver-
terse nunha real evidencia cando
remate o ano 2006, con comicios
presidenciais en seis Estados.

Para explicar a perda de lidera-
do estadounidense na rexión hai
que atender a unha data clave. O
12 de abril do 2002, Venezuela vi-
ve un golpe de Estado. O presiden-
te Hugo Chávez é encarcerado e
asume o poder Pedro Carmona, lí-
der dos empresarios e ben relacio-
nado cos altos cargos dos EE UU,
caso do ex embaixador en Caracas
Otto Reich. O golpe finalmente
frústrase pola actuación dos milita-
res e a rebelión popular, que consa-
gra a lexitimidade de Chávez. 

Desde hai tres anos, a influen-
cia estadounidense e venezuelana
en América Latina viviron traxec-
torias antagónicas. O fracaso gol-
pista debilitou a estrutura política
norteamericana. O Pentágono
soubo que debía refacer a súa es-
tratexia e reconverteu profunda-
mente os seus servizos militares e
de información para o subconti-
nente. Hoxe en día, os EE UU
manteñen nas súas bases de toda a
rexión miles de soldados adestra-
dos sen apenas coñecemento dos
gobernos dos países onde se radi-
can e é sabido que xa existe en
Colombia un continxente de máis
de dez mil soldados dispostos a un
ataque en calquera punto entre
Managua e Valparaíso.

O desgaste do golpe aprovei-
touno Chávez para acelerar o
proceso de integración sudameri-
cano. A escolla de Néstor Kirch-
ner na Arxentina e de Lula no
Brasil abre posibilidades de que
os tres xigantes latinoamericanos
poidan camiñar xuntos. Mais os
presidentes arxentino e brasileiro
queren camiñar máis devagar e
acaba sendo o venezuelano quen
dirixa o proceso baixo os crite-
rios do “bolivarianismo”.

O xermolo da filosofía diplo-
mática chavista é a Alternativa Bo-
livariana para as Américas (AL-
BA), unha comunidade económica
e mercantil na que até o momento
participan Venezuela, Cuba e Boli-
via. Na última xuntanza deste or-
ganismo, celebrada en La Habana
o pasado 1 de maio, Chávez, o cu-
bano Fidel Castro e o boliviano

Evo Morales explicaron que os ob-
xectivos desta iniciativa son crear
riqueza e desenvolvemento en ca-
da país aproveitando as potenciali-
dades de cada Estado, con criterios
de igualdade e respecto á propia
soberanía nacional. A trepia do
acordo está composta polo petró-
leo de Caracas, os enormes recur-
sos naturais de La Paz e o caudal
formativo (especialmente en Me-
dicina e Educación) de Cuba.

Os beneficios do petróleo
–aumentaron para Venezuela un
32 por cento no último ano– fi-
xeron posíbel que esta filosofía
se practique de xeito concreto en
máis de cen proxectos de desen-
volvemento no Paraguai, o Uru-
guai, Bolivia, o Brasil e a Arxen-

tina. Até nos EE UU reciben
axuda á compra de combustíbel
para calefacción en barrios po-
bres de Boston ou Nova York.

Unión no sur

A estratexia de Chávez pasa por
aproveitar as sinerxías políticas
da rexión e impulsalas. No últi-
mo lustro crebaron estrepitosa-
mente as políticas neoliberais.
Os diagnósticos e tratamentos do
FMI levaron á ruína grandes xi-
gantes económicos como a Ar-
xentina e as consecuencias foron
rápidas. Nos países máis fortes
rexurdiu un sentimento naciona-
lista aparellado a certa clase em-
presarial concienciada no desen-

volvemento dos seus propios pa-
íses que viu nas opcións de es-
querda o mellor xeito de recupe-
rar produtividade e esperanza (o
Brasil, o Uruguay, Chile…). 

Nos países máis pequenos,
foron os desherdados, principal-
mente os indíxenas, os que toma-
ron a rúa para pular a barreira dos
partidos tradicionais e gañar vo-
tos a base de piquete e folga. Ese
foi o caldo de cultivo no que se
criou Evo Morales en Bolivia. En
Ecuador, o Pachakutik é aínda
unha forza decisiva para a escolla
presidencial. O indixenismo cen-
trou parte da campaña peruana (o
nacionalista mestizo Ollanta Hu-
mala segue a liderar as enquisas
para a segunda volta) e revive de

cando en cando en México.
Aproveitando que o 2006 é

ano electoral, Chávez quere reu-
nir aliados para cambiar o orde-
namento continental. Hai unhas
semanas asinou un tratado de
venda de petróleo subvencionado
a cincuenta municipios goberna-
dos polos sandinistas en Nicara-
gua e non cansa de influír nas
eleccións peruanas acusando a
Alan García de preparar a “gran
traizón” se gañar. Agora mesmo,
as previsións falan de que a derei-
ta só gañará en Colombia, o 28 de
maio. Nos comicios de México
(xullo), Ecuador (outubro), o Bra-
sil (novembro) e a propia Vene-
zuela (novembro ou decembro) a
esquerda lidera as sondaxes.♦
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Considera os tratados comerciais o mellor modo de asegurar a hexemonía

Os EE UU perden a Latinoamérica

Imaxina Washington un conti-
nente tan “arrubiado” o ano que
vén? Por suposto e non lle gus-
ta. Hai quen fala de que se pre-
para algún movemento militar
por vía interposta para desesta-
bilizar a rexión. De aí a carreira
armamentística de varios paí-
ses, caso de Chile. Un conflito
por unha fronteira ou un resul-
tado de fútbol (xa ocorreu no
pasado, durante a Guerra do
Fútbol, do 1969, entre El Salva-
dor e Honduras) podería desen-
cadear un relampo que evitase
calquera tentación unitaria.

Para outras voces, esta idea
non ten sentido a día de hoxe.
A compra de armas responde a
unha reconversión de material
bélico obsoleto en varios paí-
ses e as consecuencias dunha

escalada militar na rexión serí-
an ben peores que a situación
actual.

É por iso que hai quen con-
sidera que a estratexia da “re-
conquista” será eminentemente
comercial. A influencia chinesa
preocupa, e moito, en Washing-
ton, así como os planos de ex-
pansión do Mercosur.

Fracasado o seu intento de
aprobar en común o Tratado de
Libre Comercio –coñecido po-
las súas siglas inglesas ALCA–,
George Bush decidiu vender o
proxecto porta a porta. O último
en sumarse ao pacto foi o presi-
dente peruano, Alejandro Tole-
do, só semanas antes do final do
seu mandato.

O sistema que empregan os
EE UU é doado de entender e

tan vello coma o mundo: “divi-
de e vencerás”. Segundo pala-
bras da analista económica
Mariana Martínez, a idea nor-
teamericana é facer que cada
novo goberno teña que escoller
entre a seguranza dunha alian-
za co norte ou deixarse engaio-
lar polos “soños de grandeza”
de Chávez.

Polo momento, esta idea dá
os seus froitos. O Mercosur vi-
ve intres difíciles a pesar dos
proxectos de expansión cara ao
norte polo desequilibrio entre
membros grandes e pequenos;
Venezuela abandonou a Comu-
nidade Andina de Nacións e
xurdiu un conflito entre Bolivia
e o Brasil pola nacionalización
dos hidrocarburos.

Xustamente, esta medida

política boliviana responde
moi ben ao novo modelo inde-
pendente de Washington. Un
continente historicamente es-
quilmado pola man foránea
pretende resolver os seus pro-
blemas de desigualdade racio-
nalizando os seus recursos na-
turais. Kirchner na Arxentina
mantén coa soga ao pescozo os
investidores en sectores estra-
téxicos e agora Morales pre-
tende que o que “veña facerse
rico a Bolivia non pense que o
que é noso se volve seu sen
ningún custo”.

Ao final, o conflito é de so-
beranía nacional, unha materia
que América Latina ten penden-
te desde a independencia a pri-
meiros do século XIX. Poderán
aprobala após 200 anos?♦

Vender o libre comercio polas casas

O presidente boliviano, Evo Morales, á dereita, momentos antes de anunciar o decreto de nacionalización dos hidrocarburos.



A.N.T.
A Fundación Galiza Sempre está
presente no IV Foro Social Euro-
peo, que se celebra en Atenas en-
tre o 4 e o 7 de maio. O represen-
tante galego será o presidente da
fundación, Xosé Manuel Beiras.

Tres son os piares nos que se
asenta a convocatoria deste ano
do Foro Social Europeo: a desre-
gulación laboral, a pobreza e a
destrución do medio natural. Para
encontrar unha resposta común
desde os movementos favorábeis
a unha mundialización alternati-
va, múltiplas organizacións so-
ciais, ecoloxistas, feministas, sin-
dicais e ONGs procedentes de di-
versos países da UE e doutros Es-
tados, caso de Rusia, Bulgaria,
Turquía, Albania, Palestina, Ma-
rrocos, Pakistán e Bangladesh.
No comité organizador de Atenas
2006 participan Attac, Amnistía
Internacional, Greenpeace, Médi-
cos do Mundo e tamén entidades
chegadas da África subsahariana,
que prepararán a celebración do
Foro Social Mundial 2007, que se
vai celebrar en Kenia.

Por parte galega, o represen-
tante da Fundación Galiza Sempre

será o seu presidente, Xosé Manuel
Beiras, que viaxa a Grecia co ob-
xectivo de potenciar a presenza do
noso país no ámbito internacional.
Beiras manterá contactos con al-
gunhas das principais asociacións
políticas e sociais alí representa-
das, caso do Ciemen, a Alianza Li-
bre Europea e outras fundacións.

Para os organizadores deste
foro, Europa vive intres decisivos
na configuración do seu status
político e económico. A crise do
Estado do benestar deixou no
continente un pouso de concien-

cia neoliberal que aposta por di-
minuír os dereitos laborais dos
traballadores como xeito de man-
ter os gaños e aumentar a produ-
tividade. Ao tempo, a chegada de
centos de miles de inmigrantes
provoca desigualdades, aumento
da pobreza e conflitos sociais.

Outro dos temas principais
que se analizan en Atenas é o coi-
dado do medio ambiente. Europa
aumenta os seus niveis de conta-
minación e non consegue rachar
a súa dependencia dos combustí-
beis máis contaminantes.♦
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A Guerra do Vello Verde
GUSTAVO LUCA

Se funcionase a primeira e única Bolsa de Petróleo do
mundo que impón o pago en euros, o dólar derrubaríase.
A ruína do vello verde, como chaman en Bos Aires o

dólar, sería igual ca a dos billetes de 10.000 iuan coa cara de
Chan Kai Schek, a dos pesos populares de Pancho Villa ou a
dos marcos de Weimar que valían para acender o lume con
banqueiros a voar dende os faiados. Unha hecatombe

O conto non é só imaxinación do xefe de goberno do Irán,
Mahmud Amadineiad, senón terror da Bolsa de Norteamérica.
Polo demais, a IOB, que é como se identifica a nova Bolsa Pe-
troleira, é unha iniciativa do Irán democrático perfectamente
realizábel. 

A arma de destrución masiva do Irán é o cambio anunciado
da moeda e moito máis letal para o sistema norteamericano
que todas as cabezas nucleares que fabricar poidan os estados
delincuentes e que serían de valor táctico igual a cero nun
espazo aéreo dominado polos mesmos socios belixerantes da I
Guerra do Iraq.

O pagamento do petróleo en euros foi anunciado por
Saddam Hussein no ano 2000 mentres os aliados lle prohibían
todo a forza de bombardeos nunha situación límite coñecida co
nome de petróleo por alimentos. Era un segredo mal gardado
que a guerra de 2003 tiña como razón o desafío financeiro de
Saddam antes que parar o Quinto Exército do Mundo e as
famosas armas apocalípticas que nunca apareceron. 

Os tambores de guerra de 1991 e de 2003 son os mesmos
pero o pretexto da agresión non é fantasmal coma o das armas
ocultas de Saddam. Tan real é a central nuclear do Iràn coma
os técnicos e a axuda financeira rusa que a fan posíbel. No
Consello de Seguridade da ONU, os partidarios da terceira
guerra contra Oriente Proximo son os Estados Unidos e a
Union Europea que presta as suas armas para disparar contra o
euro en beneficio dos Estados Unidos. O cinismo imperial cla-
rifica a vision do conflito porque a China e Rusia defenden o
dereito internacional e preguntan con Amadineiad que clase de
xustiza é a que nega potencia nuclear ao Iran e lla concede a
Israel, Paquistán e a pacifica India.♦

Os movementos da mundialización alternativa
reúnense en Atenas

Beiras participa
no Foro Social Europeo

X.M. Beiras.                                                                                PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
Subir e baixar a escaleira
compulsivamente. Así viven os
equipos galegos o final da
tempada. Se após o duelo De-
portivo-Celta de Riazor, os vi-
gueses parecían disparados
cara á Liga dos Campións e os
coruñeses debían conformarse
coa Intertoto, tres días des-
pois, uns e outros volven con-
centrarse unicamente na Uefa.

A inmediatez da 36ª xornada de
liga deixou pouco sabor do due-
lo Celta-Dépor do pasado 29 de
abril. A derrota do Celta en Ba-
laídos fronte ao Barcelona, que
ademais supuxo a confirmación
do título para os cataláns, dei-
xou os vigueses sen apenas op-
cións de lograr a cuarta praza,
todo un xerro conxelado para
unha escadra que non puido es-
ta tempada cos grandes. En tro-
ques, o Deportivo salvou os mó-
beis da derrota de Riazor no
Lluís Companys diante do Es-
panyol e volve ter á man a posi-
bilidade de xogar en Europa o
ano que vén.

Estes últimos resultados en-
tran dentro da lóxica deportiva
de ambos os clubs esta tempada.
O Celta nunca gañou diante dun
grande en Balaídos des que vol-
tou á primeira división. Atrancá-
ronse Madrid, Valencia e agora
Barcelona. De nada valeu que os
cataláns soubesen no descanso
que xa eran campións. Ronaldin-
ho, Eto’o e compaña non quixe-
ron dar a sensación de que rete-
san o esforzo e acabaron coas
ilusións do Celta de acabar cuar-
to. Os vigueses fallaron na moti-
vación pero foron fieis á tradi-
ción: nunca conseguen marcar
unha vez que reciben un gol. Co-
mo noutros encontros, Canobbio
fallou nun man a man con Valdés
e Perera mandou un balón ao lar-
gueiro.

De gañaren, os célticos pode-
rían seguir a soñar con escoitar
de novo a musiquiña da Cham-
pions. Como perderon, deben
asegurar canto antes a súa parti-
cipación na Uefa, para o que ne-
cesitan un punto dos seis que
quedan por se disputaren.

Os deportivistas tamén fixe-
ron o previsíbel. Gañaron fóra o
que perderon na casa. O partido
contra o Espanyol cumpriu as
expectativas: forza, moito traba-
llo xordo e un bo resultado co
que seguir a pensar na posibili-
dade de xogar directamente
competición europea o ano que
vén. Se antes da vitoria en Bar-
celona, o mediocampista Sergio
anunciaba que o único obxectivo
era asegurar a Intertoto, este
triunfo mantén abertas as portas
da Uefa, malia a contundente vi-
toria do Sevilla diante do Getafe.

Eficacia contra supervivencia

Mais volvamos a Riazor. Tal e
como se prevía, o Celta demos-
trou que rematou o tempo no que

o Deportivo era superior. O plan-
tel vigués é hoxe por hoxe me-
llor ca o deportivista e proba di-
so foi o partido entre ambos os
conxuntos.

O Deportivo fixo un partido
de supervivencia. Joaquín Capa-
rrós volveu poñer no campo todo
o que ten e tiroulle o máximo
rendemento. Iago na mediapunta
e Arizmendi na punta do ataque
demostraron que o adestrador
acerta apostando por eles. Son
traballadores, humildes, moles-
tos para o contrario e con esa es-
pontaneidade necesaria para sor-
prender.

O problema foi como arrou-
palos, como protexer o seu traba-
llo para que o Celta non o derra-
mase cun gol. Aí o Deportivo foi
moi feble. O gol de Silva –malia
a súa ilegalidade– foi un presen-
te da defensa a Fernando Baiano,
que rematou só no primeiro pau
un córner bastante mansiño.

Co gol a favor, os vigueses
son letais. Teñen a paciencia de
Buda e ollan o rival coma un

boi, calmadamente, agardando
que se eslúa no lameiro do seu
centro do campo.

Fernando Vázquez foi habe-
lencioso nos trocos a pesar do
arriscado que era xogalo todo a
manter a vantaxe. Pero o ades-
trador celeste é coma un pirata
que embiste unha nave sabendo
como vai vir o vento, pese a sa-
ber que talvez o vento que vén
sempre esa tarde non veña.
Igual, Vázquez confiou na his-
toria, que afirma que ao Celta
non hai quen lle remonte un gol,
para armar de dentes a trinchei-
ra do medio campo –Iriney, Ro-
berto e Oubiña– e encadear a
Tristán con grillóns convertidos
en centrais –Méndez, Contreras
e Lequi.

A arañeira céltica desorien-
tou o Dépor, que foi facendo
ziguezagues sen sentido durante
a segunda metade. Para remate,
Molina fallou diante de Jesús
Perera, un tipo que como o dei-
xen aínda lle vai desputar o
pichichi a Eto’o.♦
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A derrota viguesa fronte ao Barça e
a vitoria coruñesa ante o Espanyol múdanlles o rumbo

Dépor e Celta crúzanse na escaleira

Igual que o Celta gañou a batalla
no céspede, os seus mil seareiros
impuxéronse nas bancadas. Cer-
to é que o deportivismo vive un
tanto agnóstico ultimamente.
Riazor aparece con moito cimen-
to cada domingo e acabou por
agora aquela paixón iluminada
que se transmitiu coma corrente
após o título de liga do 2000
–que lonxe parece que lles queda

aos afeccionados coruñeses! O
público agora é calado, un tanto
desprendido porque até deixa a
propia casa para os cánticos do
rival. “Parece mentira”, dicía un-
ha afeccionada, “que veñan á Co-
ruña cagarse na Coruña”.

Mais poden estar tranquilos
os coruñeses. Esa alegría dos
seareiros celestes é máis falsa
ca unhas pestanas postizas. Só

botan colonia cando comen fóra
da casa. En Vigo, as bancadas
parecen dun cinema. Pasan mi-
nutos sen que ninguén ouvee,
sen que se sinta nada máis ca o
grallar dunha gaivota na mei-
rande parte do estadio (hai que
facer a salvidade dos Celtarras,
que case nunca paran a pesar de
non chegar ao cento).

De feito, Balaídos sufriu a

invasión do alleo no partido
contra o Barcelona. A Galiza cu-
lé converteu o campo de Frago-
so nun mini Camp Nou e tirou
fóra as lesmias de máis de unha
década agochados nas casas, ne-
gando máis campantes que San
Pedro que fosen do Barça. Ago-
ra por fin poden saír do armario
e mandar fritir pexegos ao Ma-
drid sen saír da porta.♦

Entusiasmo celeste, apatía branquiazul

A bancada de Balaídos rexistrou a mellor entrada do ano co Celta-Barça do 3 de maio.



Ferrín e Manuel
Ferreiro reciben
o Losada Diéguez
Contra maquieiro, o libro que supuxo o re-
greso de X.L. Méndez Ferrín á creación poé-
tica tras anos de silencio, resultou gañador do
Premio Antón Losada Diéguez, que está orga-
nizado polos concellos do Carballiño e Bobo-
rás. A obra de Ferrín foi elixida por unanimi-
dade entre as dezaoito valoradas no apartado
de creación. O xurado acordou concederlle o
galardón, na categoría de investigación, a obra
Eduardo Pondal. Os Eoas, do filólogo Ma-
nuel Ferreiro. A obra de Ferreiro compe-
tía xunto con outras dezaseis finalistas.♦

Alex Mene
seleccionado
no REC.06
A videocreación Unha xota aragonesa do
artista Alex Mene vén de ser seleccionada
no REC.06. Festival de Creació Audiovi-
sual de Tarragona que se desenvolverá até o
7 de maio. A obra englóbase nun proxecto
máis amplo titulado Danzas do Mundo. No
minuto que dura Unha xota aragonesa o
humor sitúase nun primeiro plano para rein-
terpretar os canons de beleza estabelecidos.
A obra foi seleccionada no FIAV.05 de Bar-
celona, no Certame de Cortos de Caja Ma-
drid e na décimo sétima edición do Festi-
val de Cinema de Girona o pasado ano.♦

Vinte e seis finalistas
nos premios AELG
O sábado 6 de maio entregaranse os Pre-
mios AELG, que conceden os propios es-
critores da asociación para recoñecer o
mellor libro do ano. Nesta edición am-
pliouse a cinco o número de categorías ga-
lardoadas, contemplando agora a de narra-
tiva, poesía, teatro, ensaio e tradución.
Optan aos premio un total de vinteseis es-
critores. A entrega celebrarase no marco
da tradicional Cea das Letras, que este ano
terá lugar en Compostela, a cargo dos auto-
res Suso de Toro, Rosa Aneiros, María Rei-
móndez, Lucía Novas e Francisco Pillado.♦

res grandes da música brasileira
teñen novos discos no mercado.
Chico Buarque acaba con oito
anos de silencio con Carioca, unha
homenaxe á súa propia biografía e

á cidade do Rio de Janeiro. Marisa Monte
tamén volve en solitario tras a experiencia
dos Tribalistas con dous novos álbumes:
Infinito particular, integrado por sons pop
e Universo ao meu redor, unha proposta
máis enraizada na música do Brasil. Por
último, Chico César segue a medrar como

compositor con De uns tempos pra cá,
unha mestura de todo o son do seu país pa-
ra crear algo novo. Volvendo a Galiza, fa-
llouse o premio Ánxel Fole á investigación.
O traballo gañador versa sobre Nicomedes
Pastor Díaz e vai asinado por Mª Pilar
García Negro, Goretti Sanmartín, Xesús
Blanco, Silvana Castro e Amelia Sánchez.
Nos premios Minerva de literatura feita
polos máis mozos, as premiadas foron a
boirense Iria Acenoso, na categoría de po-
esía, e Triana Doce, de Poio, en narrativa.♦
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A.N.T.
Espiral Maior, a editorial que
dirixe o poeta Miguel Anxo
Fernán Vello, aspira a manter
a unidade temática que tradi-
cionalmente vinculaba a poe-
sía coa primavera. Nesta esta-
ción están a ver a luz impor-
tantes novidades e mesmo no-
vas coleccións que manteñen
á alza o universo lírico galego.

Mil primaveras máis para a
lingua galega, dixo Cunqueiro.
Nun acto celebrado en Vigo, o
pasado día dous, o seu fillo Cé-
sar lembraba que seu pai que-
dou marcado, nos anos trinta,
cando ao chegar a Santiago lle
chamaron poeta. A editorial Es-
piral Maior segue pulando por
ese espírito.

Suso Pensado presenta o día
seis, nas Pontes, o poemario ti-

tulado A tarde. Obra complexa
que destaca a sensualidade da
natureza e a erosión causada po-
lo tempo. Pensado, tradutor de
Leopardi, achéganos esta súa
primeira obra poóetica, de gran

plasticidade, acompañada de fo-
tografías a toda páxina de Suso
Fandiño. A tarde mereceu o III
premio Uxío Novoneira que ou-
torga o concello das Pontes.

A piques de saír do prelo

están os poemarios de tres xor-
nalistas de profesión. Miguel
Sande presenta Hoxe, que vén
o vento do sur, nos que ofrece
unha visión metafísica da natu-
reza; Pedro Rielo, con As pala-
bras furtivas afonda na rela-
ción co inmediato e Manuel
Darriba en Vostede non sabe
con quen está a falar observa a
realidade a través dunha visión
irónica. Con este libro, Darriba
obtivera o premio Espiral
Maior na súa XIII edición.

A carón destes tres autores,
dous veteranos presentan novas
obras. Xesús Rábade Paredes
ofrécenos Os anos da memoria,
unha crónica que comeza na in-
fancia e se extende polos anos
da ditadura. Trátase dunha obra
de forma impresionista e fondo
cívico e social. Pola súa parte
Mª do Carme Kruckenberg da-

nos As complexas mareas da
noite, un dos libros máis exis-
tencias dentro desta vea que
sempre caracterizou a autora.

Son seis novos poemarios
que a editorial vén sumar á quen-
da de novidades anterior, entre as
que se atopaban O segredo do
monte de Antonio Domínguez
Rei, O raio verde de Rosa Mén-
dez Fonte, Versos de ausencia e
desagravio de Xosé M. López
Ardeiro, O útero dos cabalos
(VIII premio Johán Carballeira)
de Lupe Gómez, Cidades de area
(II premio Fermín Bouza Brey)
de Xurxo Alonso, Casas Orfas
(V premio Fiz Vergara Vilariño)
de Emma Pedreira e Maneiras de
querer (obra poética 1978-2005)
de Vicente Araguas.♦
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Poesía para ler en primavera
Espiral Maior anuncia un gran número de novidades e traducións

A finais de maio Espiral
Maior abrirá unha nova co-
lección, de poesía e ensaio,
dirixida ao mercado caste-
lán e que contará con distri-
bución en toda España e en
países americanos como
Arxentina, Venezuela, Mé-
xico e probabelmente Chi-
le. A colección, que será
editada en colaboración coa
Deputación coruñesa, reci-
birá o nome de Spiral e pre-
sentará os textos en galego
e castelán. 

Miguel Anxo Fernán Ve-
llo resalta que é hora de rom-
per co atraso que levan as
obras galegas á hora de da-
rense a coñecer no exterior.
Nesta primeira xeira, e no
que respecta á poesía, Spiral
presentará, en edición bilin-
güe: Prometo a flor de loto
de Luz Pozo, senllas antolo-
xías poéticas de Manuel Ri-
vas e Lois Pereiro e unha an-
toloxía da xeración dos cin-
cuenta, elaborada por Lucia-
no Rodríguez.♦

Poetas galegos para
o mercado en castelán

O editor coruñés prepara ta-
mén dúas sorpresas importan-
tes. A primeira é a edición dun-
ha antoloxía da poesía mapu-
che. Será bilingüe (mapudun-
gun, lingua destes indíxenas de
Chile, e galego) e estará a car-
go de Xulio Valcárcel. A se-
gunda, unha antoloxía de 25
poetas cubanos contemporáne-
os, con raíces galegas, que está
a preparar Teresa Melo. 

Espiral editará, tamén, unha
antoloxía de poetas venezuela-
nos contemporáneos, en versión

bilingüe, igual que as anteriores.
Máis de seiscentas páxinas

terá, por outra parte, a primei-
ra grande antoloxía de poesía
iberoamericana, na que gale-
go, euskera e catalán compar-
tirán espazo cos poetas de Es-
paña e América. Aparecerá na
colección Auliga, co patroci-
nio da Deputación coruñesa, e
estará preparada polo poeta
Antonio Domínguez Rei. O
criterio da escolma será o de
que os poemas teñan entidade
propia e peso símbolo. 

Por último, e dentro deste
esforzo de intercomunicación
cultural e coñecemento mútuo,
Miguel Anxo Fernán Vello
anuncia a publicación dunha
selección de poemas de César
Antonio Molina, actual direc-
tor do Instituto Cervantes, en
versión exclusiva galega.♦

Dos mapuches
a César Antonio Molina

César Antonio Molina.

María do Carme Kruckenberg e Xesús Rábade Paredes.

Miguel Sande e Manuel Darriba.
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A.N.T.
É posíbel que a celebración
actual do Día das Letras pre-
cise dunha remodelación,
mais, o que non hai dúbida,
é de que segue a ser unha
convocatoria óptima para
que certos autores, só a me-
dias coñecidos, merezan a
dedicación dos investigado-
res e un tratamento editorial
que axude a asentar a nosa
aínda precaria base cultural.

Este ano é Manuel Lugrís Freire
a figura homenaxeada. Lugrís
foi poeta, dramaturgo e narra-
dor, fundador d’A Nosa Terra,
presidente da Academia Galega
e político galeguista: promotor
primeiro, en 1907, da Solidari-
dad Gallega e membro do Parti-
do Galeguista na xeira republi-
cana. Ademais foi o pai dun pin-
tor célebre: Urbano Lugrís.

Manuel Lugrís Freire repre-
senta, como todos os seus com-
pañeiros de xeración, o triunfo do
voluntarismo que se inspira nun-
ha realidade tan evidente como
marxinada desde as institucións.
O traballo de Lugrís seméllase ao
dos primeiros poetas negros, ao
da Liga Gaelica irlandesa ou ao
dos valedores da cultura checa. 

A súa dramaturxia merecera
xa varios estudos. Cabe citar a
obra O teatro de Manuel Lugrís
publicada por Francisco Pilla-
do, en 1991, en Edicións do
Castro e aínda a disposición do
público. O mesmo autor vén de
publicar nos Manuais Casaham-
let a obra “Na outra banda da
ponte. Materiais para un espec-
táculo didáctico sobre Manuel

Lugrís Freire”. A través deste
diálogo entre varias personaxes
faise un ameno repaso da bio-
grafía e das características da
obra do autor homenaxeado.

“A Ponte” é precisamente o
drama de máis envergadura que
nos deixou Lugrís. Representa-
do, por vez primeira, no Teatro
Principal da Coruña en 1903, ho-
xe goza dunha espléndida edi-
ción, ilustrada por Anxo Fariña,
e publicada por A Nosa Terra.

As biografías

Son varias as biografías, que
cun ánimo divulgador, sairon á
luz este ano. Ramón Nicolás

presente en Xerais, un texto so-
bre a vida e obra de autor, en
amplo formato, no que salienta
a presentación dalgúns textos
decoñecidos e o trato humano
dalgúns dos seus amigos. Xa-
bier Campos é, por parte, o au-
tor da biografía, de case duas-
centas páxinas, que edita Gala-
xia. A maiores de aspectos xa
citados, Campos detense ade-
mais na obra narrativa do autor
e no seu papel de “iniciador da
oratoria política en galego”.
Henrique Rabuñal é o narrador
da biografía que presentou A
Nosa Terra, na súa colección
Esencias, un formato de man,
de brillante presenza gráfica. Os

tres biógrafos destacan, alén do
dito, a defensa da lingua que fi-
xo Lugrís ao longo da súa vida,
tendo en conta que foi, entre ou-
tros mesteres, autor da primeira
gramática escrita en galego.

As antoloxías

Nélida Cosme e Dolores Sán-
chez foron as encargadas de es-
colmar os textos do homenaxea-
do para a ampla “Escolma de
textos” que dá a coñecer Edi-
cións do Castro, dentro da súa
colección Documentos. Xabier
Campos é, da súa parte, o autor
da “Antoloxía” que edita Gala-
xia. Ramón Nicolás presenta en
Merlín, a colección xuvenil de
Xerais, unha “Biografía e Anto-
loxía” dedicada aos máis novos.
O semanario A Nosa Terra veu
lembrando tamén, durante as úl-
timas semanas, os contos publi-
cados por Lugrís n’A Nosa Terra
histórica, publicación que, no seu
día, el mesmo fundou e dirixiu.

O xa citado Xabier Campos
é tamén o recompilador da
“Obra narrativa en galego” de
Lugrís que editou o Centro Ra-
món Piñeiro, en colaboración
coa Xunta.

Para o remate, mais non po-
lo seu menor interese, deixa-
mos o “Dicionario” que do au-
tor preparou tamén Xabier
Campos para as edicións tresC-
tres. Trátase dun resumo bio-
gráfico, acompañado de re-
ferencias á obra, así como un
repaso ás críticas que esas
obras mereceron, entre outros
aspectos varios que non se re-
collen noutros libros.♦

Máis dunha decena de libros divulgan 
a vida e obra de Lugrís Freire

Le Monde
Diplomatique,
premio
Xosé Couso

A.N.T.
O premio Xosé Couso de liber-
dade de expresión do 2006 foi
para a publicación francesa Le
Monde Diplomatique, que dirixe
o galego Ignacio Romanet. Esta
homenaxe outórgana anualmen-
te o Colexio Profesional de Xor-
nalistas de Galiza, o Club de
Prensa de Ferrol e Caixanova,
co gallo do Día Internacional da
Liberdade de prensa (o 3 de
maio). Para os organizadores, o
periódico premiado merece ser
destacado pola “defensa da li-
berdade de prensa e pola súa tei-
ma en facer un xornalismo rigo-
roso e independente das pre-
sións políticas ou económicas”. 

Dáse a circunstancia de
que Ramonet, xunto co escri-
tor tamén galego e residente en
Francia, Ramón Chao, viron
rescindida  en semanas pasa-
das a súa relación co diario La
Voz de Galicia co que colabo-
raban semanalmente.♦

O poeta
Ramón
Palomares
premio Valera
Mora
Fernán Vello
representou o
Estado español
no xurado

A.N.T.
Un poeta de gran forza telúri-
ca, moi enraizado no rural. Así
cabe definir a Ramón Paloma-
res, poeta venezuelano, do Es-
tado de Trujillo, que vén de re-
cibir o premio, de a pouco ins-
taurado, Víctor Valera Mora,
dotado con 100 mil dólares.

O sonado premio de narrati-
va Rómulo Gallegos conta xa
cun irmán no eido da poesía, trá-
tase deste premio Victor Valera
Mora que acaba de nacer. O pri-
meiro galardón outorgado reci-
biuno por unanimidade Ramón
Palomares, a quen Miguel Anxo
Fernán Vello, que formaba parte
do xurado, en representación do
Estado español, definiu como
“un Novoneira venezuelano”.

A fase final chegaron varios
poetas de renome de todo o
ámbito hispano: o nicaraguano
Ernesto Cardenal, a uruguaia
Cristina Peri Rossi, o mexicano
Homero Aridjis e o chileno Ra-
úl Zurita, entre outros.  

O xurado estaba composto,
ademais de por Fernán Vello,
por Norberto Codina de Cuba,
Nicolás Suescún de Colombia e
Gustavo Pereira e Gabriel Ji-
ménez Emán de Venezuela.♦



Títulos: Os homes só contan até tres / Os 
cárceres do esquezo.
Autores: Antón Lopo / Inma Antonio.
Edita: Xerais.

Algo que agradece, e moito, o
lector de ficción é a amenidade.
Para isto, repe-
tímolo por
centésima vez,
ningún xénero
tan predisposto
como o teatro.
Unha peza tea-
tral ben conce-
bida e desen-
volvida, como
estas dúas que
hoxe propoñe-
mos, ten a for-
za, a densidade
temática dunha
novela e requi-
re menos es-
forzo e tempo
que unha no-
vela breve, non
moito máis
que un par de
contos. De por
parte, o teatro,
tamén o teatro
para ler, é o xé-
nero literario
máis democrá-
tico, pois é o
que menos carga cultural lle esi-
xe ao lector e farao disfrutar co-
mo o que máis.

Con Os homes só contan
até tres Antón Lopo logrou o
Premio Álvaro Cunqueiro para
textos teatrais do ano 2004.
Conta a relación entre dúas ir-
más, unha relación que vai
máis alá da simbiose tacita-
mente pactada entre ambas,
neste aspecto, e non será a úni-
ca vez, Antón Lopo xoga moi
ben coa suxestión, tan impor-
tante son os actos que as perso-
naxes executan como aqueles
que o lector ou o espectador
crean que estas poden chegar a
levar a cabo. Se ademais se sa-
be manter o estatus das perso-
naxes na ambigüidade, se ao
lector ou espectador lle son
ofrecidas razóns para sospeitar
que non son quen parecen ser
este permanecerá en vilo e non
afrouxará a atención. Eis o ca-
so da historia de Luísa e Hele-
na, entre as que hai establecida
unha simbiose de luces e som-
bras, de éxito e anonimato, de
extroversión e introversión,
nas que dominadora e domina-
da non han ser quen parecen
ser para, finalmente, demos-
trarse que tampouco era tan
importante que fose unha ou
que fose outra.

Paralelamente aos avatares
da relación establecida nos ter-
mos comentados, corre a Histo-
ria, en verdade as historias de
amor que se desenvolven entre

Luísa e Nico e despois entre
Helena e Nico. Ambas e dúas se
combinan, ambas e dúas se al-
ternan no foco de atención do
lector, porque tamén entre as
dúas existe relación de depen-
dencia, e, deste xeito, o lector
non deixará nunca de permane-
cer atento porque a capacidade
da trama para metamorfearse,
sen deixar de ser ela mesma, pa-
rece non ter cabo. Ás tres perso-

naxes citadas, só hai que enga-
dir unha, Evaristo, un veciño de
Luísa e Helena, que está aí para
lembrarnos o que adoita aconte-
cerlle a quen ouse interferir
nunha relación sentimental,
claustrofóbica, simbiótica como
a que manteñen as dúas irmás.

Antón Lopo sabe xogar moi
ben cos dobre sentidos que ate-
souran as palabras, un recurso
que é moi útil á hora de ir in-

troducindo indicios de posíbel
mudanza no estatus das perso-
naxes, de xerar inquedanza no
lector-espectador, de xeito que
o que este le é o que as cousas
poden chegar a ser, mais nunca
o que son, afaino a gardar con-
tinuamente algo que o sorpren-
da, coa seguranza de que non
vai ser defraudado.

Se o creado por Antón Lo-
po era un universo cargado de
sentimentos, a peza de Inma
Antonio lévanos a un escenario
onde estes son imposíbeis. Os
cárceres do esquezo son espa-
zos dominados, xerados, pola
carencia de conciencia, neles
cabalgan ceibos os catro xine-
tes apocalípticos: a morte, a
guerra, a fame e a peste. Non
hai lugar aquí para os dobres
sentidos, na denuncia da mise-
ria moral non cabe máis que
unha única dirección, que os
humanos exploraron con exce-
siva frecuencia. Nicolás, fotó-
grafo que nace no mesmo mo-
mento no que morre o seu pai
loitando na batalla de Stalin-
grado, dá conta da súa vida
nunha entrevista. Entón van
xurdindo na súa memoria ins-
tantáneas nas que sentiu perto
o agallopar dos xinetes apoca-
lípticos. Niso consistiu a súa
vida, en deixar constancia grá-
fica deses males. Revelador é
que cando a entrevistadora lle
pregunta qué lle queda por fa-
cer, despois de tantas experien-
cias vividas, o reporteiro res-
ponde que todo.

Imma Antonio dividiu o es-
pazo das oito escenas con que
conta Os cárceres do esquezo.
Catro escenas corresponden a
cada un dos xinetes e nelas pre-
domina a color que identifica a
cada un deles: vermello, o da
guerra; branco, o da morte; ne-
gro, o da fame; amarelo, o da
peste. E nas outras catro desen-
vólvese a entrevista. Ao se al-
ternaren ambos espazos escéni-
cos temos oportunidade de se-
guir o desenvolvemento da en-
trevista e á vez, cando no deco-
rrer da memoria aparece un dos
xinetes, asistir a algunhas mos-
tras da súa actuación. Deste
xeito queda reflectida boa par-
te da vida de Nicolás, e tamén
un significativo mostrario da
barbarie humana. Se o conflito
recreado por Antón Lopo nos
prendía a atención, en virtude
da habilidade do autor, aquí
non é necesario, pois a intensi-
dade dramática, a crueza, de
Os cárceres do esquezo ábre-
nos os ollos sen que o espanto
permita respiro. Remata a obra
coas voces dos sen voz, dos
que a teñen recluída nos cárce-
res do esquezo.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Intelectual
esquecido
Xesús Taboada Chivite.
Arqueólogo, historiador, etnó-
grafo e ensinante, de Xerardo
Dasairas, é
unha biogra-
fía sobre un
intelectual
practicamente
esquecido pe-
ro fundamen-
tal para enten-
der a Xeración
Nós. Este veri-
nés traballou
cóbado con có-
bado con Risco, Cuevillas ou
Xaquín Lourenzo na recupera-
ción da memoria dos galegos
e deixou unha grande obra.
Edita Ir Indo.♦

Correspondencia
histórica
Galaxia publica agora Episto-
lario a Fernández del Riego,
de Ricardo Carballo Calero. A
edición correu
a cargo de
Dolores Vila-
vedra e Mont-
serrat Pena e
recolle as car-
tas que durante
cincuenta anos
o estudoso da
literatura galega
intercambiou co
seu amigo Paco
del Riego. Guerra, cárcere, es-
peranza. Textos de grande
interese histórico para
entender a historia recente.♦

Portugal
cervantino
Aínda que a historia oficial
non o saliente, o manco de
Lepanto combateu nos Açores
contra os independentistas
portugueses, tivo unha filla lu-
sitana e foi
en Lisboa on-
de compuxo
algunha das
súas obras.
Así o recolle
Cervantes em
Portugal, de
José Toribio
Medina e
Joaquim de
Montezuma de
Carvalho. Edita Nova Vega.♦

Sobre a liberdade
Carmen Blanco presenta Sexo
e lugar, conxunto de ensaios
culturais relativos á liberdade
sexual. Para construír o seu
discurso, a autora
pescuda a tra-
vés da
literatura, a
antropoloxía e
a historia. En-
tre os textos
que se
analizan, desta-
can os de Rosa-
lía de Castro,
Pondal, Fole,
Otero Pedrayo,
Xohana Torres ou Luz Pozo.
Edita Xerais.♦

Se o
conflito
recreado
por Antón
Lopo nos
prendía a
atención, en
virtude da
habilidade
do autor,
con Inma
Antonio
non é
necesario,
pois a
intensidade
dramática,
a crueza,
abondan
para
abrirnos
os ollos.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

2. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

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

4. LUKUMÍ.
Alfredo Conde.
Galaxia.

5. XUNTOS E MÁIS NADA.
Anna Gavalda.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A TERRA CANTADA.
Camilo Nogueira.
Xerais.

2. 1936. REPRESIÓN E
ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

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

4. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.

5. CONVERSAS CON
X.L. MÉNDEZ FERRÍN.

Xosé Manuel del Caño.
Xerais.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Sentimento e espanto
Antón Lopo e Inma Antonio
presentan dous dramas que cativan o lector-espectador

Antón Lopo.



Título: A fin da terra.
Autora: María Rosa Lojo.
Edita: Galaxia.

A editorial Galaxia está a levar
a bon fin e semella que con
continuidade unha liña de tra-
ducións de
obras que saen
do prelo no
mesmo intre
en castelán e
galego. Desta
estratexia son
sobranceiros
exemplos a úl-
tima obra de
Paul Auster,
Brooklyn Fo-
llies ou o Pre-
mio de Novela
Europea, Xun-
tos e máis na-
da de Anna
Gavalda. Nes-
ta liña se atopa
tamén a nove-
la da escritora
bonae rense ,
María Rosa
Lojo, na sol-
vente tradu-
ción de Ramón Nicolás.

A fin da terra é unha novela
situada no inverno londinense
de 1874. Situada a súa trama en-

tre Inglaterra, a Arxentina, Ir-
landa e Galiza eu recomendaría
comezar a lectura da obra polo
apéndice final, primeiro para
acadar unha contextualización
histórica tanto de situacións co-
mo de personaxes (Manuel Bai-
gorria, Calfururá, Juan Manuel
de Rosas…) e segundo, para
conseguir unha solvencia léxi-
ca, nomeadamente de vocablos
arxentinos e indíxenas (Huecu-

fú, diuca, fui fui, kepán…).
Deste xeito lograremos unha
maior comprensión e non tere-
mos que recorrer a esa parte do
libro con frecuencia, o que inte-
rrompería a fluidez da lectura.

Polo devandito, podería dar
a impresión de que estamos
diante dunha novela de xénero,
o histórico, mais este só é unha
alavanca para situar a acción no
intre temporal escolleito pola

autora para expresar as ideas
que lles quere transmitir aos lec-
tores. Para iso emprega a epísto-
la que lle dá á obra ese carácter
contrapuntístico, parte funda-
mental e por certo, a máis inte-
resante, provocando a ansiedade
do lector polo seu contido de
aventura, de misterio, de dialogo
interior, perfectamente dosifica-
do que devala no descubrimento
da identidade da protagonista.

A fin da terra é unha novela
que resalta a importancia do fe-
minino, na que a historia se vai
tecendo entre os personaxes,
construíndo unha urdime para
rematar no descubrimento da
identidade propia, demostrando
o importante que é a memoria
particular, a pequena historia, as
orixes. Lojo é dona nesta nove-
la dun estilo claro, nidio e fluí-
do que beneficia ese contrapun-
to no que se opón a encorsetada
sociedade británica do século
XIX e as epístolas enviadas
dende a Galiza que espertan a
curiosidade e a rebeldía da
protagonista. A fin da terra é
unha novela de lectura amábel,
gratificante con chiscadelas lite-
rarias e críticas explicitas coma
por exemplo á guerra.♦

XOSÉ FREIRE
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Novela que
resalta a
importancia
do
feminino,
na que a
historia se
vai tecendo
entre os
personaxes,
construíndo
unha
urdime para
rematar no
descubrime
nto da
identidade
propia.

O Ollo Público
Nº 14. Marzo-xuño 06. Prezo 3 euros.
Dirixe: Fernando Vilaboa.

Rafa Villar e Velimir Khlebni-
kov son os autores convidados
na sección de poesía. Xosé Ci-
dre repara no estado actual da
arquitectura galega. Fernando
Vilaboa analiza o cinema de
Pedro Almodóvar. No
apartado
de pintura,
móstrase a
arte de
Ana
Legido. Ja-
vier Sádaba
fai un artigo
sobre a rei-
vindicación
da moral e o
pensamento
fronte á guerra. Manuel Veiga
proponnos visitar Monforte.
Xosé Vilas lembra o 250º
cabodano de Mozart.♦

Novas da Galiza
Nº 41. Abril-maio 06. 
Dirixe: Carlos Barros.
Edita: Minho Media.

Neste número inclúense entre-
vistas con Carmen Castro, nai
de Diego Viña, morto cando
estaba no cuartel da Garda Ci-
vil de Arteixo, Paulo Ruben
Reis, membro de ATTAC-Bra-
ga,
Alberte
Pagán,
cineasta
e José
Grajal,
responsá-
bel da
empresa
de téxtil
Projecto
Global.
Ademais,
unha reportaxe sobre os riscos
do traslado da planta de Ence,
o novo panorama creado após
a tregua da ETA, iniciativas
de comercio xusto ou as novas
copas de fútbol galego.♦

Cerna
Nº 47. Primavera 06. Prezo 3 euros.
Dirixe: Manuel Soto.
Edita: ADEGA.

O dossier deste número é
sobre apicultura e a difícil
situación das abellas en
Galiza. Henrique Niño repara
na flora e vexetación no
Castro de
Elviña.
Belén Ro-
dríguez
fai unha
reportaxe
sobre a
iniciativa
lexislativa
popular na
defensa dos
ríos. A
entrevista é con Alberte Lema,
presidente da Plataforma pola
Defensa do Río Verduxo.
Federico Martín explica a pe-
gada ecolóxica en Galiza. Ma-
nuel Soto entrevista o
conselleiro de Innovación,
Fernando Blanco. Xan Carlos
Fernández alerta sobre a situa-
ción do bidueiral de Montede-
rramo.♦

Moito máis ca aventura
Mª Rosa Lojo lévanos ao século XIX con A fin da terra

Título: O castelo ambulante.
Dirección: Hayao Miyazaki.
Fotografía: Atsushi Okui.
Música: Joe Hisaishi.

Hai uns cantos anos, Hayao Mi-
yazaki, mestre do debuxo anima-
do xaponés cuxo currículo pode
remontarse ata aquelas míticas
series de Heidi e Marco (supera-
das con creces polas súas longa-
metraxes), ameazou con retirar-
se. Por sorte esta ameaza quedou
en mera intención e, lonxe de
materializarse, deulle paso a un
período onde o mestre lle deu luz
ás súas obras de maior calidade.

O castelo ambulante é unha
nova proba diso. Ben é certo que
non acada as cotas de mestría de
A viaxe de Chihiro (gañadora do
Oso de Ouro en Berlín e do Oscar
de Hollywood), ou doutras obras
coma A princesa Mononoke ou O
meu veciño Totoro, pero dende lo-
go supera con creces o listón das
habituais estreas animadas.

O filme leva o selo Miyazaki
sen xénero de dúbidas. A fantasía
desbordante, os seres máxicos,
criaturas estrañas e enfeitizadas,
bruxas e magos, as transforma-

cións, os animais-mascota..., ven-
se acompañados doutras constan-
tes deste creador de imaxes coma
a relación ho-
me-natureza.
Porén, non re-
corre neste caso
á mitoloxía ni-
pona, como é
habitual nel, se-
nón a un relato
occidental (a
novela da escri-
tora británica
Diana Wynne
Jones), que non
embargante es-
tá moi perto da
sensibilidade
oriental, o que
lle permite non desvincularse dos
elementos propios desta.

Tamén volve recorrer neste
caso á mestura da fantasía con
elementos reais, cando menos na
contextualización histórica, nes-
te caso a Segunda Guerra Mun-
dial, co que aproveita para facer
un alegato contra os conflitos bé-
licos e a barbarie á que poden
chegar os seres humanos. Porque
os filmes de Miyazaki son debu-

xos animados con “substancia”,
historias con profundidade e
múltiplas lecturas (aquí, refle-
xión sobre a vellez, mensaxe an-
tibélica...), lonxe da planitude
habitual das películas de Disney,
coas que apenas garda semellan-
za. As súas películas soen ter co-
mo trasfondo unha lectura filo-
sófica, neste caso da man dunha
rapaza transformada en anciá
que emprende unha busca, a da
súa verdadeira personalidade
(que consegue mediante o des-
prendemento da súa aparencia fí-
sica), que corre parello ao descu-
brimento do amor. Tanto ela co-
ma o resto dos personaxes con-
tan con profundidade, son com-
plexos, o ben e o mal son relati-
vos, nunca conceptos absolutos
nin maniqueístas.

O castelo ambulante é un no-
vo produto do Estudio Ghibli,
factoría de animación creada no
1985 polo propio Miyazaki, que
lle permite realizar os seus filmes
de xeito relativamente indepen-
dente, escollendo a técnica que
máis axeitada lle parece. Nestes
días de veneración ao dixital, es-
te director mantense fiel á anima-

ción feita a man, ao toque artesa-
nal, aínda que non descarte em-
pregar a tecnoloxía en contadas e
puntuais ocasións. Miyazaki de-
mostra, nunha época en que os
grandes estudios dedicados á téc-
nica tradicional se desmantelan,
que ambas as dúas vertentes po-
den convivir en perfecta harmo-
nía, que o avanzar e evolucionar
non significa abandonar o vello
senón adaptalo aos novos tem-
pos, sen sucumbir ao embruxo
dunhas máquinas cada vez máis
perfeccionadas. A maxia que o
director-debuxante acada nas sú-
as imaxes parecería imposíbel
por outros medios, xa que a per-
fección do trazo e o grafismo su-
bliñan o preciosismo das imaxes,
conformando ás veces secuen-
cias perto da abstracción.

O dito, unha lufada de aire
fresco, a mellor opción para
quen teña que levar os nenos ao
cinema o fin de semana, ou pa-
ra todos aqueles que non crean
que os debuxos animados “pa-
ra todas as idades” son patri-
monio da infancia.♦

SABELA PILLADO

Debuxos animados con trasfondo
Miyakazi reivindica o valor do debuxo tradicional
n’O castelo ambulante

Os filmes
de Miyazaki
son
debuxos
animados
con
‘substancia’,
historias
con profun-
didade e
múltiplas
lecturas.

Mª Rosa Lojo. P. CONDE



Recíbenos en Cubelles, unha pe-
quena vila cabo de Vilanova i la
Geltrú, onde vai dar un recital
dentro da xira de presentación do
espectáculo I, o mesmo co que
vai estar presente en Vigo e Ou-
rense a próxima semana. O recital
celébrase nun pabellón deportivo
e faise en apoio dunha emisora
local, Rádio Cubelles, que cum-
pre os seus vinte e cinco anos nas
ondas, nacida fóra dos circuítos
dos grandes grupos mediáticos.
Quizais por iso ten o recendo so-
lidario dos recitais de hai trinta
anos, cos camerinos organizados
sobriamente nos vestiarios depor-
tivos. A diferenza é o magnífico
son das equipas de agora. Llach
préstase á conversa sen volta,
“vai directo” dinos, e aínda que
na corta distancia poda parecer
fráxil, en canto senta diante do
piano transfórmase para debullar
máis de vinte cancións e ofrecer
catro longos bises ao entregado
público da vila na que naceu Jo-
sep Andreu i Lasarre, máis coñe-
cido como Charlie Rivel.

Anuncia para 2007 a súa
despedida artística. Como
hai que entendelo?

Deixo o que se denomina
carreira artística, o que quere
dicir facer un espectáculo ou
grabar e promocionar un disco
cada ano e medio. Será en mar-
zo de 2007, cando se cumpran
corenta anos desde que empecei
en Terrassa. Para non ser pasto
do psiquiatra deixo aberta a po-
sibilidade de cando en vez facer
algún recital co piano, porque o
corte é tan profundo que asusta.
Procurarei que sexan poucos e
que se vaian espaciando, pero
iso non sei xa se será posíbel. O
que deixo é de presentar discos,
de compoñer cancións para
amosar ao público, de montar
grupos e facer arranxos novos.

Dinos que quere explorar
outros aspectos da vida.

A razón primeira é estética.
Se miramos estes anos como un-
ha película hai que procurar que
acabe ben, e se é unha canción
debe ser cun acorde harmónico.

Agora penso que remato en ple-
nas condicións, mesmo criativas
porque veño de compoñer seis
cancións con moitas ganas, re-
matei a música dunha película e
estou facendo
moitas cousas. É
un momento de
forza e resulta bon
para poñer o ra-
mo. Non quero
estar a mercede
dos accidentes la-
borais da idade.
Ademais eu apre-
ciei moito os cole-
gas que teño e ti-
ven que morreron
enriba dos esce-
narios, pero non o
vexo para min.
Non tanto por razóns físicas co-
mo polo que ten que ver co mo-
tor creativo que debes levar den-
tro e que penso que é difícil man-
ter. Agora son un vello moi novi-
ño, e quero xestionar o tempo
que teña por diante, sexan trinta,
vinte ou cinco anos; teño ganas

de aprender outras cousas, de vi-
vir doutra maneira. Os que esta-
des lonxe quizais non o notedes
tanto, pero son corenta anos de
viaxes, presentacións, actua-

cións por todas
partes.... e a min
gostaríame vivir
aprendendo a ser
doutra maneira.
Penso que os últi-
mos anos dunha
persoa son moi
i n t e r e s a n t e s ,
atractivos e tamén
difíciles. Cheos
de retos, contradi-
cións e sabedorí-
as, e tamén do
aprisionamento
da experiencia.

Pretendín sempre que o ser hu-
mano se debe sentar na cadeira
da platea e mirarse nese proceso
que te leva ao final. Non o digo
desde a tristeza necrolóxica de
todo iso, senón como experien-
cia vital. Eu crin algunhas cousas
que cantei, como o do Viatge a

Itaca e gostaríame practicalo. Os
anos que quedan son un reto es-
pecial. Ao final do camiño na vi-
da o ser humano atópase unha
porta na que todos os reflexos
mentais e físicos adquiren unha
dimensión especial. Tiven sorte
nesta vida e teño unha bagaxe
que quero confrontar con algo
que non sexa cantar.

Pódese escapar dun oficio
como o seu?

Parte é oficio e parte non.
Cando era pequeniño, cando ti-
ña corenta anos, dicía que non
vivía para cantar. Que a vida,
ademais do meu oficio que é
un privilexio fabuloso, tamén
era moitas outras cousas. Vou
ver se é verdade. A canción é
un camiño para comunicar sen-
sibilidades, fantasmas interio-
res... É posíbel que atope a sen-
sibilidade doutra maneira.

Estética e compromiso

Os días 11 e 12 vai dar dous
recitais na Galiza (Vigo e Ou-
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XAN CARBALLA

Os días 11 e 12 de maio celebrará senllos recitais en Vigo e Ourense, da man das asociacións de Amigos da República de
ambas cidades. A cita pode ser a derradeira oportunidade de escoitar o músico catalán que vén de anunciar a súa retirada
dos escenarios e da publicación de discos a partir de marzo do vindeiro ano, cando cumpre catro décadas de vida artística.

X. CARBALLA

LLlluuííss  LLllaacchh
‘‘RReettíírroommee  ppoorrqquuee
ccrreeoo  nnaass  ccoouussaass
qquuee  ccaannttoo,,
ccoommoo  oo  ddaa  vviiaaxxee
aa  IIttaaccaa,,
ee  ggoossttaarrííaammee
pprraaccttiiccaallaass’’

‘A estética
sen compromiso
paréceme un luxo,
case un escarnio
tal como están
as cousas”



rense), da man de dúas aso-
ciacións de Amigos da Repú-
blica, e moitas veces ten
acompañado iniciativas mili-
tantes, cando o acento princi-
pal da súa obra non é tan
marcadamente político. Nos
recitais acompaña todas as
cancións cunha precisa expli-
cación na que non falta o de-
sexo de intervención social.

Iso é unha necesidade e unha
obriga que me impuxen desde o
primeiro momen-
to. Comecei cun-
ha xente que eran
Els setze jutges
que me ensinaron
a entender a  can-
ción doutro xeito
e estíveno practi-
cando. Estaría
máis cómodo fa-
cendo estética,
porque é onde me
sinto máis seguro
e espero que iso
non pareza unha
pedantería. Pero a
estética sen com-
promiso paréce-
me un luxo, case
un escarnio tal co-
mo están as cou-
sas. Sempre tentei
poñerme ao servizo de ideas e
conceptos que pasan á miña vol-
ta e que coido que pagan a pena.
Unha persoa que di que non se
compromete non é abondo inteli-
xente para decatarse do que está
dicindo: non hai nada máis com-
prometido que o non compromi-
so. Pero no mundo do espectácu-
lo ou da cultura parece que hou-
bese que explicar algo que me
parece evidente. Escoitamos tan-
to que a canción canto máis par-
ba e alineante máis normal é, que
non nos decatamos que esa é a
verdadeira anormalidade. Non
entendo un medio de comunica-
ción cultural que non sexa quen
de comprometerse co que pasa. É
tal esa vontade que ás veces cola-
boro con xentes nas que non
creo, con causas coas que non me
sinto cómodo pero que entendo
que fan un traballo de provoca-
ción social que é moi interesante.
Aprendín moitas cousas colabo-
rando con xente “marxinada”. Se
cando contactei por primeira vez
cos insubmisos me din que aque-
lo ía dar no que deu non o cree-
ría. Eu vivira o franquismo e sa-
bía que o exército estaba incólu-
me e o que menos podía imaxi-
nar era que, aínda que obrigado,
fose o PP quen tivese que supri-
mir o servizo militar obrigatorio.
Ou sexa, que frente ao cretinismo
político  que nega a utopía, eu xa
vivín algunhas realizadas.

Ese compromiso é unha
marca da súa xeración...

...non, non. Os Pedro Gue-
rra están moi comprometidos, e
son moitos e moi diversos.

Pero a vostedes marcou-
nos especialmente.

Porque concidimos cunha
necesidade socio-política de
enfrentamento co sistema que
representaba o franquismo.
Nós, nun deserto de estandartes
de expresión política e sindical,
porque estaban proibidos, era-
mos xente que gozando dunha
certa popularidade podíamos
darlle canle a eses sentimentos

e déusenos un traballo e un pa-
pel que non nos correspondía e
que case sempre nos sobrepa-
saba. Collíanos nunha edade na
que nin o prevíamos nin esta-
bamos preparados e cada un
zafou como puido.

Complicidade e resistencia

Do seu primeiro recital lem-
bra que estaba cos ollos pe-
chados e as pernas tremendo.

Vivín cousas
fantásticas pero
que non quería
vivir, e fíxeno por
solidaridade con
xente que se esta-
ba xogando todo.
Parecíame desho-
nesto non estar
con eles. Lembro
sempre á xente de
Motor Ibérica,
nunha folga de
gran repercusión
en Catalunya.
Cando íamos dar
un recital avisá-
ronme de que a
policía ía entrar
por determinado
lugar e lles ían
dar unha pallos-

ca, pero que eles ían aguantar
sen moverse cinco minutos e eu
podía escapar por outra porta.
Sentir que cincuenta persoas re-

sistían unha malleira enorme
para que puidese cantar colóca-
che as cousas noutra dimen-
sión. Cando viviches todo iso,
ter esa complicidade era moi
importante e contra Franco loi-
tábase mellor porque había esa
complicidade. Anos despois os
novos cantantes tíñanse que en-
frentar eles sós a uns medios de
comunicación, unhas fórmulas
de promoción e unha maneira
de pensar que só a necesidade
da xente de coñecer un produto
–así lle din!–  distinto lles per-
mitía abrirse camiño. Encheron
salas e venderon discos sen
promoción só porque a xente
reclamaba esa outra forma de
canción.

Ten un disco novo para
editar, pero o último que
saiu, Poetes, é un libro-cd-
dvd, que recolle un espectá-
culo no que agrupa moitos
dos autores que vostede mu-
sicou. Foi tamén esa popula-
rización da poesía unha caste
de compromiso coa lingua
catalá?

Ese disco recolle un recital
no que hai de todo, porque son
composicións de case trinta
anos. Hai poemas aos que se
pode dicir que lle plaxias a súa
propia música e outros nos que
a musicación é un esforzo inte-
lectual de apreender poemas
que expresan algo que ti queres
dicir. Serían os casos de Ara
mateix de Miquel Martí i Pol
ou Viatge a Itaca de Cavafis.
No caso de Cavafis foi tal a im-
presión que me causou que
cunha grande inconsciencia
pola miña parte continuei o
texto. A xente analiza moito as
miñas cancións como se hou-
bese unha proxección pensada
e meditada cando a miña única
coerencia foi a capacidade de
improvisar coa miña liberdade.
A min sempre me gostou, e
desde a lonxanía é o que podo
contribuír, buscar unha nova
aprendizaxe. Despois de Viatge
a Itaca podía pensar en seguir
nesa onda, cando Campanades
a morts dicían “volveuse un
clásico”... pero o luxo deste
traballo é cuestionarse a un
mesmo continuamente e xa que
a vida che dá o don de xogar
coa música buscarlle todas as
variantes e procurar non repe-
tirse. Por iso é tan importante
para min o que antes falei da
retirada, porque me pregunto
se está ben facelo cando creo
estar ao cento por cento na mi-
ña criatividade. Sen forza inte-
rior todo é repetición e a min
iso non me interesa. Non son
un señor rico, pero teño bens
abondo para non abaratar a
idea que teño do meu traballo.

O final que anuncia faino
co espectáculo I, eses outros
futuros recitais espaciados
serán singulares como o re-
cente en Vitoria, de Campa-
nades a morts, co Orfeón Do-
nostiarra?

Non o sei. Quixera desapa-
recer e non sei como será, des-
de marzo de 2007 xa verei. Pa-
réceme difícil dicir non a cou-
sas que me interesan pero ao
tempo penso que o terei que fa-
cer. Pero quen sabe, ao mellor
dedícome a outra militancia.♦
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‘Cumprimos
un papel
no franquismo
nunha idade
na que nin o
prevíamos
nin estabamos
preparados e
cada un zafou
como puido”

‘Despois
do debate
do Estatuto
convertinme
nun
independentista
radical’

Como vive a frenética si-
tuación política dos últi-
mos anos?

Resúmese con facilida-
de. Eu era unha persoa au-
todeterminacionista, que
cree no nacionalismo como
liberdade comunitaria dun
país para poñerse  ao servi-
zo dos seres humanos que
o habitan, e despois do Es-
tatuto convertinme nun
independentista radical. Se
despois de trinta anos de
democracia o proxecto de
España é isto, en fin... Se a
presentación da vontade do
90% do parlamento e da
povoación se liquida desa
maneira o futuro de España
é un fracaso e unha marcha
atrás. Pensaba que o pro-
xecto de futuro pasaba po-
lo respecto escrupuloso á
diferenza e que todo iso
podía ser aceptado polos
pobos que conforman o Es-
tado. Ver como fumos tra-
tados de insolidarios no-
xentos faime independen-
tista. Mentres a clase polí-
tica española sexa así eu
non quero ese proxecto de
futuro nin cohabitalo.♦

Cando aínda mantén a súa
capacidade de emocionar,
non se sinte obrigado ao seu
público?

É que se non me emociono
eu cantando non soportaría este
traballo, porque sería unha par-
vada saír a facer uns xogos de
voz. No público quizais non es-
teña racionalizado pero hai algo
que se sinte. A vantaxe das can-
cionciñas ou a gran música que
facemos é que damos saida a
unha linguaxe non racional.
Penso que a canción ten tres lin-
guaxes separadas. Unha primei-
ra é a racionalización através da
formulación poética, das letras;
un segundo o mundo de senso-
rialidades e sentimentos pantas-
magóricos que temos no incons-
ciente e que saen fóra mercé á
música, finalmente entre eses
dous factores opera un híbrido
fastuoso que é a voz. A voz é ra-
cionalidade porque nos sirve pa-
ra dicer, pero tamén é factor de
comunicación emocional. A voz
é que reune o racional e o irra-
cional. A min fá-
lanme das miñas
letras, pero teño
para min que a
moita xente non
lle importa, que
gozan dunha me-
lodía, duns acor-
des ou unha voz
(coitados!!)... To-
dos os paspáns
coma min que
non sabíamos in-
glés e choraba-
mos con Mahalia
Jackson, sendo
agnósticos, dá-
monos conta de
que non era polo
que dicía senón
pola capacidade
da súa voz de traspasarnos. Por
iso podo ir ao Olympia de París
ou a Hannover, onde non enten-
den o que digo e ademais hoxe
non vai a xente a escoitarme por
antifranquismo. Para os cantan-
tes da miña xeneración esa foi a
nosa salvación porque senón xa
non estaríamos aquí, nin en Ca-
talunya nin noutras partes do

mundo. Sen unha capacidade de
comunicación que vaia máis alá
do que din as túas letras, sen ese
factor irracional non habería ca-
sa de discos que se arriscase, e
perde conta que a moita xente
en Catalunya e tamén do que foi
o felipismo e o aznarismo tería-
lles encantado que eu o deixase.
La estaca non foi famosa nunca
pola súa letra, pero é tan espan-
tosamente pegadiza que eu mes-
mo cando a compuxen  pensaba
que era un plaxio. E á xente pe-
góuselle.

A maiores de Cavafis,
sempre musicou a poetas ca-
taláns. Non o tentou adaptar
ao catalán autores doutras
linguas?

O meu poeta de cabeceira
sempre foi Federico García
Lorca, e adaptei un poema seu.
Son lector contínuo de poesía
francesa e neste recital canto
unha canción de Barbara. Pero
no espazo de tempo que os deu-
ses nos dan pensei que darlle a
unha cultura como a miña ou a

vosa, que son ca-
sos distintos pero
teñen en común
ser minoritarias
ou minorizadas,
uns centos de
cancións para
que poda ser nor-
mal coa súa cul-
tura, que poda
amar ou protestar
cantando, parecí-
ame de grande
utilidade. Empe-
zamos co fran-
quismo e iso ra-
d i c a l i z o u n o s
moito, despois
pensei que quería
manter esa fideli-
dade, non por

menosprezar ningunha cultura
porque non o fago á contra se-
nón á favor da miña. En Cata-
lunya hai cantantes  que cantan
en catalán e castelán, e pasado
o tempo da estrea do disco xa
nunca se pon o que fan en cata-
lán. A min se me queren poñer
nalgunha emisora terano que
facer en catalán.♦

‘Sen emoción non
entendo este traballo’

‘En Catalunya
hai cantantes
que cantan en
catalán e castelán,
e pasado o tempo
da estrea do disco
xa nunca
se pon o que fan
en catalán”

X. CARBALLA



Título: Jorge Molder.
Lugar: CGAC, Santiago.
Datas: Até o 4 de xuño.

Sería interesante pensar nestas
fotografías dun home traxeado e
maior, serio e cunha notábel pro-
xección social (o artista é direc-
tor do Centro de Arte Moderna
José de Azeredo Perdigao
pertencente á Gubelkian), nou-
tras circunstancias, poño por ca-
so unhas representacións nas que
a seriedade do varón traxeado e
circunspecto se transformasen
nos rastros dun home máis débil,
máis espido, máis femenino,
máis delicado e doce… Dirán
vostedes que serían outras foto-
grafías, outros conceptos, outro
proxecto. Evidentemente. Mais
entenderán que esas fotografías
permítenme pensar noutras posi-
bilidades. E por iso, quero pen-
sar nun Jorge Molder ao envés,
nun varón de língua portuguesa
(un país aínda moi católico, moi
homófobo, moi machista) que en
lugar de estaren no centro estive-
se na periferia da alta cultura,
que amosase o seu corpo vello e
maior, espido e, quizais, doente,
coas súas enrugas, o seu flagran-
te sexo. Un cristo pobre e nú, de-
cimado polas continxencias da
carne, do tempo, da non cultura.
Pregúntome se nesas atravesadas
e crebadizas sesións do artista
portugués cara a cámara pode-
mos pensar aínda na representa-
ción do home portugués pro
aborto, pro matrimonio gai, pro
paridade nos cargos electos. Ve-
laí todas esas cuestións funda-
mentais na arte contemporánea
dos nosos días mais, coido, aínda
escasas no debate da nosa arte.

Certo que vexo nas imaxes
de Molder ao louco, ao men-
talmente desválido, tamén o  te-
rrorífico e o monstro que hai no
interior de todos nós. Hai, de
certo, en todos eses aspectos,
restos dun home non inquebran-
tábel e ríxido, non monócromo
ou monolítico… mais non sei…
Aínda fico na dúbida de se ese
tolo é produto dun estatus cultu-
ral, dunha élite, dunha determi-
nada cultura urbá, opulenta e

sobordada de cousas.  
Con todo, non estou a qui-

tarlle méritos á obra do Molder,
non. Mais ben quero reflexionar
a partir desas auto representción
nas auto representacións de to-
dos nós: opulentos, urbás, euro-
peos, membros dunha élite cul-
tural e social afastada das dra-
máticas contin-
xencias do so-
brevivir nas
que viven os
outros. Non.
Molder non ten
a culpa. Nós
t a m p o u c o .
Mais con todo
insisto en re-
flexionar aquí
sobre esa feliz
identidade no-
sa, de todos
nós, todos nós
xogando ao ex-
t r a ñ a m e n t o
dende a beira
segura e prote-
xida.

Porque na-
da é casual.
Que Jorge
Molder sexa un
varón non é ca-
sual, tampouco
o é a súa idade
un chisco pro-
vecta, tampou-
co o é ese for-
mato grandioso
e elegante desas fotos en branco
e negro, tampouco o que estea
exposto neste gran centro de ar-
te contemporánea, obra, por cer-
to, dun arquitecto coetáneo seu,
tamén varón, tamén dunha certa
e digna idade e estatus,  etc. etc.
Recoñezámolo hai ítems como o
prestixio, a eficacia, a profesio-
nalidade, o rigor, o cumio profe-
sional que seguen a estar en cer-
tos segmentos do corpo social.
Unha representación do poder
nas que a penas caben aínda ou-
tras posibilidades do xénero ou
de dexénero (verbigracia, os
transexuais, os eivados) e que
ten na pedra granítica e xeomé-
trica, no gran formato e nese
branco e negro impoluto e mag-

nífico as súas marcas de clase.

A Helena versus o Jorge

Jorge Molder fai que prevaleza
o seu rostro, o rostro como men-
tira e como verdade absoluta so-
bre a que pivotan as nosas iden-
tidades. É un rostro que xoga a
auto representarse en diferentes
identidades para brincar co es-
pectador ou espectadora.

Comparo mentalmente a ar-
tista Helena Almeida cando se
encara fronte á cámara e acciona
a cor da pintura co seu corpo, e
penso logo no Molder que, pola
contra, se aproxima co seu rostro
ao foco da cámara, ao foco da
luz, ao foco da mirada do outro e
rétao e inquédao. Se a Helena,
afanosa e eficiente, trata de cum-
prir cos preceptos da artista que
acciona e laboura, ao Jorge, pola
contra, moito máis desasido do
deber do traballo, abóndalle con
xogar unha brincadeira sen ríxi-
dos postulados e mandamentos,
sen normas ou tarefas concretas
e sentidos de responsabilidade
artística e profesional. Velaí o te-
ñen ao Jorge: puro pensamento,
puro mecer dos sentidos a deva-
nar a filosofía do mundo. Entre
tanto, a traballadora Helena está
a tecer repregada e eficiente un-
ha rede de sígnos concretos e ni-
dios, con cortes, con liñas, con
marcas, con sentido. Pensamen-
to versus acción. Pura contem-
plación e puro afán. O ora et la-
bora católico. 

Os nomes da sona

Jorge Molder é un nome de sona,
claro e en moitos ámbitos cultu-
rais (arquitectura, literatura, mú-
sica…) sempre están os mesmos
nomes (sí, tamén nesta mesmas
conferencias nas que eu falo ago-
ra algúns veñen falando nesta tri-
buna do CGAC dende hai moito
tempo). Tamén os mesmos no-
mes nas coleccións das caixas de
aforros e dos museus. Todos cun-
ha peza de X, a enésima de X, to-
das as colectivas cos mesmos e
as mesmas X, eses que suposta-
mente lle dan lustre ao comisario,

ao director do museu, ao crítico,
ao xornal… Nada de pensar ou
contar cos descoñecidos, cos me-
nos reivindicados, cos menos ou-
vidos. Non. Vagas de nomes (de
artistas, de comisarios,…) que se
repiten en todas as mostras e cer-
tames, bienais e proxectos, pre-
mios, adquisicións,… Algúns de-
les mesmo non dan feito, requeri-
dos aquí, aló e acolá. Cunha
axenda que soborda a folla da
axenda, da liña, do día, do mes.
Pero realmente son tan impres-
cindíbeis? Tan fundamentais? Os
mellores? De ningunha maneira.
Semella simplemente que todos
len as mesmas revistas, os mes-
mos catálogos, visitan as mesmas
bienais, os mesmos museus, as
mesmas galerías. Ah! e todos e
todas! Bendita casualidade! coin-
ciden en gustarlles aquí e agora
aos mesmos e ás mesmas. É difí-
cil por non decir imposíbel que
os comisarios, directores, críticos
opten de xeito absoluto polos
descoñecidos, de aí que sempre o
atenúen cos de sona xa contrasta-
da e consolidada. Aínda está por
facer un proxecto nun museu no
que estéan todos os descoñeci-
dos, todos os innominados, todos
eses que non están á vez en Bar-
celona, Compostela e Frankfurt,
e que mália todo teñen moito que
contar, que reivindicar, que signi-
ficar, que transgreder.

Vellos e mozos

As representación dun Molder
maior a eternizarse no obxecto.
Vano afán mais un afán maravi-
lloso de loita e de supervivencia,
unha guerra sen cuartel contra o
tempo no que o artista amosa or-
gulloso as feridas. Velaí o outo-
nal guerreiro valente e contu-
maz, de costas á obscena beleza
da xuventude dos efebos. Un ve-
llo guerreiro de mirada densa e
profunda, que se atopa nun pri-
meiro plano, nun plano moi
achegado, que logo aínda se am-
plifica na copia e que é cabeza
de Bautista, busto romano, es-
pectro de deidade terrorífica en
aparición camiño da morte.

Qué importan na actualidade

as idades dos creadores para o
quefacer artístico? Máis do que
deberan. Por non falar deses cer-
tames que conclúen nos 30, nos
35 ou nos 40 anos. Un xeito, sen
dúbida, de coutar e delimitar te-
rritorios. Aquí temos, agora no
CGAC e no caso do Molder, un-
ha mostra individual cunha tran-
xectoria que se foi consolidando
ao longo dos anos. Noutros casos
o museu opta por un artista mozo
cun percorrido breve, mais que
considera intenso e significativo.
Ben. Mágoa que en cambio se-
xan poucas as exposición nas que
as diferentes xeracións se interfi-
ren e mesturan. Acotío só vemos
ou os novos ou os vellos pero por
separado, sen vencellarse uns e
outros. É o novo sectarismo das
cronoloxías como cotos vedados
que se exclúen mutuamente, por
eles mesmos ou polos outros.
Mesmo chega a facerse a cada
xerazón detentadora en exclusiva
de técnicas e tecnoloxías diferen-
tes, tamén de temáticas. Daquela,
vellos pintores versus novos vi-
deocreadores, vellos formalistas
versus novos fotógrafos. Non hai
como as exposicións interxera-
cionais para debruzarse coa fala-
cia das técnicas e as épocas. Mol-
der facía fotografía moito antes
de que esa técnica se impusera no
mercado e no sistema artísitico.
Tamén a falacia das idades, velaí
vellos profundamente contempo-
ráneos e novos caducos prematu-
ros. Ademáis, as vellas xeracións
seguen a traballar no hoxe e re-
sulta paradoxal evitar a súa olla-
da para concentrala tan só nunha
eterna e invicta mocidade. Por
qué non haberán de estar nos mu-
seus do século XXI?, se eles ta-
mén son contemporáneos dos
máis contemporáneos. Hai unha
mirada algo abxecta que non re-
coñece nos vellos o que poden ter
de radicalmente contemporáneos.
Aínda que tampouco serven aque-
les que desprezan os novos e tei-
man en ollar só cara os “valores
seguros”, cara as “carreiras conso-
lidadas”, os supostos “mestres”,
as “traxectorias de referencia”.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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En moitos
ámbitos
culturais
sempre
están os
mesmos
nomes.
Eses que
suposta-
mente
lle dan
lustre ao
comisario,
ao director
do museu,
ao crítico,
ao xornal…
Nada de
pensar ou
contar cos
desco-
ñecidos,
cos menos
reivindicados

A propósito dunha exposición do J. Molder
Un convite a cuestionar os valores seguros, o varón traxeado

Da serie Anatomía e Boxe (1996-97). Da serie Nox (1998-99).
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Aínda que transcende pouco a
nivel mediático, no país existe
toda unha fornada de atletas ve-
teranos que están a ser recoñeci-
dos en probas nacionais e inter-
nacionais. Manuel Rosales (Ma-
rín 1935) é un deles. Nos pasa-
dos Campionatos do Mundo ao
aire libre de San Sebastián fíxo-
se coas medallas de ouro dos
5.000, 10.000 e cross e quedou
segundo no maratón. No seu cu-
rrículo destaca ter sido campión
do mundo de Maratón en Nova
York e portada do New York Ti-
mes. Aos seus 71 anos o mari-
nense é un referente tanto en
Galiza coma no resto do Estado.

Aínda que cun palmarés
máis reducido, a el súmanse toda
unha morea de deportistas vete-
ranos que adestran diariamente
nos diferentes clubs do país.

Un deles é o Club de Vetera-
nos, un dos poucos galegos no
que só participan deportistas
desta categoría. Naceu hai dez
anos por iniciativa de varios co-
rredores con experiencia depor-
tiva. Agora contan nas súas filas
con corenta persoas, entre so-
cios, simpatizantes e atletas, en-
tre eles Arturo Rivas, de 76 anos
e subcampión mundial, cam-
pión galego e español, Fernando

Durán e Enrique Landesa, cam-
pións de España, e Antolín Ro-
dríguez, terceiro de España.

Estes días veñen de presen-
tar a I Milla Popular Praia de
Samil de Vigo, organizada polo
propio club, patrocinada pola
Dirección Xeral do Deporte da
Xunta de Galicia. A proba terá
lugar o 11 de xuño e está aberta
a todos os afeccionados que
queiran participar. Para iso de-
senvolveranse catro millas po-
pulares, atendendo as diferentes
categorías, unha proba raíña de
mulleres federadas e populares
e outra masculina. 

Con esta iniciativa o club,
que neste tempo xa se ten con-
solidado e participado en even-
tos populares e federados a ni-
vel nacional e internacional,
quere dar un paso adiante como
colectivo e render homenaxe ao

espazo no que se desenvolve
diariamente a súa actividade. É
un xeito ademais de visibilizar
este deporte.

Sen apoio suficiente

Como explica Xabier Alonso,
membro do Club de Veteranos
de Samil, “o deporte por xente
veterana non ten o apoio institu-
cional suficiente nin se coñece a
boa saúde da que goza”. A pesar
de que os deportistas veteranos
galegos están a obter recoñece-
mentos internacionais, as axu-
das económicas que perciben os
clubs son reducidas e non che-
gan para a difusión deste depor-
te. Ao ver de Alonso, dende as
institucións non se lle está a
prestar a atención que merece.
“As axudas non son as que de-
berían se temos en conta o im-

portante beneficio social que
trae aparellado. Para a socieda-
de a práctica do deporte é posi-
tiva en moitos planos, dende as
relacións sociais e a saúde, tan-
to física como mental, até a re-
lación coa natureza e o medio”.
“O deporte como deporte non
vende”, comenta “e isto non é
unha actividade por negocio se-
nón por pracer e por saúde”.

Con experiencia profesional
ou sen ela, cada un dos depor-
tistas ten os seus propios moti-
vos para incorporarse aos clubs
de veteranos, pero fundamen-
talmente o que se persegue é o
goce e o pracer de correr.

“Empecei a correr cando me
prexubilei”, comenta Henrique.
“Sempre me gustou o deporte
pero nunca fixen atletismo. Den-
de que empecei todas as miñas
carreiras son vitorias, ao igual

que moitos dos meus compañei-
ros. E pouco se di. O mérito máis
grande que temos é que cada día
nos levantamos coa obsesión de
coller o macuto e de facer entre
quince e vinte quilómetros”.

Comezase a considerar co-
mo atleta veterano ao corredor
varón que supera os 40 anos e as
mulleres maiores de 35. Cada
un dos deportistas do club vi-
gués corren diariamente entre
hora e hora e media de adestra-
mento. No club reúnense profe-
sionais dos máis diversos secto-
res, dende profesores a empre-
sarios, de empregados da cons-
trución a traballadores da banca.
“Somos xa parte da paisaxe de
Samil”, comentan.

Para participar neste tipo de
clubs non existe límite de idade
e por exemplo, Ferrol conta cun
deportista de 86 anos que parti-
cipa en campionatos de España
e do Mundo.

Con todo, o atletismo de ve-
teranos segue a ser un deporte
cunha forte presenza masculina
onde a muller tarda en introdu-
cirse. Apúntase como unha das
causas a falta de experiencia da
muller neste terreo, aínda que
dende os clubs tentase mudar a
situación.♦Nº 1.221 ● Do 4 ao 10 de maio do 2006 ● Ano XXIX

VVEETTEERRAANNOOSS  DDEE  SSAAMMIILL
M. BARROS

Gran descoñecido para moitos, o atletismo de veteranos goza de boa saúde no país. Campións mundiais, por-
tadas do The New York Time dedicadas a deportistas galegos, campións de España e ao redor de oito clubs
en activo dan conta desta situación. Agora o club de Atletismo Veteranos de Samil, un dos poucos que contem-
plan só esta categoría, vén de presentar a I Milla Popular Praia de Samil de Vigo, que se celebrará o 11 de xuño.

PACO VILABARROS



M. BARROS
A pouco de cumprir trinta anos
sobre os escenario, A Roda pu-
blica un novo disco, A Roda
alalá adora, que se converte no
seu duodécimo traballo disco-
gráfico. Baixo este nome palín-
dromo encérranse un total de
doce temas que se presentan
como un punto de inflexión
dentro da traxectoria do grupo.

Despois de oito anos sen gravar,
A Roda presenta o seu novo tra-
ballo A Roda alalá adora, no que
se recollen un abano de sonorida-
des que van dende a música folk
instrumental e a canción popular
galega até a de composición pro-
pia e o folclore portugués. 

Con este novo traballo, A Ro-
da dá un paso máis na súa tra-
xectoria, incorporando por pri-
meira vez temas exclusivamente
instrumentais, o camiño inverso
que están a seguir moitas forma-
cións folk do país. 

Como explica Alfredo Doura-
do, este disco é un punto de infle-
xión dentro da traxectoria da Roda.
Nel afóndase polo eido literario,
empregando “o texto como pretex-
to coa intención de establecer co
público unha sorte de xogo inte-
ractivo”. Por primeira vez tamén,
inclúense as colaboracións de ou-
tros músicos alleos á formación
así como a de escritores como
Gonzalo Navaza, que asina algún

dos textos que conforman o libreto. 
Toda estas mudanzas son, en

palabras de Alfredo “produto es-
pontáneo das novas inquedanzas
da xente que forma o grupo”.
Con el abren un novo camiño
polo que queren seguir transitan-
do de cara aos vindeiros discos. 

“Coido que hai que innovar
tanto na música tradicional coma
no folk”, comenta Alfredo. “Cal-
quera innovación co tempo con-
vértese en tradición”, indica. “Nós
tratamos de que evolucione a can-
tiga popular mesturándoa con ou-

tros folclores. Non somos puris-
tas”. Esta mestizaxe está presente
neste disco, nos arranxos dunha
serie de temas. Con todo, o músi-
co opina que a canción popular
non está esgotada, como demostra
que “cada vez haxa máis xente de-
dicada a recoller esta tradición”.
Pero, como el mesmo sinala, a pe-
sar deste traballo “e cinguido a si-
tuación do idioma, toda esta can-
ción popular estase a perder”.

A fusión, ao seu ver, é “un
xeito de exportar a nosa tra-
dición máis facilmente a ou-

tros ouvidos e a outra xente”. 
Neste disco, que definen como

“un espello retranqueiro”, onde as
letras deixan entrever máis do que
realmente din, A Roda aposta ta-
mén pola normativa, porque
“cómpre a normalización se que-
remos que a cultura perviva”.

Palíndromos e símbolos

Para o título deste novo traballo o
grupo escolleu A Roda alalá ado-
ra, un xogo coas palabras que se
len nos dous sentidos. Tratábase,

como se indica, de reivindicar o
alalá, un xénero moi arraigado no
folclore galego, con moita pre-
senza ademais no repertorio da
Roda. De feito, é precisamente
este tipo de canción, Alalá do
mariñeiro, a que abre o disco.
Máis o palíndromo vai máis alá
do propio xogo, querendo “sim-
bolizar que A Roda é un grupo de
trinta anos que non ten fin”. 

Trinta aniversario

O vindeiro ano A Roda cumprirá
o trinta aniversario da publica-
ción do seu primeiro traballo. Co
gallo da celebración o grupo ten
previsto editar un novo disco
“lembrando o xermolo primixe-
nio da canción de taberna” que os
viu nacer. Con el queren botar un-
ha ollada a toda unha traxectoria e
estase a barallar a posibilidade de
introducirse en eidos novos para
A Roda como o audiovisual,. 

Neste tempo o grupo foi mu-
dando de integrantes e adaptán-
dose as novas necesidades dun
público tamén en cambio. Á ins-
trumentación tradicional fóronse
incorporando sonoridades máis
electrónicas e de gravar con dis-
cográficas nos primeiros tempos
pasaron a autoeditarse. Con to-
do, cumprir trinta anos é “unha
satisfacción” para o grupo, e “un
recoñecemento do público” en
tempos como os de hoxe.♦
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M.B.
Buenos Aires contará a partir
de maio cunha programación
cultural galega estábel grazas
ao acordo asinado pola Conse-
llaría de cultura e Deporte e a
Federación de Asociacións
Galegas de Arxentina o pasado
día 1. A colaboración que se
establece no protocolo estén-
dese a accións de fornecemen-
to e organización de fondos bi-
bliográficos e actividades rela-
cionadas coa recuperación da
memoria histórica.

O primeiro acto correrá a
cargo de Xosé Manuel Budiño.
O moañés actuará no teatro
Bambalinas o vindeiro 14 de
maio.  O gaiteiro viaxa á capi-
tal arxentina con Zume de te-
rra debaixo do brazo, un ter-
ceiro disco no que por primei-
ra vez Budiño asumiu integra-
mente as labores de composi-
ción, arranxos musicais, pro-
dución e gravación.

O seguinte evento será a
restauración das Xornadas Pa-
trióticas Galegas no mes de xu-
llo, en colaboración co Institu-
to Arxentino da Cultura Galega
do Centro Galego de Buenos
Aires. Nestas xornadas conme-
móranse a celebración do I

Congreso da Emigración Gale-
ga, que tivo lugar no ano 1956.

Outra das actividades que
se contemplan no protocolo
asinado pola Consellería de
Cultura é a creación dunha bi-
blioteca de pública aberta á co-
lectividade galega na propia
Federación, mediante o forne-
cemento de fondos bibliográfi-
cos. Cultura participará ade-
mais no inventario, na xestión e
na conservación do material
existente nos fondos da Federa-
ción, para o que contará coa co-
laboración do Museo da Emi-
gración galega de Arxentina.

O protocolo recolle ade-
mais a vontade de colabora-
ción na realización de activi-
dades e de actos conmemorati-
vos en relación co Ano da Me-
moria 2006.

No marco do acto de sina-
tura, no Salón do Exilio da
propia Federación sobre a Me-
moria Histórica presentouse o
libro Poemas pola memoria,
unha antoloxía de textos poéti-
cos escritos a partir de 1936
que reivindican a recuperación
da memoria e do traballo da
resistencia antifranquista, edi-
tado pola Consellería de Cul-
tura e Deporte.♦

A Roda con nova lamia

CABRERA

Programación
cultural galega
en Buenos Aires



M.B.
Nova Galega de Danza, Luz
Casal, Habana Blues, Ana
Belén e Victor Manuel con-
forman o cartel da terceira
edición do ciclo de música Con
Voz Propia de Pontevedra.

Por terceiro ano consecutivo
ponse en marcha o ciclo Con voz
propia, co que o Concello de
Pontevedra quere achegar a cida-
de a música que se está a facer en
Galiza e no exterior. Desta vez,
están programados os concertos
de Ana Belén e Víctor Manuel,
Habana Blues, a Nova Galega de
Danza e Luz Casal, que se de-
senvolverán no Pazo da Cultura
até o mes de novembro.

Tras o paso do intérprete Be-
nito Lertxundi, que trouxo a
Pontevedra o seu repertorio de
música vasca o pasado 20 de
abril, Ana Belén e Víctor Manuel
daranlle continuidade ao ciclo o
vindeiro 6 de maio co seu último
espectáculo Una canción me tra-
jo aquí. En total serán dúas horas
de concerto na que ambos músi-
cos reinterpretarán temas perten-
centes a proxectos desenvolvi-
dos en solitario ou a dúo nos úl-
timos trinta anos. O espectáculo
pon sobre o escenario boa parte
das cancións que compoñen o úl-
timo traballo de título homóni-
mo, co que a parella fai un alto
no camiño para botar unha olla-

da atrás. O disco foi gravado no
concerto que Ana Belén e Víctor
Manuel ofreceron o pasado se-
tembro no teatro romano de Mé-
rida. En Pontevedra interpreta-
rán algunhas das cancións com-
postas polo asturiano e outras es-
critas por artistas como Joaquín

Sabina, Serrat, Billy Joel, Aute
ou José María Cano que Ana Be-
lén fixo súas.

Despois do verán, Habana
Blues reiniciará o ciclo cun novo
concerto o 21 de outubro. Habana
Blues é o proxecto musical que
xorde da película, do mesmo no-

me, dirixida por Benito Zambra-
no, na que se narra a historia de
ficción de dous músicos cubanos
que buscan a oportunidade de vi-
vir da súa música. Tras o éxito de
vendas da banda sonora, os seus
creadores deciden formar o grupo,
Habana Blues Band, para presen-

tar os concertos en directo. A ban-
da está formada polos músicos
Dayan Abad, Kike Ferrer, Kelvis
Ochoa, Boris Larramendi, Haru-
yoshi Rodríguez Mori, Pedro Pa-
blo Rodríguez e Jury Wong.

Con voz propia continúa o 28
de outubro co espectáculo da No-
va Galega de Danza Alento no
que se fusiona a tradición folcló-
rica coa danza contemporánea. O
proxecto da NGD, que  nace hai
más de tres anos da man dos co-
reógrafos e bailaríns Vicente Co-
lomer e Xaime P. Díaz, conta na
actualidade con seis músicos e
cinco bailaríns. En Pontevedra
interpretarán o espectáculo co
que se deron a coñecer ao gran
público, que recadou ademais
boas críticas e que lles valeu para
ser seleccionados como finalistas
dos Premios Max.

Luz Casal será a encargada de
despedir o ciclo o 18 de novem-
bro. No Pazo de Cultura de Pon-
tevedra presentará o espectáculo
Pequeños, Medianos y Grandes
Éxitos, no que quere resumir os
vinte e cinco anos de carreira
musical a través de trinta temas.
A súa vontade de facer balance
recompilando un grandes éxitos
únese á primeira iniciativa de re-
pasar a súa vida persoal. Así vén
de publicarse a primeira biogra-
fía autorizada da artista, escrita
por Magda Monet, baixo o título
Mi memoria es agua.♦
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Voces de Pontevedra

M.B.
Cada ano son máis as gaitas
que queren deixarse oír en Al-
cobendas para reivindicar a tra-
dición e frear a entrada no fol-
clore galego de instrumentos de
vento e de percusión proceden-
tes doutras latitudes. Máis de
trescentos cincuenta gaiteiros e
grupos de baile de toda a xeo-
grafía galega déronse cita nesta
localidade madrileña para parti-
cipar no V Encontro da Gaita e
Percusión Tradicional Galega,
unha cita que se celebra no
marco da XI Semana Gastronó-
mica do Marisco e que está or-
ganizada pola Xuntanza de Ga-
legos en Alcobendas.

Este quinto encontro contou
coa presenza do coruñés Pepe
Vaamonde, un dos gaiteiros máis
galardoados nos últimos anos,
fundador do proxecto musical
que leva o seu nome. El é tamén
un dos músicos que integran o
cartel do VIII Festival Celta, que
terá lugar en Alcobendas o vin-
deiro 17 de xuño, organizado po-
la Xuntanza de Galegos.

O Encontro naceu co ob-
xectivo de “frear a enxurrada
de gaitas e percusións marcia-
nas que invadían os concellos,
asolagaban provincias enteiras

e metíanse dentro dos centros
galegos cunha voracidade im-
parábel”. Despois de cinco anos
a finalidade segue sendo a mes-
ma, que “a gaita e a percusión
tradicional sigan vivas”. Para
acadalo, dende a Xuntanza re-
clamouse ao goberno da Xunta
de Galiza “moitas máis subven-
cións para os centros galegos
que están a facer o traballo de
manter as tradicións intactas”.

Na festa estiveron presentes
a Banda de Gaitas de Ares,
Lembranzas do Condado de
Ferrol, a asociación folclórica e
cultural Orballo, de Pontedeu-
me e Airiños do Frade de Caba-
nas. A elas sumáronselle o gru-
po folclórico Mestura, de Gon-
domar, a Banda de gaitas de
Salceda de Caselas, o grupo
Xistra de Pedrafita do Cebreiro,
a asociación cultural Anturuxas
e Sorteiros da Fonsagrada e a
Banda de gaitas de Láncara. No
encontro tamén tocaron as ban-
das de gaitas dos centros gale-
gos de Alacante, As Palmas,
Palma de Mallorca, Móstoles,
Tres Cantos e Alcobendas.

Nesta quinta edición superá-
ronse as cifras acadadas o ano pa-
sado tanto no referido a intérpre-
tes como ao público asistente.♦

Marea gaiteira
en Alcobendas

Master de
Fotografía en
E.F.T.I, 2004 e
Licenciada en
Belas Artes por
Pontevedra, 2003.
Vive en Madrid. A
súa primeira
individual foi Ser
comida, 2004, na
sala Alterarte,
Campus
universitario de
Ourense. Entre as
súas exposicións
colectivas
salientamos en
2003: Warszawie
- Madrid, Madrid –
Warszawie,
Academia das
Artes de Varsovia e
Malas Artes’03:
Prêt-à-porter, Sala
dos Peiraos,
Concello de Vigo.
En 2002: Bello
Público,
adquiriendo
cualidades
pensantes, Sala de
exposicións da
Faculdade de
Belas Artes de
Pontevedra. Voilá
la femme, Ateneo
Santa Cecilia,
Pontevedra e
Identidades
feridas, da arte na
doenza, Fundación
Laxeiro, Vigo. Foi
Accesit no IV
Premio Auditorio
de Galiza, 2005 e
Bolseira da
Deputación da
Coruña, 2003-
04.♦
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I

—Ouh, piñeiro lanzal e orgu-
lloso! –dicía o vimbio–. Dende o
cume dese cómaro, só e escurri-
pado, estás ollando con desprezo
as silvas, espiñas, fiúnchos e de-
mais herbas cativeiras que me-
dran nestes ridentes vales. 

”Tamén a min me fas caranto-
ñas nas noites de luar; e cando o
vento do sur chega á nós, o teu
rum-rum, mais que queixume, se-
mella unha risa bulrona. Onte,
cando aquel vento forte que arrin-
caba as frores e follas dos meus
compañeiros e amigos, e facía
arrendear as miñas ponlas en mo-
vimentos epiléuticos, as tuas picu-
das follas caeron de punta sobre
de min e firíronme sin piedade.

”Non esquencerei a aldraxe,
ouh piñeiro lanzal e orgulloso!
Por moi fachendoso que te poñas

morrerás escura e doidamente.
Eu dígoche en verdade: a túa
mesma fortaleza será a causa de-
sa morte.

”Cando veñan os vendavais
do inverno, eses ventos que fan
tremer a natureza toda, heite de
ver entón, ouh piñeiro lanzal!
Bruarás coma un condenado, co-
ma un lobo doente; queixaraste
pedindo piedade; e despois dun-
ha loita inútil, virás ao chan,
tronzado pola metade, rachado;
digno castigo ao teu desleiga-
mento, orgullo e xentileza.

”Entrementres, eu deixarei
pasar o vendaval, baixándome
diante da súa forza asoballante, e
despois tornarei de novo a estirar
o meu corpiño sobre do loureiro,
deixando que a brisa recendente
destes vales me aloumiñe rende-
ando as miñas follas xeitosas e
sempre verdes.

”Que pouco vales, ouh piñei-
ro lanzal e orgulloso!

II

—Ouvinte, vimbio servil,
ouvinte –comezou a rosmar polo
baixo aquel piñeiro lanzal–. Ou-
vinte, e xa sei que segundo dis ti,
a baixeza, o servilismo desleiga-
do e a debilidade vergonzante,
son boas condicións para vivir
nestes vales azoutados na crúa
invernía polas furias do ceo ou
do inferno. Así pensan os que,
coma ti, non contan con forzas
nin puxanza para loitaren pola
vida: así pensan os escravos, os
pobres de espírito, os que para
nada serven.

”Vimbio, vimbio cativeiro!
Cando veñan eses feros venda-
vais dos que me falaches, o teu
corpo feble pasará pola ignomi-

nia da humillación; por eso vivi-
rás. As furias dos elementos per-
doan case sempre o que nada va-
le; o vento duro que arrinca e de-
rruba o forte carballo, nada lle
fai ao cativeiro fieito.

”Eu quizais sucumba: a mor-
te non é certamente unha vergo-
ña. Moitas veces é comezo dou-
tra vida mais honrada e útil.
Mais, cando chegue para min ese
día, as piñas que teño guindadas
nas ponlas caerán sobre do eido,
e ceibarán os piñucos que serán
xermolo de moitos fillos meus.
Onde denantes había soamente
un piñeiro, nacerá un piñeiral en
apresado couto, que resistirá des-
pois os máis feros e súpetos ven-
tos da crúa invernía.

”Segue gabándote, vimbio
servil, escravo, lixado sempre po-
la lesma que no teu corpo deixa a
lamáchaga que vive a carón teu.♦

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

An Alfaya
‘A novela aviva
a memoria
dos adultos e
esperta a curiosidade
dos novos’

M.B.
O venres 5 de maio presén-
tase na librería viguesa Li-
brouro a súa obra A sombra
descalza (Xerais). Como
xorde a idea desta novela?

Parte dun xeito anecdóti-
co coa historia real que me
conta unha muller. Faloume
dunha señora que andou
sempre sen zapatos e que
cando morreu apareceu cal-
zada. Este é o feito co que
arranca a novela, logo entra
en xogo a miña creación.

Cal é a trama?
A protagonista é unha

adolescente, Elsa, que vive
nunha casa no medio dun
ambiente escuro enrarecido
por problemas familiares que
se remontan a guerra civil. A
rapaza vai tirando do fío dos
segredos que envolven esta
historia e tráeos ao presente.

Por esta novela recibiu
O Premio Lazarillo de Li-
teratura Xuvenil 2005.

Enténdoo como un pre-
mio importante, cunha longa
historia e que ten recaído en
autores destacados de todo o
Estado. O feito de que te poi-
das presentar en galego, com-
petindo con outras linguas,
fai que che pareza imposíbel
que sexas ti a seleccionada.

O libro quere recupe-
rar a memoria das mulle-
res na guerra civil?

Non foi a intención ini-
cial. O feito de que sexa a
ollada dunha adolescente a
que artella a novela fixo que
a miña mirada se fose orien-
tando cara este camiño. O
ambiente feminino o que es-
tá a denunciar no fondo é o
patriarcado daquela época.
A muller estaba marxinada.

A quen vai dirixida a
obra?

A todo o público que te-
ña a capacidade de lela, tan-
to adultos como rapaces. Po-
de ser interesante para os
adultos porque aviva a me-
moria e para os novos por-
que esperta a curiosidade.
Non se lle pode botar a cul-
pa aos rapaces da falta de in-
terese e de coñecemento
neste senso. Cómpre buscar
máis a resposta no sistema
no que vivimos na que xa
non se lle pregunta aos
maiores, na sociedade mecá-
nica que non aspira ao con-
tacto humano.♦

O vimbio e mais o piñeiro

Vinte e cinco
anos de
narrativa galega
As reflexións dos críticos, que teñen a obriga
de ser ou, mellor, de intentar ser obxectivos,
afórranme a min ese traballo e permítenme
ser totalmente e claramente subxectivo, co-
mo lle corresponde á miña posición, que é a
de autor, ou sexa, unha parte directamente in-
teresada no proceso creativo e polo tanto
cunha imposibilidade per se para a obxecti-
vidade. En primeiro lugar, aínda que eu si leo
os meus contemporáneos todo o que podo,
disto moito de ter lido toda a narrativa dos
últimos anos, por eso non vou citar apenas
nomes, para non cometer inxustizas. Arredor
do ano 1979 prodúcense varios intentos de
rachar coa estética dominante na escasa pro-
dución novelística galega que, malia as ache-
gas dun sempre a contracorrente Álvaro
Cunqueiro, era marcadamente “realista” (di-
go o de realista entre comiñas). Houbo, e hai,
a confusión abstrusa entre o realismo como
técnica literaria e o realismo como tendencia,
como escola. E non hai máis realismo que o
da técnica, o da expresión. É ben maior o re-
alismo da Escola de Menciñeiros ca o de
Xente ao lonxe, de Eduardo Blanco Amor,
cunha clase obreira idealizada. Eses intentos
foron, se cadra, Os escuros soños de Clío, de
Carlos Casares, e O libro dos mortos, de
Eduardo Moreiras. Pero non se debe esque-
cer que ambos os dous son debedores de
Cunqueiro ou de Xosé Luís Méndez Ferrín,
como o somos todos, e como o somos todos
os demais de Casares e de tutti quantti. Pare-
cería que a partir dese momento, poñendo o
binomio 79-80 como fundacional, e non se
esqueza cando se fundou Edicións Xerais,
empezou unha nova época dentro da narrati-
va galega. Eu diría que esa época é a da ex-
pansión, consolidación, aumento de lectores
e apertura de miras e de técnicas. Agora to-
dos os xéneros ou subxéneros, todas as posi-
bilidades, todos os puntos de vista poden ser
intentados. Outra cousa é o resultado. Acabá-
rase a confusión entre literatura pretendida-
mente realista e literatura militante. As obras
de Méndez Ferrín demostran que unha litera-

tura a cabalo entre o fantástico e o marabi-
lloso, o cotián e o onírico pode ser ao tempo
militante e comprometida. Demostran que se
pode inxertar en J. R. R. Tolkien as pólas de
Fiodor Dostoievski, noutras palabras, que
Eduardo Pondal pode froitificar en Rosalía
de Castro, Celso Emilio Ferreiro en Cun-
queiro. E a literatura chamada realista pode
tamén resultar, en definitiva, pura evasión,
puro costumismo que non vai ó fondo dos
problemas, que se queda na superficie. Pode
haber, e hai, literatura chamada realista abso-
lutamente acrítica e pode haber, e hai, litera-
tura chamada fantástica que convide á refle-
xión. Todo depende do que leve dentro. Nes-
ta época da que falamos apareceron a cien-
cia-ficción, o xénero negro, a novela de
aventuras, o terror, a histórica, a rosa, a sen-
timental, mesmo algúns intentos de erótica.
É certo que hai grandes narradores, grandes
novelistas, e son certas as palabras de quen
din que este é o noso século de ouro, ou para
ser máis xustos, polo menos o mellor dos que
tivemos, e de quen di que os escritores ga-
legos son agora mellores que nunca, que hai
escritores á altura de calquera dos consagra-
dos. Ambas as cousas, creo, son certas, se
facemos algunha excepción. Estamos, polo
tanto, nunha boa época, que segue abríndo-
se ademais, e seguen aparecendo bos escri-
tores, cada vez con maior calidade nas his-

torias e con técnicas máis elaboradas. Unha
época na que cada un pode contar o que le-
va dentro, sen outros condicionantes, nin
sequera os do mercado, se quere. Unha épo-
ca na que os escritores poden optar entre a
novela clásica, a bizantina, a episódica,
mesmo a precervantina. Na que poden cons-
truír á maneira de William Faulkner, de Ja-
mes Joyce, case diría que á maneira de Sa-
muel Beckett, mentres outros optan por mo-
delos máis recentes, pretendidamente máis
anovadores, ou máis antigos. Pero eso leva-
ríanos a outro debate, que non é o de hoxe.
Hai bos narradores. Uns escriben novela ex-
perimental, como tal evidencialista, outros
con catro ou cinco voces ou tempos narrati-
vos, outros cunha soa. Algúns poden facer
narracións liviás, puro entretemento, men-
tres outros bucean nas profundidades da al-
ma humana. Uns seguen na teima do realis-
mo socialista e outros foron á fin da noite e
voltaron. Todos son necesarios. Non me
equivoco, creo, se digo que a literatura é o
único territorio autenticamente liberado de
Galicia. Un territorio de soños. Claro, pero,
¿de que outra materia estamos feitos? E fí-
xense que eu son biólogo e creo saber do
que falo. É posible que non todos os escri-
tores sexan conscientes desto, pero tanto
ten: a literatura galega xa é normal. A litera-
tura, digo, outra cousa é a industria.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego e Ricardo Carballo Calero.



M.B.
Lugo acolleu entre o 27 ao 29 de
abril o congreso O Camiño Primi-
tivo. O camiño de Santiago para o
século XXI, que tiña por finalida-
de fomentar o debate social sobre
os itinerarios xacobeos por parte
das administracións, asociacións,
peregrinos e expertos culturais e
turísticos. Nas xornadas fíxose
patente a necesidade dunha deli-
mitación oficial do trazado desta
ruta e a posta en valor dos ele-
mentos máis característicos do
seu patrimonio cultural e natural.

Durante tres días Lugo foi o
centro de debate e análise das ru-
tas xacobeas, en concreto do Ca-
miño Primitivo, que une Oviedo
e Compostela pasando por Lugo,
coa celebración do congreso O
Camiño Primitivo. O camiño de
Santiago para o século XXI. 

Organizado pola S.A. de
Xestión do Plan Xacobeo, en co-
laboración coa Consejería de
Cultura, Comunicación Social e
Turismo do Goberno de Asturias
e a Universidade de Compostela,
o congreso tivo por finalidade
fomentar o debate social sobre as
rutas xacobeas así como afondar
nun novo enfoque do Camiño de
Santiago, facendo fincapé no tu-
rismo, na dinamización e na pos-
ta en valor do patrimonio.

Ao redor de trinta relatores
abordaron nas súas intervencións
as orixes milenarias do Camiño
Primitivo, a súa evolución ao lon-
go dos séculos e a perspectiva tu-
rística da ruta de peregrinación. O
relatorio inaugural correu a cargo

de Ricardo Polín, quen,
baixo o título O Camiño
Primitivo na encrucilla-
da. Un alto ollando
avante fixo unha refle-
xión sobre a falta de ac-
tuación neste itinerario
nos últimos anos. Coin-
cidindo co congreso, o
autor vén de publicar Á
Baleira do Camiño, Ca-
mín de Burón, Camiño
a Lugo, tres volumes
nos que se recollen un-
ha guía histórica e car-
tografía do Camiño Pri-
mitivo ao seu paso po-
los concellos de Baleira,
Fonsagrada e Lugo res-
pectivamente. 

Pola súa parte Co-
vadoga Carreño fixo un
repaso polas actuacións
arqueolóxicas que se
levan feito no Camiño
Primitivo ao paso por
Lugo e María José
Sanz Fuentes explicou
a situación que se vive
no tramo asturiano.

A maior demanda que se for-
mulou durante as xornadas foi
necesidade dunha delimitación
oficial do Camiño Primitivo, pa-
ra que se poidan superar deste
xeito as dificultades que está
provocando esta carencia. Neste
sentido, o director xeral de Patri-
monio da Consellaría de Cultura
e Deporte, Felipe Arias Vilas,
cualificouna de “materia pen-
dente”. “É complicado, pero
afortunadamente hai estudos

previos que nos permitirán
avanzar contando coa colabora-
ción de todos os implicados”.
Para o director Xeral de Turismo
da Consellaría de Innovación e
Industria, Rubén Lois, a poten-
ciación da ruta permite repensar
a historia do país porque é un te-
rritorio que necesita da recupe-
ración do patrimonio natural e
histórico. 

Outra das conclusión do con-
greso destaca a necesidade de

protección e de posta en
valor da totalidade dos
elementos máis singula-
res do Camiño Primiti-
vo, como son o Hospital
de Montouto, o conxun-
to de Soutomerille, San
Romao de Retorta ou
Ponte Ferreira, así co-
mo a busca de puntos
de acordo para unha si-
nalización integral e
única. Pola súa banda,
historiadores e arqueó-
logos reclamaron un
maior investimento das
institucións para preser-
var ese patrimonio dos
espazos polos que dis-
corre o camiño.

Do congreso saíu o
acordo unánime de aso-
ciación, representantes
universitarios, técnicos,
concellos e gobernos de
Asturias e Galiza para
solicitar a candidatura
do Camiño Primitivo
como Ben Cultura Patri-
monio da Humanidade.

A segunda parte deste congre-
so terá lugar o xoves 4 de maio,
día no que se celebrará un semi-
nario e estudo cunha visita guiada
dende a Fonsagrada até Lugo.

No marco do congreso publi-
couse unha guía divulgativa, co-
editada polos gobernos galego e
asturiano, no que se recollen as
diferentes etapas do camiño den-
de Oviedo até Compostela sina-
lando o patrimonio máis destaca-
do de cada unha.♦

Nº 1.221 ● Do 4 ao 10 de maio do 2006 ● Ano XXIX

Identidade e
violencia 
FRANCISCO CARBALLO

Non hai unha
identidade; hai
identidades.

Cada quen se idetifica á
súa maneira: social,
relixiosa ou
politicamente. A patria
ten forza identificadora;
a relixión tamén. A
cultura, a saga familiar
etc, convértense para
algúns en eixos de
pertenza irrenunciábeis. 

Se actuamos segundo
os mass media,
acabaremos reducindo a
dúas as identificacións:
a política e a relixiosa.
Os media están a
martelar no
fundamentalismo
islámico e na atribución
ao Islam da violencia.
Certo que na
complexidade do corán
e da tradición musulmá
hai bases de violencia,
pero tamén de
tolerancia. O
fundamentalismo
islámico ten múltiplas
raíces, non só relixiosas. 

Os media españois
fártanse de insistir na
atribución da
violencia,verbigracia da
ETA, ao nacionalismo.
Non se dan conta de
estar a botar pedras ao
propio tellado: ningún
nacionalismo máis forte
que o español. Poucos
países exerceron a
violencia do poder e da
sociedade tan duradeira
como os gobernos
españois e os cidadáns.
A última gran mostra
foi a guerra de 1936-
1939 e todo o
franquismo. 

A identificación
nacional ten
ambigüidades. Crea
solidaridade, anima á
colaboración. Pode
excederse: é a historia
dos nacionalismo do
Estado-nación, dos
imperios. Mais o
nacionalismo como
expresión da propia
nación é sinxelamente
un respiro na barafunda
cosmopolita. É pertenza
aceptada como
solidaridade humana. 

Cando xorde en
determinados colectivos
relixiosos ou políticos a
violencia, seguro que
procede de fondos, de
raíces, de longa
acumulación de
opresións. Toda relixión
e toda política debe
practicar terapias
liberadoras da doenza
violenta.♦

Manuel Lugrís Freire
Colección Esencias

Volta Lugrís Freire da man dunha intensa e axil biografía escrita
por 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 ponte
Manuel Lugrís Freire

Ilustracións de Anxo Fariña

Drama en dous actos
Representado por primeira vez no Teatro Principal da Coruña

o 18 de xullo de 1903.
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A NOSA TERRA

O futuro do Camiño Primitivo
Galegos e asturianos debaten en Lugo
sobre as melloras desta vía a Compostela



ArArteixoteixo
■ TEATRO

MOFA E BEFA
O magnífico dúo presenta
Cultura para dar e tomar,
este venres 5 no Centro Cí-
vico Cultural, onde podere-
mos ollar, o vindeiro venres
12, á compañía Nove Dous
representar a peza Ondas.

O BarO Barcoco
■ TEATRO

POR UN MILLÓN
DE DÓLARES
Bucanero & Eme 2 Pro-
ducións estará este venres
5 no teatro municipal Lauro
Olmo con esta obra.

CariñoCariño
■ TEATRO

POPÍN
Os máis cativos poderán go-
zar co espectáculo do palla-
so vigués o vindeiro venres
12 no Auditorio Municipal.

CeeCee
■ TEATRO

ESPERANDO A GODOT
O vindeiro sábado13 pode-
remos ollar no Salón de Ac-
tos do Concello esta peza
de Talía Teatro.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROSA Mª MATEO
Mujeres, así éramos, así
somos é a conferencia desta
xornalista este xoves 4 ás
20 h. no Centro Social Cai-
xanova dentro do ciclo Pe-
riodismo do s. XXI. Entrada
libre até completar aforo.

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Co-
lectivo Camiños continúa a

tempada de roteiros, aber-
tos á participación de cal-
quera persoa interesada,
que se levan a cabo por dis-
tintos lugares da provincia
e Galiza, achegándose á súa
historia, etnografía, e patri-
monio arquitectónico, natu-
ral e cultural. A saída faise
desde a Estación de Auto-
buses, sobre as 11 da mañá
dos domingos para voltar á
tardiña, cun prezo de 2 eu-
ros. O domingo 14 visitan a
zona da Caldaloba. Para
máis información dirixirse
ao 649 759 734 (David), ao
616 819 003 (Conchi), ao
local da asociación sito na
rúa Félix Acevedo, 11 ou en
www.iespana.es/colectivo-
caminos.

■ EXPOSICIÓNS

GUERREIRO
O pintor de Xove amosa a
súa obra até o 20 de maio
na galería Ana Vilaseco.

ASUN TORRAS
Organizada pola Coordena-
dora da Marcha Mundial
das Mulleres da comarca na
A.C. Alexandre Bóveda
(Olmos 16-18, 1º), a mostra
da fotógrafa viguesa, titula-
da Unha boneca vestida de
azul?, recalca o uso que da
boneca se fai decotío para
recrear o mundo feminino,
convertíndose entre as ne-
nas na súa dobre, na que
proxectan as súas ilusións,
imaxinando as mulleres
que serán no futuro. Até o
12 de maio.

TERRITORIO OESTE
O museo Unión Fenosa aco-
lle esta magnífica colectiva
de 27 artistas portugueses.

OS OUTROS
ARQUITECTOS
Podemos visitar esta mostra
no Domus-Casa do Home.

FRANCISCO LEIRO
No recén estreado edificio
da Fundación Caixa Gali-
cia podemos contemplar a

obra de Francisco Leiro, a
de Cristina Iglesias e a
colectiva 10 anos, 10 ar-
tistas, selección de autores
que simbolizan o percorri-
do da Colección de Arte
Caixa Galicia na última
década.

DIEGO RIVERA
A nova sede da Fundación
Caixa Galicia estréase cun-
ha mostra única sobre o
pintor mexicano.

MODELOS
DE INTENCIÓN
Até o 18 de xuño podemos
ollar a mostra Bodegóns e
paisaxes de Luís Seoane,
na sede da súa fundadicón,
conformada por magnífi-
cas obras pertencentes aos
seus fondos.

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, un-
ha viaxe a través de nume-
rosas pezas delicadas e es-
pectaculares: a arte, os
costumes funerarios, a his-
toria e a relixión entre ou-
tros aspectos

GALIZA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié acolle
esta impresionante mostra
de produción propia que
cobre máis de dous séculos
de desenvolvemento in-
dustrial no noso país, des-
de os precursores do sécu-
lo XVIII até as novas in-
dustrias do século XXI.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 05
As obras do prestixioso
premio de fotografía de
natureza, recoñecido como
o máis importante do mun-
do, organizado pola BBC
Wildlife Magazine e o Mu-
seo de Historia Natural de
London, nas que non só se
valora a beleza formal, se-
nón tamén a crueldade e os
problemas de conserva-
ción da natureza, pódense
ollar no Aquarium Finiste-
rrae, até o 25 de xuño.

AA EstradaEstrada
■ TEATRO

SAPRISTI
O vindeiro sábado 13 estrea
Unha merenda de Alicias
no teatro Principa .

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

HEDI PLOEGSTRA
As súas pinturas están col-
gadas, até este venres 5, na

galería de arte Be Truth.

MIGUEL NAVARRO
A sede da Fundación Cai-

xa Galicia acolle esta
mostra do escultor valen-
ciano até o vindeiro do-
mingo 21 de maio.

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 14 de maio remata en Com-
postela a exposición “O retrato
español no Museo do Prado”,
que acolle a sede da Fundación
Caixa Galicia. Tres séculos de
pinturas que evoluíron canda a

sociedade e que serven non só
para coñecer as técnicas de cada
artista senón para entender que
modelo de representación se im-
puña nas cortes europeas entre
os séculos XVI e XVIII.♦

Historia do rHistoria do retratoetrato
O O TTrinquerinque
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A State Opera de Bulgaria, con
Nayden Todorov e Bojidar Bo-
nev na dirección de orquestra, e
Nina Naydenova como directo-
ra de escena, faranos gozar coa
representación desta excelente

obra de Verdi o vindeiro martes
9 no C.C. Caixanova de VIGO; o
mércores 10 no Auditorio Pazo
de Congresos Municipal de OU-
RENSE; e o xoves 11 no Jofre de
FERROL.♦

Don CarloDon Carlo
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Tomando como punto de partida
conceptos como o de factoría cultu-
ral, no sentido de xerar cultura, crea-
tiva e participativa, a Consellaría de
Cultura propón dúas carpas itineran-
tes implicando a 400 persoas, entre
persoal técnico e artistas, con músi-
ca, teatro, circo, vídeo, internet,
obradoiros,e concursos. Desde este
xoves 4 e até domingo 7 as carpas
instalaranse en Poio e Lugo. En
POIO temos este venres 5 de 22 a
00:30 h. o Espectáculo Tentacular
de Chévere, que conta coma convi-
dados coas voces de Tristanas, os
cómicos San e San, os actores Pau-
la Carballeira e Chiqui Pereira co
seu Binólogo, as estrelas interna-
cionais Marcella Manzilli con Gla-
mour Revenge (trapecio cómico) e
Zenaida Alcalde (trapecio voante)
chegadas desde London, e a colabo-
ración especial de Carlos Meixide,
O Sobrado de Abadín; o sábado 6
a partir das 20:30 h. temos o concer-
to de Safari Orquestra, Samesu-
gas, Montero Castillo y Aguirre
Suárez (novo proxecto paralelo de
J, vocalista e líder de Los Planetas),
e aos galeses Super Furry Ani-
mals; o domingo 7 chega desde ás
17 h. o Domingo en familia na car-
pa, espectáculo para todos os públi-
cos a cargo de Berrobambán. En

LUGO teremos o venres 5 desde as
20:30 h. ás bandas Loretta Martin,
The Homens, Montero Castillo y
Aguirre Suárez e Super Furry
Animals; e o sábado 6 desde ás 22
h. o Espectáculo Tentacular de
Chévere. Ademais en ambas carpas
haberá, o venres 5 de 10 a 13 h.
Obradoiros educativos para xente
nova; e o sábado 6 de 11 a 14 h.
Obradoiros educativos para xente
adulta. Parellamente a estas activi-
dades Pistacatro realizará un Es-
pectáculo de rúa este xoves 4 de 19
a 21 h. en PONTEVEDRA; o venres 5
de 13 a 15 h. en VILAGARCÍA; o sá-
bado 6 de 19 a 21 h. en MONFORTE;
e o domingo 7 de 13 a 15 h. en VI-
LALBA. Os itinerarios da carpa e o
programa completo poden consul-
tarse en www.aculturacircula.info.♦

AA Cultura CirCultura Circulacula

☞ DECLARAIME CUL-
PÁBEL. Durante un ma-

cro xuízo contra a mafia, Jac-
kie DiNorsio deféndese a si
mesmo. Fronte a acumulación
de probas en contra e malia ser
un baldreu, consegue conven-
cer ao xurado de que as acusa-
cións son inxustas. Comedia
resultona de Sidney Lumet.

☞ V DE VENDETTA. Un
fantoche con careta pre-

séntase para loitar contra un go-
berno autoritario e abolir o po-
der do Estado. Ten como aliada
unha moza perseguida por erro.
Aderezada cunha conspiración
para xerar medo entre a poboa-
ción e xustificar a ditadura.

☞ PLAN OCULTO. Un
grupo de persoas asalta

un banco e toma como reféns
aos empregados e clientes. Pi-
den un avión para fuxir, pero o
policía que dirixe o cerco pensa
que algo falla, que teñen un plan
oculto. Spike Lee dirixe unha
película un chisco artificiosa.

☞ VOLVER. Raimunda e
Sole son irmás manche-

gas. A nai delas aparécese en
forma de pantasma moi real.
Ao tempo, Raimunda debe
ocultar o cadáver do seu home,
asasinado pola propia filla. O
novo de Pedro Almodóvar,
máis cómico e feminino que as
súas últimas películas.

☞ TRISTÁN E ISOLDA.
Tristán naufraga e namóra-

se da súa rescatadora, Isolda, prin-
cesa de Irlanda. Máis tarde, o na-
morado deberá entregarlle á moza
como esposa ao seu rei Mark. O
primeiro amor imposíbel pensado
para adolescentes de hoxe.

☞ INSTINTO BÁSICO 2.
Segunda parte do thriller

erótico sobre unha asasina en se-
rie interpretada por Sharon Sto-
ne. A actriz autoparódiase nunha
secuela que perde sensualidade e
incorrección política.

☞ MRS. HENDERSON
PRESENTA. Tras en-

viuvar, a señora Henderson
compra un teatro e monta un
espectáculo de variedades algo
atrevido, pero as relacións co
director non son moi boas e
por riba comeza a Segunda
Guerra Mundial. Comedia dra-
mática moi visíbel.

☞ A PANTERA ROSA.
O cómico norteamerica-

no, Steve Martin, interpreta o
inspector Clouseau, nesta no-
va versión do clásico de Blake
Edwards. En París rouban o
diamante chamado a Pantera
Rosa e matan o seu posuidor,
cun veleno chino. O asasino é
ruso. Os franceses fan o ridí-
culo. Todo parecido coas prio-
ridades de Bush é pura coinci-
dencia.

☞ O NOVO MUNDO.
Nova versión da historia

de Pocahontas, a princesa india
que se namora dun colonizador
de Virxinia e morre en Londres
metida nun corsé. Interesante
polo encontro cultural que re-

presenta, sen agachar as fla-
quezas dos conquistadores. O
romanticismo da segunda parte
alonga un pouco de máis a me-
traxe. (Ver o interesante co-
mentario de X. Miranda no nú-
mero 1.213).

☞ CAPOTE. Película
máis ou menos biográ-

fica sobre o xornalista e escri-
tor norteamericano Truman
Capote, famoso pola súa no-
vela A sangue frío, editada a
primeiros dos sesenta e que
trata sobre o asasinato de ca-
tro membros da mesma fami-
lia nunha pequena vila de
Kansas. O filme céntrase so-
bre todo na pluma que tiña o
escritor.

☞ 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

Paula Carballeira.

Unha mostra
das esculturas

de Leiro podemos
contemplala

no novo edificio
da Fundación
Caixa Galicia
da CORUÑA.



Nº 1.010 ● Do 26 de

■ MÚSICA

FESTIVAL
HUMORÍSTICO
A Asociación de Veciños
do Cruceiro de Valón con-
tinúa a dinamizar o barrio.
Este sábado 6 no seu local
ás 23 h. organiza o concer-
to dos Fabulosos Cubatas
de Focking Brothers, an-
tes, a partir das 21 h, pode-
mos degustar o menú espe-
cial por 13 euros.

■ TEATRO

MATARILE
Estrea o domingo 7 no Jo-
fre Historia Natural (elo-
xio do entusiasmo), un es-
pectáculo de gran formato
que xunta teatro, danza e
música, integrado por 6
actores, 2 bailaríns e un
cuarteto de vento, con tex-
tos de Ana Vallés, citas de
Peter Handke, composi-
cións orixinais de Benja-
mín Otero e o espazo e
iluminación de Baltasar
Patiño.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

FEMINISMO
Até o 2 de xuño o centro
sociocultural Uxío Novo-
neyra acolle a mostra Un
século e medio de move-
mento feminista e sufraxio
feminino en España.

O MAR
Caixa Galicia presenta,
até o 28 de maio, na súa
Aula Sociocultural unha
selección de obras perten-
centes á colección da enti-
dade con esta temática.

J. VÁZQUEZ CEREIJO
O pintor exhibe os seus ca-
dros, até o martes 9 de
maio, na galeríade arte
Clérigos.

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.

MurMurosos
■ TEATRO

BERROBAMBÁN
Estrea o mércores 10 a obra
Buh! no Centro Cultural e
Xuvenil. No mesmo lugar
representarase, o venres 12,
Rolda de caricias por Sa-
rabela Teatro.

NoiaNoia
■ TEATRO

MERDA
A compañía Sala Yago es-

trea este espectáculo, dirixi-
do por Xavier Estévez, este
venres 5 no Coliseo Noela.

OrOrtigueiratigueira
■ EXPOSICIÓNS

FESTIVAL CELTA
Até o 14 de maio no claustro
do Concello poderemos con-
templar unha escolma dos
mellores cartaces que se pre-
sentaron ao concurso, que
gañou o malagueño Modes-
to García Maldonado.

OurOurenseense
■ CINEMA

O PESADELO
DE DARWIN
Dentro do II ciclo Cinema e
dereitos humanos, pode-
mos ollar esta magnífica fi-
ta este xoves 4 ás 20:30 e ás
23 h. no Dúplex.

■ EXPOSICIÓNS

VIRXILIO
Podemos ollar a mostra de
pintura A balada silente do
mariñeiro até este domingo
7 no C.C. da Deputación.
No mesmo lugar tamén ex-
pón o pintor Alejandro
Caporale.

ANTONIO
SORIA ROCAFORT
Mostra a súa pintura, baixo
o título A disolución, na ga-
lería Visol até o 18 de maio.

COLECCIÓN
GERSTENMAIER
Esta mostra recolle un con-
xunto de 45 magníficas tá-
boas e lenzos de pintura fla-
menca, que podemos ollar
até o 7 de maio no C.S. Cai-
xanova.

■ MÚSICA

LLUIS LLACH
Amigos/as da República or-
ganiza este concerto no que
o cantautor catalán nos pre-
sentará I, o derradeiro tra-
ballo antes da súa anuncia-
da retirada, ademais de
obras xa coñecidas que qui-
xo voltar a interpretar, cuns
arranxos acústicos. O vin-
deiro venres 12 no Audito-
rio Municipal. Entradas á
venda no Auditorio e libra-
ría Torga.

As PontesAs Pontes
■ MÚSICA

THE BLUESMAKERS
A Casa Dopeso acolle este
venres 5 o concerto de Mi-
ki Nervio. O vindeiro ven-
res 12 toca no mesmo lugar
o grupo caboverdiano-gale-
go Batuko Tabanka.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

HEROÍNA
O Cine-Clube Pontevedra
proxecta o mércores 10 ás

20 e 22:15 h. esta película de
Gerardo Herrero sobre a
vida de Carmen Avendaño.

■ DANZA

NOVA GALEGA
O Pazo da Cultura acolle,
este sábado 6, a representa-
ción do espectáculo Enga-
do, ilusionistas de a pé.

■ EXPOSICIÓNS

CANOGAR PASO A PASO
Interesante retrospectiva que
permanecerá no Edificio
Sarmiento do Museo de Pon-
tevedra até este domingo 7.

O GABINETE
DAS MARABILLAS
Podemos visitar esta mos-
tra na Casa das Campás até
o 15 de maio.

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

■ MÚSICA

ANA BELÉN &
VÍCTOR MANUEL
O Pazo da Cultura contará
este sábado 6 ás 21 h. coa
súa actuación na que pre-
sentan o novo traballo Una
canción me trajo aquí, per-
corrido pola súa traxectoria
musical a través de 75 can-
cións. As entradas teñen un
prezo de 10 e 12 euros, e
poden adquirirse anticipa-
damente no 902 434 443 ou
en www.caixagalicia.es.

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

SHOW DE CANS
O vindeiro venres 12 ás 23
h. preséntanse, no Liceum,
os avances das curtametra-
xes seleccionadas nas sec-
cións de Ficción, Anima-
ción e Jalpón Friki, e ou-
tras novidades que incluirá
este ano o festival.

■ MÚSICA

RIKI LÓPEZ
Este cantautor interpreta as
súas cancións e divertidos
monólogos no Liceum este
venres 5 ás 23 h.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
Podemos ollar esta mostra no
Museo Etnolóxico até xuño .

RibadeoRibadeo
■ MÚSICA

VÍCTOR ANEIROS
BAND
O blues chega ao ciclo Mú-
sicas Posíbeis o vindeiro
venres 12 ás 22 h. no Audi-
torio Municipal. O sábado
13 ás 21 h. célebrase o Día
das Letras Galegas cun
concerto da Banda Sinfó-
nica Municipal.

■ TEATRO

BICOS CON LINGUA
Con esta peza escrita por Su-
so de Toro, Cándido Pazó,
Avelino González e Xabier
Lama, entre outros, Talía
Teatro presenta este espectá-
culo como unha proposta
sincera e cargada de inten-
ción, facendo fincapé na si-
tuación pola que atravesa a
lingua galega en diferentes
facetas das nosas vidas, sem-
pre cun gratificante sorriso
na cara, amor e respecto. Po-
deremos vela o domingo 7 ás
20:30 h. no Auditorio Muni-
cipal. No mesmo lugar Tea-
tro do aquí representa, o
vindeiro domingo 14, A ópe-
ra de A Patacón, magnífica
obra de Roberto Vidal Bo-
laño, na que se contan as an-
danzas de Mackie o Navallas
e a súa banda en clave de co-
media musical.

SadaSada
■ TEATRO

SANTART
Este domingo 7 temos, na
Casa da Cultura Pintor Llo-
réns a representación da pe-
za As que matan o sono,
realizada a partir de Mac-
beth de Shakespeare.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 9 ás 22:30 h. pro-
xéctase no centro social O
Pichel (Santa Clara, 21
baixo), con entrada de bal-
de, Conversas en Zapatera
e Como foi o conto (2004),
de Alberte Pagán, que
participará nun coloquio
posterior.

OLLO ANARQUÍA!!
A sala Yago e a CNT orga-
nizan a III Semana de ci-
nema anarquista, dentro
da que se proxecta, este xo-
ves 4 ás 20:15 h, a fita Li-
bertarias (2004), de Vicen-
te Aranda; ás 22:30 h. po-
deremos ollar o filme co-
lectivo Alemaña en outono
(1978), que repetirá o sába-
do 6 ás 20:15 h; o venres 5
ás 20:15 h. temos Mambrú
se fué a la guerra (1986),
de Fernándo-Fernán Gó-
mez, que voltará de novo o
sábado 6 ás 22:30 h; para
pechar o venres 5, ás 22:30
h. co traballo de Luis Bu-
ñuel A vía láctea (1969).

■ EXPOSICIÓNS 

WILLIAM WEGMAN
A obra do polifacético e
prolífico artista norteameri-
cano exponse, por primeira
vez na Galiza, na galería
Trinta, onde permanecerá
até o luns 22.

JORGE MOLDER
O CGAC presenta a mostra
Algún tempo antes até o 4
de xuño. No mesmo lugar
tamén se expón ao público
as últimas adquisicións do
Centro, da súa colección e
da Fundación ARCO.

RITMO PARA O ESPAZO
Os compositores españois
e o ballet no século XX, ex-
posición que podemos visi-
tar na Biblioteca Universi-
taria Concepción Arenal
(Campus Sur) .

SEN XERACIÓN
Podemos contemplar esta
mostra de X. Anleo, G. Ay-
merich, D. Basso, P. Bar-
beito, B. Cáccamo, T.
Carbajo, D. Matamoro,
M. Paz, P. Pereira, I. Pé-
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O herO heroeoe
Sarabela representa a peza de Manuel Rivas, baixo a dirección de
Ánxeles Cuña Bóveda, o vindeiro sábado 13 no Auditorio Municipal de
CANGAS; o domingo 14 ollarémola na Casa da Cultura de BETANZOS.♦

Mofa e BefaMofa e Befa
O magnífico dúo chega este domingo 5 ao Centro Cívico Cultural de AR-
TEIXO con Cultura para dar e tomar. O vindeiro sábado 13 vai estar no
Teatro da Beneficencia de ORTIGUEIRA; e o domingo 14 no Centro So-
ciocultural de SAN SADURNIÑO.♦

Farsa de BululúFarsa de Bululú
Teatro do Morcego homenaxea a Manuel María coa representación
desta peza o venres 5 no Centro Cultural e Xuvenil de MUROS. O vindei-
ro xoves 11 e venres 12 chega ao teatro Principal de SANTIAGO; e o sá-
bado 13 ollarémola no Pazo da Cultura de CARBALLO.♦

TEATEATROTRO

LagarLagarta Lagarta Lagartata
Representa a obra Carambola (Cóncavo convexo), de José Luís Prieto,
baixo a dirección de Lino Braxe, o domingo 7 no Novo Salón Teatro de
LALÍN. O vindeiro venres 12 estará no Coliseo Noela de NOIA; o sábado
13 no C.C. Caixanova de VIGO; e o domingo 14 na sala Bahía de FOZ.♦

Lagarta, Lagarta.

O polifacético guionista, mago, humo-
rista e escritor chega este xoves 4 ás
22:30 h. ao teatro-cine Salesianos de
VIGO. O venres 5 actúa no Auditorio
Municipal de OURENSE. Entradas anti-
cipadas á venda por 10 euros en Gong
Discos e tendas Tipo de Vigo; e Peggy
Records e no café teatro Xesteira de
Ourense; ou por 12 na billeteira♦

Luís PiedrahitaLuís Piedrahita

Lluís Llach
estará o

xoves 11 en
VIGO e

o venres
12 en

OURENSE. 

A agrupación
de Burela
Batuko
Tabanka
toca e canta
o vindeiro
venres 12
nas PONTES.
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rez Vicente, C. Rial, D.
Santomé e M. Vilariño no
Auditorio de Galicia, até o
18 de xuño.

VUDÚ
O proxecto O camiño negro
de Santiago do fotógrafo
Luís López Gabú exponse
na Fundación Granell até o
12 de xuño.

KAILÄSA
Podemos visitar a mostra
Unha peregrinación ao co-
razón do Tíbet até o 18 de
xuño no Museo das Pere-
grinacións.

DIÁLOGO
DENDE O INVISIBLE
Até o 14 de xuño podemos
ollar no Parlamento de
Galiza esta colectiva dos
artistas Fran Rodríguez,
María Viñas, Federico
Fernández, Natalia Díaz-
Mella, Marisa Torres,
Jorge Rivera, Sabela Do-
pazo, Pancho Lapeña e
Nano 4814.

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.

■ TEATRO

O AVARO
Teatro Galileo estará des-
de o vindeiro xoves 11 ao
domingo 14 na sala Yago co
clásico de Molière. Entra-
das e horarios en www.sa-
layago.com.

ESPAGUETTI
Os máis cativos poderán
gozar, o domingo 7 ás 12:30
h. na sala Yago, co espectá-
culo de títeres de luvas Cin-
co contos para unha man.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

NA MEMORIA
Mostra do pintor Juan Val-
cárcel que se inaugura este
venres 21 ás 20:30 na gale-
ría Trisquel & Medulio cun
miniconcerto de música
tradicional a cargo de Luís
Correa. Até o 20 de maio.

VVigoigo
■ ACTOS

SAÚDE EMOCIONAL
Última conferencia deste
ciclo baixo o título Filoso-
fía oriental. Por qué? o
luns 8 ás 20 h. na Casa do
Libro.

■ CINEMA

IMPRESIONISMO
A Fundación Barrié pro-
grama este interesante ci-
clo, no que poderemos
ollar, este venres 5 ás 20 h.
e con entrada libre, a fita
Xantar sobre a herba

(1959), de Jean Renoir, en
V.O. en francés. O vindeiro
venres 12 tocaralle o turno
a Moulin Rouge (1952), de
John Huston, habendo
despois da proxección un
debate no que van intervir
Santos Zunzunegui, cate-
drático da Universidade
País Vasco, e Román Gu-
bern, catedrático de Comu-
nicación Audiovisual na
Universidade de Barcelona
e director do ciclo.

■ EXPOSICIÓNS

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

TANIA ULLOA
Mostra a súa pintura na Ca-
sa do Libro até o luns 15 de
maio.

SONS DOUTRO TEMPO,
HOXE
Podemos ollar a mostra O
prodixio de Antón Corral até
o 20 de maio no museo Liste.

XURXO MARTIÑO
Podemos contemplar a súa
mostra na galería PM8 (Pa-
blo Morillo 8) até o 27 de
maio.

RAFAEL ÚBEDA
Na sala I do C.S. Caixano-
va podemos ollar, até o 21
de maio, unha interesante
mostra antolóxica que repa-
sa o traballo do magnífico
pintor pontevedrés.

ÁNGEL SEVILLANO
Até o 10 de maio o centro
de arte Alpide presenta a
obra deste pintor.

ARTURO FUENTES
Xunto coa de Azucena Viei-
tes expón a súa pintura na ga-
lería Ad Hoc até o 13 de maio.

GOYA E CAMARÓN
Podemos visitar a mostra
Pintores de Cámara até es-
te domingo 7 no museo
Quiñones de León.

AVANGARDAS
PORTUGUESAS
Autores da importancia de
Amadeo de Souza-Cardo-
so, Paula Rego ou Almada
Negreiros contarán nesta
mostra con algunhas das
súas máis interesantes e im-
portantes obras, que pode-
remos ollar no C.C. Caixa-
nova até este venres 5.

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

IMPRESIONISMO
A sede da Fundación Ba-
rrié acolle a mostra Obras
mestras do museo Wallraf-
Richartz-Fundación Cor-
boud, formada por unha
coidada escolma de 41 pai-
saxes realizadas por artistas
da talla de Courbet, Pissa-
rro, Daubgny, Sisley, Mo-
net, Renoir, Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lau-
trec ou Matisse.

URBANITAS
O MARCO presenta a inte-
resante mostra Actitudes
urbanas da arte galega ac-
tual que podemos ollar na
sala da Planta Baixa até o
18 de xuño. Como comple-
mento desta mostra temos
Videourbanitas no Espazo
Anexo até o 11 de xuño.

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

■ MÚSICA

MOON CRESTA
Esta banda toca este xoves
4 ás 22 h. na Fábrica de
Chocolate, onde tamén po-
deremos escoitar os DJS
Tutto Supermiriafiori e
Dust, por unha entrada úni-
ca de 4 euros. O venres 5 ás
22:30 h. e por 5 euros te-
mos aos Mistakens. E o sá-
bado 6 a Standard e DJ La-
gartija, dentro da Festa de
presentación do Mediatic
Festival, na que ademais
haberá sorteo de entradas e
cds. Máis información en
www.fabricadechocolate-
club.com.

DAKIDARRÍA
O punk e o ska soarán este
venres 5 na Iguana Club
nun concerto de apoio a pla-
taforma Salvemos Monte-
ferro, no que tamén vai to-
car Kógito. O sábado 6 a re-
vista DOT celebra o seu ani-
versario nesta sala cun con-
certo, de balde, no que van
tocar as banda locais Ma-
nos de Topo, John Marve-
llous, Portrait e Óscar.

LLUIS LLACH
Amigos/as da República or-
ganiza este concerto no que
o cantautor catalán nos pre-
sentará I, o derradeiro traba-
llo antes da súa anunciada
retirada, ademais de obras
xa coñecidas que quixo vol-
tar a interpretar, cuns arran-
xos acústicos. O vindeiro
xoves 11 no C.C. Caixano-
va. Entradas á venda no telf.
902 504 500 ou 986 110 500

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Vai tocar no C.C. Caixano-
va o martes 12 baixo a di-
rección do prestixioso
Frans Brüggen, nun con-
certo no que poderemos es-
coitar composicións de
Mozart.

OBK
O recoñecido dúo de tecno-
pop español presenta, este
venres 5 ás 22:30 h. na sala

I XORNADAS SOBRE A
REGULACIÓN DA PROFESIÓN
XORNALÍSTICA
Baixo o lema Estatuto do xornalista
profesional: presente e futuro da pro-
fesión, o Sindicato de Xornalistas de
Galicia (SXG), a Federación de Sindi-
catos de Periodistas (FeSP), a Univer-
sidade de Santiago e a Xunta de Gali-
cia organízanas na Facultade de CC da
Comunicación de Santiago este sábado
6 de maio. A inauguración, ás 9:30, co-
rrerá a cargo do Conselleiro de Traba-
llo, Ricardo Varela; do decano de CC
da Comunicación, Miguel Túñez; e do
secretario xeral do SXG, Xurxo Salga-
do. O estatuto do periodista profesio-
nal. Estado da tramitación será tratado
por un representante de cada grupo
parlamentario e polo secretario de co-
municación do FeSP, Agustín Yanel,
con posterior debate. Control demo-
crático da información nos medios pú-
blicos e privados. O Consello Audiovi-
sual tratarano Enric Bastardes Porcel
(FeSP), Victoria Camps Cervera (Con-
sell Audiovisual de Catalunya), Xosé
Manuel Vega (decano do CPXG), Xe-
sús Iglesias (director da TVG), Javier
González Ferrari (Onda Cero) e Antón
Losada (secretario xeral de Relación
Institucionais) con posterior debate.
Estatuto do periodista profesional, lei
de dereitos laborais e estatutos de re-
dacción será o que traten Alfredo Maia
(Sindicato de Jornalistas de Portugal),
Dardo Gómez, (FeSP), Rocío Arnoso
(SXG) e posterior debate. Formación
do xornalista e integración no merca-
do laboral vano tratar Xabier Arkotxa

(secretario de universidades e estudan-
te en prácticas do SPC), Enrique Cas-
telló (CC da Educación de Santiago) e
Luís Álvarez Pousa (CPXG e director
do Observatorio Galego de Medios) e
posterior debate. A clausura correrá a
cargo de Xurxo Salgado ás 20:30 h.

XESTIÓN DUNHA FUNDACIÓN
A Fundación Barrié organiza, en cola-
boración coa Asociación Española de
Fundaciones, o vindeiro xoves 11 ás 9 h.
na súa sede en Vigo, un seminario que
ten como obxectivo ofrecer un panorama
básico e xeral sobre as cuestións que de-
ben coñecer todas aquelas persoas que se
estean iniciando na xestión dunha funda-
ción, para contribuír á profesionalización
do sector. Nesta xornada analizarase o
marco legal e a actividade dunha funda-
ción, as obrigas fiscais, as relacións co
Protectorado e o Rexistro de Funda-
cións, a planificación de actividades, a fi-
nanciación e recursos, ou a información
e a comunicación. As persoas interesa-
das en participar deben inscribirse pre-
viamente en www.fundaciones.org.

OBRADOIRO INTENSIVO
DE CONTOS
Na Chocolataría (rúa das orfas 15) en
Santiago de Compostela, Pedro Ra-
mos García vai impartir, os martes do
mes de maio, desde o día 9 de 19 a 21 h,
un taller de contos que ten como obxec-
tivo introducir os participantes (non
máis de 12 persoas) nos fundamentos
básicos da creación e redacción dunha
obra literaria, partindo da análise dos
contos La dama del perrito, de Chéjov,

La señorita Cora, de Julio Cortázar,
La metamorfosis, de Kafka, e un cuar-
to a elixir polo alumnado. Os interesa-
dos en acudir deben presentar unha soli-
citude cos seus dados persoais na Cho-
colataría, ou ben mandando un correo a
info@4cuentos.com. O custe do curso é
de 50 euros e os admitidos selecciona-
ranse por rigorosa orde de inscrición, até
o luns 8. Máis información en
www.4cuentos.com ou no 981 202 571.

CESTARÍA E
TECIDO TRADICIONAIS
Lluis Grau, cesteiro residente en Cris-
tosende (A Teixeira - Ourense), exper-
to en urdumes dos Países Cataláns e da
Galiza, organiza cursos de fin de se-
mana que inclúen dúas noites en cuar-
to compartido nunha casa tradicional
reabilitada. Pódense escoller varias op-
cións, como son a cestaría zigana ou a
celta, durante maio e setembro. En de-
cembro, durante a ponte da Constitu-
ción, realiza un curso intensivo de 5 dí-
as. A súa compañeira Anna Champe-
ney é unha experta tecelá: cultiva e tra-
ta o liño, procura tinturas naturais a ba-
se de vexetais e fungos e, naturalmen-
te, tece. Durante agosto realiza peque-
nos cursos, de até un día, para princi-
piantes e, en novembro, un curso com-
pleto. Información máis polo miudo en
www.casa-dos-artesáns.com ou nos
telf. 988 207 404 ou 669 600 620.

PABLO RUIZ PICASSO
O Museo de Arte Contemporánea
Unión Fenosa (MACUF), no seu dese-
xo de potenciar e difundir a creativida-

de dos artistas galegos, convoca a XII
edición desde obradoiro, que vai im-
partir do 10 ao 16 de xullo en horario
de 10 a 14 h. e de 16 a 20 h, Isabel
Muñoz. Poderán inscribirse todas
aquelas persoas residentes en Galiza,
que teñan coñecementos previos de fo-
tografía, artes plásticas e visuais, que
non teñan participado no taller ante-
rior, celebrado en 2004. Deberán pre-
sentar, antes do 31 de maio, as solici-
tudes, xunto cos dados persoais, currí-
culo, un mínimo de 5 fotos a cor de 18
x 24 cm. de obra recente e un breve
texto no que se expoñan as razóns po-
las que se quere participar no taller.
Máis información, presentación de so-
licitudes e retirada de documentación
no MACUF (Avd. de Arteixo 171) da
Coruña, nos telf. 981 911 476 ou 981
010 043, ou en www.macuf.es.

COMERCIO XUSTO
A asociación Amarante celebra, desde
o vindeiro xoves 11 ao sábado 13 na
Facultade de C.C. Económicas e Em-
presariais de Vigo, o seminario A cri-
se do café no mercado internacional e
as súas alternativas, no que van inter-
vir diversos especialistas e membros
de ONGs en torno ao tema do comer-
cio xusto. O sábado 13 haberá ademais
unha charla coloquio sobre o docu-
mental O pesadelo de Darwin. A asis-
tencia as encontros está recoñecida cun
crédito de libre elección pola Universi-
dade de Vigo e as inscricións deben re-
alizarse, antes do martes 9, en cxus-
to@amaranteong.org ou no teléfono
986 848 159.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE CULTURA
E DEPORTE

Establécense as bases reguladoras
e a convocatoria pública para a
concesión de subvencións para
curtametraxes en versión orixinal
en lingua galega. Poderán optar a
estas subvencións tanto persoas fí-
sicas naturais ou residentes en Ga-
liza nos dous últimos anos anterio-
res á data da convocatoria, como
produtoras audiovisuais indepen-
dentes legalmente constituídas. As
solicitudes deberán presentarse
antes do 14 de maio. Toda a infor-
mación desta orde está recollida
no DOG do 3 de marzo.♦

CONSELLARÍA DE
IGUALDADE E BENESTAR

Convócanse axudas de prevención
e apoio a familias en situacións ca-
renciais graves para a preserva-
ción dos menores no seu contorno.
Poderán ser beneficiarios as uni-
dades familiares con fillos meno-
res de idade que se atopen en cir-
cunstancias de risco social e preci-
sen de apoios económicos para sa-
tisfacer as súas necesidades bási-
cas e evitares a desestruturación
familiar. O prazo para presentar a
solicitude remata o 4 de maio. A
información completa pode con-
sultarse no DOG do 4 de abril.♦

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

Até o 18 de
xuño

podemos
contemplar,

no Auditorio
de Galicia

en
SANTIAGO,

unha
mostra dun

sarillo de
importantes

artistas
galegos

baixo título
de Sen

Xeración.

Moon Cresta
está este
xoves 4 na
Fábrica
de  Chocolate
de VIGO.
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A!, o seu novo traballo titu-
lado Feeling. A entrada po-
de adquirirse anticipada-
mente por 15 euros en Ele-
pé e Gong, ou por 18 na bi-
lleteira.

■ TEATRO

ILLA REUNIÓN
O Centro Dramático Ga-
lego representa esta peza,
baixo a dirección de Ana
Vallés, este venres 5 e sába-
do 6 ás 22:30 h. no C.C.
Caixanova.

AGUAIRE
La Sal Teatro vai dar dúas
funcións no Auditorio Mu-
nicipal este sábado 6.

EVITA, EVA PERÓN
A nova sala alternativa Tea-
tro Arte Livre (Vázquez Va-
rela, 19) acolle até o 2 de
xullo durante todos os ven-
res ás 22 h., os sábados ás
20:30 e 22:30 h. e os do-
mingos ás 20:30 h. o espec-
táculo de Eisenhower Mo-
reno e Roberto Cordova-
ni. Entrada anticipada á
venda nos centros do Corte
Inglés.

VVilagarilagarcíacía
■ MÚSICA

AMANCIO PRADA
O cantautor do Bierzo che-
ga ao Auditorio Municipal
o vindeiro venres 12 co seu
último traballo Hasta otro
día, Chicho, recital home-
naxe a Chicho Sánchez
Ferlosio.

■ TEATRO

FINAL DE PELÍCULA
O Auditorio Municipal aco-
lle este venres 5 a actuación
de Áncora Producións.

MadridMadrid
■ MÚSICA

SILVIA PENIDE
A artista presenta, en for-
mato acústico e en salas de
aforo reducido, o seu disco
Invisible, este xoves 5 vai
estar no Rincón del Arte
Nuevo.

TTarragonaarragona
■ MÚSICA

LAMATUMBÁ
A banda ourensá está de xi-
ra para presentar a reedi-
ción de Lume (para que
saia o sol). O vindeiro xo-
ves 11 toca na sala Zero; o
venres 12 estará na sala
Vietnam de Riudarenes
(Girona) e o sábado 13 vai
dar un concerto na sala
Apolo de Barcelona.

VVianaiana
do Castelodo Castelo
■ CINEMA

VI ENCONTROS
DE VIANA
A asociación portuguesa
de produción e animación
audiovisual Ao Norte orga-
niza estas xornadas que se
celebran, o vindeiro sába-
do 13 e domingo 14, no te-
atro municipal Sá de Mi-
randa. Nelas vanse pro-
xectar, entre outros traba-
llos, os realizados por estu-
dantes da Escola de Artes
Cinematográficas da Gali-
za, da Universidade Lusó-
fona, da Korean Academy
of Film Arts, ou do Russian
State Institute of Cinema-
tography. Ademais haberá
charlas, mesas redondas e
debates con realizadores, e
farase entrega do premio
PrimeirOlhar. Informa-
ción completa en www.ao-
norte.pt.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

MUSEU SERRALVES
O Museu de Arte Contem-
poránea de Serralves orga-

niza visitas orientadas ás
exposicións (sábados ás 17
e 18 h. e domingos ás 12 e
13) que permite o encadra-
mento e contextualización
das mesmas; visitas orien-
tadas aos espazos arqui-
tectónicos (domingos ás
15 e 16 h.), o edificio do
museo é da autoría de
Álvaro Siza, e serven para
relacionar a arquitectura
coa casa e o xardín; e visi-
tas guiadas ao parque (do-
mingos ás 11 e 12 h.), po-
sibilitando o recoñece-
mento do seu valor paisa-
xístico, ecolóxico e estéti-
co. Para as dúas primeiras
precísase o billete de en-
trada ao museu e para a úl-
tima o de entrada ao par-
que.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de Arte
Moderna José de Azeredo
Perdigão pode contemplar,

até o 18 de xuño, a pintura de
João Queiroz; até o domingo
14 de maio, as esculturas de
Ángelo de Sousa; até o 30 de
xuño, a mostra de gravuras de
Hein Semke (1899-1995), o
artista alemán residente en
Portugal desde 1932; e os de-
seños de Fernando Lemos:

formas xeométricas realiza-
das con caneta a tinta china en
chapa de offset. Até o 4 de xu-
ño poderemos contemplar A
arquitectura dos anos 60:
Sede e Museu da Fundação
Calouste Gulbenkian. De
mércores a domingo das 10
ás 18 h.♦

BLOGS EN GALEGO
www.blogoteca.com

Novo servizo en galego para editar blogs
que vén de poñer en funcionamento a em-
presa Abertal Networks. O aloxamento
das bitácoras é gratuíto e isto inclúe moi-
tas ferramentas de uso simple para xestio-
nar o blog. Tamén ten servizos de pago
como galerías de fotos, dominio redirec-
cionado ou eliminación da publicidade.♦
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■ Negocio a adquisición dun só nº
da actual xeira d’A Nosa Terra, para
completar a colección. É o 680 (29 de
xuño de 1995). Aínda que a miña eco-
nomía é ben humilde serei xeneroso
na miña oferta. Tratamos o asunto no
981 664 179. Preguntade por Xesús.

■ O Comité de Defensa dos Presos
Concepción Arenal naceu hai dous
anos, en Vigo, da sensibilidade dun
grupo de persoas cara a situación da
poboación penitenciaria galega. Des-
de entón levamos desenvolvido activi-
dades asistenciais e culturais na ca-
dea, e asesorando e orientado nos
seus dereitos. Facemos un chama-
mento a quen queira colaborar (do
xeito que sexa) para que se poña en
contacto con nós, no telf. 986 291 722
ou no apdo. 6068 36210 de Vigo.

■ Vendo cachorros de Golden Re-
triever con pedigree, vacinados e
desparasitados. Telf. 986 304 970.

■ Regalo gatiños en Vigo. Preguntar
por Ana Rosa no 619 107 706.

■ Alúgase vivenda en Beade (Vigo),
a 200 metros da autovía da universi-
dade, preto do parque tecnolóxico, por
360 euros. Chamar ao 665 955 770.

■ Alúgase casa en Penalva (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribeira
Sacra, por fins de semana ou vaca-
cións. Completamente equipada e
con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986
376 022.

■ Urxe profesor/a nativo/a de in-
glés para centro de formación en
Compostela. As persoas interesadas
deben enviar CV con foto a compos-
telaempleo@yahoo.com.

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafeta-
ría. Con experiencia. 639 505 806.

■ Psicólogo especializado en modali-

dades de intervención para inmigran-
tes. Posibilidade de prevención, refor-
mulación ou resolución de conflitos ven-
cellados a necesidades de integración
na cultura de acollida. Para particulares
e institucións da comunidade. Primeira
consulta de balde. Telf. 981 134 144.

■ Inglés impartido por nativa bilingüe
diplomada pola Escola Oficial de Idio-
mas. Todos os niveis, conversa, apoio,
recuperacións, tradución, fonética, cur-
sos para pequenas empresas/institu-
cións. Se queres aprender inglés de ver-
dade, chama ao 625 692 813.

■ Traspásase, por enfermidade lo-
cal comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bom-
bóns e libraría no centro de Ponteve-
dra. Telf. 886 208 703.

■ 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 W-Golf PO-W
con ITV por 600 euros. As persoas in-
teresadas 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, por
temporadas. Chamar ao 686 753 105.

■ A Gentalha do Pichel informa que
está disponível um dos escritórios
de que dispom no Centro Social O Pi-
chel, na rua Santa Clara 21, em Com-
postela. O preço do aluguer é de 150
euros por mês. Contacto: xental-
ha@agal-gz.org

■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota) a 50 m. da praia. Terraza
con vistas a Fisterra. Completamente
equipado para 4 persoas. 1ª quincena
xullo 460; 2ª quincena xullo 560; 1ª ou
2ª quincena agosto 570; e 1ª quince-
na 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.

■ Quero traballar nunha aldea en
calquera 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 CAP) para traballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector orto-
gráfico, etc. Contactar no 619 991 876
(polas tardes).

■ 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.

■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Conse-
llo Regulador da Agricultura Ecolóxi-
ca de Galiza (CRAEGA), libres de
transxénicos, correctores, antibióti-
cos e insecticidas, e producidos na
Galiza. Apoia o desenvolvemento
sostíbel no rural ao tempo que pro-
duces alimentos sans. Telf. 676 863
910 / 637 913 642.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Pensan ben. Efectivamnene é o remate dunha xoia da arquitectura racionalista en Galiza. O Edifi-
cio Sanchón de Vigo, obra de Francisco Castro Represas executada en 1935. Hai pouco tempo me-
téronlle man e ubicaron un chabolo no seu cumio. E desde aquela aínda permanece, para escar-
nio dos responsábeis de manter o ben común do noso patrimonio, o cartaz de obra. E seguirá.♦

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

OBK toca
este venres

5 na sala A!
de VIGO.

A pintura
de João
Queiroz

pode ser
contemplada
no CAMJAP
de LISBOA

Lamatumbá
esta de xira
por
Catalunya.
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Nº 1.221
Do 4 ao 10
de maio
do 2006 Non gustou nada a na-

cionalización dos hi-
drocarburos por parte

do goberno boliviano e pro-
duce pavor o crecemento chi-
nés e as súas exportacións. Co
cómodos que estabamos

exercendo a caridade co ter-
ceiro mundo, cun peto do Do-
mund para “los chinitos” e
unhas esmolas, uns 0,7 para
Latinoamérica e unhas ONGs
para África e agora van estes
e queren administrar a súa

propia riqueza e modernizar-
se. Adeus dividendos da Rep-
sol, adeus petróleo e gas bara-
to. Diciamos defender a Cris-
to e os pobres, cando en reali-
dade só defendemos un Con-
sello de Administración.♦
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Hiperpolítica
XOSÉ RAMÓN POUSA

Agora que sabemos
que o poder políti-
co xa non é políti-

co senón básicamente
económico, pois o políti-
co ten que subordinarse
en gran medida ao poder
económico, cobran maior
importancia decisións co-
mo a adoptada por Evo
Morales de nacionalizar
o gas e o petroleo boli-
vianos. Unha medida di-
fícil fronte aos poderes
enerxéticos que controlan
o mundo e, a través dos
mass media, a opinión
pública, pero que está
sendo dixerida con gran
comprensión mesmo por
sociedades, como a espa-
ñola, con intereses direc-
tos no tema.

Se lles facemos caso
aos movementos de mun-
dialización alternativa, a
súa idea é precisamente
acadar xutiza e equidade
no mundo da nova eco-
nomía. Xustiza e equida-
de son valores éticos aín-
da que con fonda proxec-
ción política.

As novas tecnoloxías
da comunicación e da in-
formación provocaron un
trastorno moi importante
que lle afecta tamén á po-
lítica, facilitando novos
modos de comunicación
e de transmisión da infor-
mación, elementos fun-
damentais para entender
a política e a acción polí-
tica, facilitando ferra-
mentas de contrainforma-
ción que, dalgún xeito,
contribúen a moderar o
discurso oficialista dos
acontecementos.

A extensión das tec-
noloxías comunicativas
conectada co xurdimento
dunha mundialización al-
ternativa supuxo un cam-
bio substancial no pano-
rama político. O acceso á
información, a creación
de opinión e a divulga-
ción das ideas que permi-
te a rede, até certo punto
está posibilitando a recu-
peración política do cida-
dán como suxeito activo
dunha certa democracia
popular e participativa.
Unha realidade política
emerxente que convive
coa política tradicional.
A esta nova realidade es-
tase a chamar “hiperpolí-
tica”, un concepto que, a
partir de agora, teñen que
ter moi en conta os pode-
res públicos e mesmo os
partidos políticos con
responsabilidade de go-
berno. Hiperpolítica é al-
go semellante á politiza-
ción de todas as prácticas
sociais e culturais. É a
política dos cidadáns
–non só dos militantes–
en ámbitos non políticos
facilitada polas novas
tecnoloxías. Non todo é
malo no carrusel da glo-
balización.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Pertence á Asociación Cultural
Deportiva de Campañó, unha
entidade que desde hai 22 anos
participa ininterrompidamente
na Festa dos Maios de Ponteve-
dra, que se celebra o 1 de maio.
É Xosé María Domínguez Vidal.

Iso dos Maios seguro que é un
invento moderno.

É unha festa tradicional mile-
naria de carácter pagá que repre-
senta o rexurdir da primavera, o
nacemento das flores. É moi pa-
ralela á agricultura. Os antigos
facían ofrendas e ritos como alu-
mear o pan pasando canda el
cuns fachos para que os meteo-
ros, o tempo, fose bo.

E conservárona sempre?
En Pontevedra recuperouna

Castelao a principios do século
XX. Na posguerra quedou para-
da e volveu nos sesenta. Foi moi
popular o Maio da Seca, que par-
ticipou 26 anos seguidos pero
agora somos nós os de Campañó
os máis vellos, 22 anos seguidos
participando.

De todos xeitos, celebrar a
Festa dos Maios do primeiro
de maio... debía ser contra o
verán.

Non habería flores, que son
imprescindíbeis. O Maio é unha
representación da natureza con
forma cónica que en Pontevedra
ten dous metros de alto e un e
medio de base. Emprega mate-
rial natural como pampullos,
margaridas, fiúnchos, rosas bra-
vas, laranxas, ovos.

Ovos?
Si. Hai que usa ovos cocidos,

pero pesan moito. Nós emprega-
mos ovos baleirados. Nalgúns si-
tios permiten algún elemento
non natural como as maquetas de
barcos en Marín. A coroa, vai a

parte. A nosa este ano represen-
taba o sol e catro lúas, en re-
ferencia as súas catro fases. Alu-
día a que o sol ía impoñéndose á
noite e a primavera ao inverno.

Os Maios son algo así como
o rap, pero non tan enxebres.

Non. O Maio acompáñase
dunha peza musical con coplas
de rima asonante no segundo e
cuarto verso e un ritmo tres por
catro. Non se pode dicir que se-
xan rap. Por outra banda, o de
Pontevedra é distinto do de Ma-
rín ou o de Ourense. Nós somos
máis sutís, non metemos insul-
tos, aínda que nos metemos con
todo o mundo.

Un exemplo, anímese.
Este ano cantamos un que di-

cía: Quedan bailando na Xunta/
Touriño e máis Quintana./ Quinta-
na baila a muiñeira/ e Touriño a ri-
beirana./ Pero non che son ami-
gos/ de bailar o amarrado./ Vailles
máis o baile solto,/ cada un polo
seu lado. A copla do Maio de
Campañó comeza cunha presenta-
ción, continúa cunha explicación
do Maio, logo hai unha crítica que
comeza na parroquia, ascendendo
ao Concello, a Xunta e o Estado e
remata cunha despedida.

E quen a compón?
Iso non se pode dicir.
E a canta?
Canta o Maio, aínda que sexa

un neno o que estea dentro. Des-
pois, armados con palitroques e
estadullos, un grupo de nenos vi-

ra arredor repetindo as coplas
que canta o Maio. Os nenos son
moi importantes nesta festa.

Leva moito preparalo?
Nós somos 55 persoas a tra-

ballar. Comezamos dous meses
antes coa coroa que acompaña o
Maio. Tres semanas antes, empe-
zamos coas coplas. Cinco días
antes collemos o fiúncho e tres
días despois seleccionámolo e
tecémolo con arame. O día ante-
rior os rapaces van apañar as flo-
res. A tradición manda que hai
que roubar algunha para ter sorte
e gañar o concurso. Nós levamos
dous anos seguidos.

Roubando flores ou gañan-
do o concurso?

Roubando e gañando.♦

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.
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Xosé María Vidal
‘Nos Maios hai que usar flores roubadas para gañar a competición’

A.N.T.


