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PACO VILABARROS

ESTAMOS NUNHA ENCRUCILLADA E NECESITAMOS

coller polo camiño axeitado. Non é outro que o de
superar a actual situación  de inferioridade xurídi-
ca do galego. O idioma é un dos elementos básicos
da nación e a súa situación resulta indicativa da
vontade real de autogoberno. Despois de 25 anos
de autonomía a situación é máis ca preocupante,
con retrocesos cuantitativos no número de falan-
tes, evolución xeracional, presenza nos medios de
comunicación..., que non tiveron como contrapeso
avances cuantitativos de abondo significativos. É,
polo tanto, necesario superar o impás actual, co-
mezando por crear unha conciencia social sensíbel
a este respecto. Primeiramente, débemos conse-
guir que o problema do idioma sexa un dos eixos
sociais do debate estatutario. Para logralo, necesí-
tase partir dun maior compromiso social coa lin-
gua por parte das organizacións nacionalistas no

seu conxunto e de cada un dos seus militantes en
particular. Ningunha lingua en situación de anor-
malidade ou en proceso de normalización, pode
carecer de grupos de referencia, como grupos de
vangarda reivindicativa, pero estes non poderán
subsistir nin desenvolver procesos evolutivos sa-
tisfactorios se non se van logrando conquistas
efectivas que indican cambios das condutas co-
lectivas. Estes son os obxectivos da “mobiliza-
ción xeral polo idioma galego” que convoca A
Mesa pola Normalización Lingüística para o 17
de maio en Compostela. E a primeira meta seme-
lla fácil de lograr: acadar que o Novo Estatuto re-
coñeza un rango legal para o idioma galego se-
mellante ao da Constitución española para co
castelán: o galego como lingua propia e oficial de
Galiza deberá ser coñecido por todos os galegos,
que terán tamén o dereito de usalo.♦

A BISNETA LERCHA
Paco Martín

Paco Martín, Premio Nacional de
Literatura Infantil e Xuvenil en 1986,
publica con Galaxia un libro no que
recupera o pracer de contar.
Reelabora tres relatos fundamentais
da tradición literaria europea, volve
ao conto popular devolvéndolle
o seu sabor primixenio.
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Traballadores detidos reciben o aplauso dos compañeiros á saída do xulgado o pasado martes 9.



Porque temos unha lingua pro-
pia, porque queremos poder em-
pregala en calquera circunstan-
cia e porque como pobo temos a
obriga de conservala, eis os tres
eixos nos que se basea o Mani-
festo publicado pola Mesa pola
Normalización Lingüística e asi-
nado por multitude de organiza-
cións. Lerase ao final dunha ma-
nifestación a celebrar o Día das
Letras. “Porque temos, porque
queremos, porque debemos” é o
lema do acto.

A idea coa que traballa a Me-
sa para a manifestación das 12
do mediodía do 17 de maio na
Alameda de Santiago é que o ac-
to conte cunha asistencia masi-
va; de feito, ten preparados auto-
buses que sairán de todas as ci-
dades do país e desde as comar-
cas máis importantes. A urxente
necesidades de defender un idio-
ma que, tras vintecinco anos de
autonomía, non alcanza nin se-
quera niveis de cooficialidade
real e a sensibilidade social da
necesidade dun pronunciamento
público contundente son as ra-
zóns polas que a Mesa considera
que o éxito está garantido.

Para a Mesa, estamos nun
momento no que se pode inver-
ter a situación porque a inminen-
te reforma do Estatuto pode mu-
dar o estatus do idioma para que
sexa un dereito vivir en galego e
que se garanta o seu exercicio,
ademais de procurarse sistemas
para a conservación do idioma.
Neste sentido, o Manifesto da
Mesa indica que “que no Estatu-
to de autonomía figure o galego
como «dereito e deber» ou que
conteña unha carta de dereitos
lingüísticos, significaría unha
garantía de primeiro nivel para
que o galego supere a situación
de cooficialidade subalterna”.

“É momento de optimismo”,
subliñou o presidente da Mesa,

Carlos Callón, que a continua-
ción matizou que “estamos ante
unha encrucillada histórica que
pode levar a que se acentúe a re-
sidualización da nosa lingua pe-
ro tamén estamos ante unha boa
oportunidade para recuperar o
espazo perdido”.

O Manifesto da Mesa des-
cansa sobre nove reivindicacións
que reclaman o compromiso dos
poderes públicos coa normaliza-

ción do idioma, o recoñecemen-
to do dereito a usar e o deber de
coñecer o galego, que se garanta
o dereito dos consumidores a ser
atendidos en galego, que o gale-
go sexa a lingua preferente das
Administracións públicas, que
os xuristas acrediten o coñece-
mento da nosa lingua, que sexa a
lingua vehicular no ensino non
universitario, que o galego domi-
ne nos medios de comunicación

públicos, que se promova a co-
municación con outros territo-
rios do sistema lingüístico gale-
go-portugués e que a Xunta pro-
mova a protección do noso idio-
ma nos territorios
de fala galega de
fóra de Galiza.

Ademais das
reivindicacións do
Manifesto, a Mesa
pediulle ás forzas
políticas que o no-
vo Estatuto recolla
artigos que leven a
cumprir esas rei-
vindicacións para
rachar “os ali-
cerces que susten-
tan as graves dis-
criminacións que
aínda padece o ga-
lego”. O texto tamén lle pide á
Secretaría Xeral de Política Lin-
güística o compromiso na defen-
sa do idioma e conclúe afirman-
do que “porque temos unha lin-
gua propia e queremos vivir e
aprender en galego, hoxe debe-
mos exixir o cumprimento do
noso dereito”.

Tras vintecinco anos de auto-
nomía, o presidente da Mesa
Carlos Callón, pensa que aínda
hai dereitos básicos por alcanzar.
“As xestións telefónicas de moi-
tos servizos, ou as relacións coa
Administración central con fre-
cuencia teñen que ser en caste-
lán; a propia Mesa, ante Facen-
da, hai documentación que ten
que presentala en castelán”, de-
nunciou Callón.

McDonald’s, in spanish

O Día das Letras coincide este
ano con algúns acontecementos
que poñen de relevo a precarie-
dade non xa do exercicio colecti-
vo de conservación do galego,
senón do dereito individual a em-

pregalo. Así sucedeu nun McDo-
nald’s de Ferrol, onde un pai e os
seus tres cativos tiveron que fa-
cer serios esforzos para conse-
guir que lle entendesen para pe-

dir unha meren-
da. Posterior-
mente, no mos-
trador fixeron
que os seus fillos
repetisen tres ve-
ces a palabra xe-
ado e, tras pre-
sentar unha re-
clamación, dixé-
ronlle “neste si-
tio non temos
por que entender
galego”.

Sobre este ti-
po de discrimi-
nacións que so-

fren as persoas que falan galego,
Carlos Callón, presidente da Me-
sa, indicou que “desgraciada-
mente, coa lei na man, un galego
pode padecer este tipo de condu-
tas sen que suceda nada, por iso
hai que introducir no novo Esta-
tuto sistemas que garantan o li-
bre exercicio de falar galego en
todos os ámbitos”.

Correlingua 2006

O oito de maio presentábase a
edición de 2006 do Correlingua,
que este ano ten como lema
“Xogas? En galego gañamos”. A
carreira da lingua comezou o
dez de maio en Santiago e rema-
tará 24 de maio na Coruña. “De-
bemos conseguir que o noso
idioma galego se utilice en todos
os ámbitos das nosas vidas”,
asegura o manifesto da edición
deste ano, que nesta ocasión foi
redactado polo Grupo de 4º da
ESO do C.P.I de Xanceda, Me-
sía. Este manifesto conclúe di-
cindo: “Galiza érguete e volve
ser quen eras”.♦
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‘Porque temos, porque queremos, porque debemos’ lema do acto

O Día das Letras acollerá unha gran
manifestación en defensa da lingua

H. VIXANDE

Nun momento de encrucillada para o galego, cando se debate a súa recuperación ou a súa
residualización, a Mesa pola Normalización prepara unha gran mobilización en defensa da
lingua para o 17 de maio. A redacción do novo Estatuto abre un proceso de esperanza.

Carlos Callón preside a Mesa pola Normalización.                                                   AGN

‘Que no Estatuto
de autonomía figure
o galego como
«dereito e deber»
sería unha garantía
de primeiro nivel”



O papel que o novo Estatuto lle
outorgue ao galego pode mudar
ou acelerar a tendencia de decli-
ve do idioma. De seguir como es-
tá, as circunstancias non variarán
e o galego proseguirá cunha per-
da paulatina de falantes e cunha
redución da súa influencia social.

Na súa proposta de Estatuto
de Nación, o BNG dedícalle ao
galego o artigo terceiro, que con-
ta cun desenvolvemento de once
puntos. O obxectivo dos na-
cionalistas é que se recoñeza ao
noso idioma a verdadeira condi-
ción de lingua propia e que en
consecuencia exista a obriga de
coñecelo e o dereito a usalo.
Ademais, prevé que se potencie
o uso da lingua a través dun pa-
pel activo das Administracións
públicas, que deberían asumir o
idioma como lingua de seu en to-
das as situación e só empregar o
castelán cando haxa unha peti-
ción expresa dos cidadáns. No
ensino, o articulado do BNG pre-
vé que sexa a lingua vehicular.
Ademais, o Bloque contempla
outras medidas complementarias
para que a cidadanía poda facer
uso do seu dereito de vivir per-
manentemente en galego.

As razóns polas que o gale-
go ten que pasar a ser a lingua
da Administración e constituír
un deber o seu coñecemento ex-
plicounas o deputado do BNG
no Congreso Francisco Rodrí-
guez, na súa condición de socio-
lingüista. Rodríguez lembra que
“nun contexto como o galego,
con condicións de inferioridade
da lingua fronte ao castelán, hai
que lograr que se sumen novos
usuarios e para iso teñen que

poder usar de verdade a lingua”.
Este sociolingüista considera

que hai marxe legal para darlle
maior rango ao galego dentro do
novo Estatuto e indica que “a
Constitución fala da obriga res-
pecto o castelán, pero non lle ne-
ga nada ao galego, polo que po-
de figurar a obriga no novo tex-
to; é mais, no novo Estatuto de
Catalunya figura así, iso que pa-
sou pola peneira do Congreso”.

Para lograr os obxectivos de
recuperación do idioma, Francis-

co Rodríguez considera necesa-
rio que se dean tres puntos: pro-
cura do dominio do idioma para
cambiar a mecánica actual, que a
súa utilidade sexa real e que por
tanto a Administración se expre-
se en galego e que se garanta o
uso do galego sen represalias.

O Estatuto de Autonomía de
Catalunya no texto que aprobou
o Congreso o 30 de marzo e que
está pendente de ratificación en
referendo, sinala no artigo seis,
punto dous, que “o catalán é a

lingua oficial de Catalunya. Ta-
mén o é o castelán, que é a lingua
oficial do Estado español. Todas
as persoas teñen o dereito de uti-
lizar as dúas linguas oficiais e os
cidadáns de Catalunya teñen o
dereito e o deber de coñecelas”.

Pulso social

O parlamentario do PSdeG-PSOE
Francisco Cerviño lembrou que
“o galego é o principal sinal de
identidade de Galiza e merece un-
ha protección especial para deter
o que está a suceder, a perda de fa-
lantes”. Aínda
que os socialistas
galegos prefiren
fixar a posición
despois de pro-
nunciarse a socie-
dade galega na
Comisión do Es-
tatuto do Parla-
mento, Cerviño
insinuou que o
seu grupo desexa
que se contemple
o deber de coñecer o galego. Nes-
te sentido, dixo que “en absoluto
deber é incompatíbel co artigo
tres da Constitución, ademais, de-
be estar no mesmo plano que o
castelán”.

Outra organización que non
puxo de manifesto de forma pú-
blica a súa posición foi o Conse-
llo da Cultura Galega que. en
atención ao Parlamento, prefire
dar a coñecer a súa opinión na
súa comparecencia na Comisión
do Estatuto due está prevista pa-
ra unha data próxima. Con todo,
o secretario xeral do Consello,
Henrique Monteagudo, manifes-

tou que diante da Comisión van
abordar a cuestión da lingua e
suxeriu que defenden que sexa
un deber coñecelo.

Para quen non debe ser un de-
ber da cidadanía é para o PP. O
representante deste partido na
Comisión, Xesús Palmou, indi-
cou que “a obriga de empregalo
debe existir referida ás Adminis-
tracións públicas, pero cos cida-
dáns hai que empregar outros me-
canismos que impulsen a norma-
lización”. Así, o PP deixa para os
cidadáns o dereito. Interpelado
sobre como conciliar o dereito a

usalo por parte
dun cidadán, coa
negativa dunha
empresa que pres-
ta un servizo pú-
blico a ter persoal
que coñeza o idio-
ma, Palmou indi-
cou que “hai ou-
tros procedemen-
tos, pero a imposi-
ción ás empresas
privadas ou as ci-

dadáns non nos parece o máis
axeitado”.

A sociolingüista Pilar García
Negro considera, pola súa banda,
que os tres poderes, Executivo,
Lexislativo e Xudicial, deben ter o
galego como lingua vehicular pa-
ra garantir o exercicio de dereitos
lingüísticos. Tamén reclama que
“todo euro público gastado polas
Administracións en Galiza debe
garantir a inclusión como lingua
pública o galego”. En terceiro lu-
gar, reclámalle aos poderes públi-
cos a súa “capacidade megafóni-
ca” para difundir o uso do galego
“de forma exemplarizante”.♦
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GONZALO

Unha sentenza da sala do conten-
cioso do Tribunal Superior do 23 de
febreiro de 2006 coñecida agora
anulou varios artigos da Ordenanza
de Normalización
Lingüística do con-
cello das Pontes. A
intención deste ór-
gano xudicial é
protexer o castelán
e a súa interven-
ción produciuse
por unha demanda
da Delegación do
Goberno central.
Contra o fallo non
cabe recurso.

O Superior
comezou anulando os dous pri-
meiros puntos do artigo primeiro
da Ordenanza, que indican que
“o galego, como lingua propia de
Galiza, é o idioma oficial do
concello das Pontes. As actua-
cións administrativas realizadas
en galego no territorio municipal
terán plena validez e eficacia”.

Outro artigo anulado é o 4.2,
que dicía que “o concello requirira-
lles aos seus contratistas e prove-
dores, cando sexan persoas físicas
ou xurídicas con domicilio en Ga-
liza, a presentación da documenta-

ción en galego e que, nas mesma
medida posíbel fagan uso do gale-
go nos bens e servizos obxecto do
contrato. Estes requisitos han de

constar no prego
de condicións dos
contratos adminis-
trativos que apro-
be o concello”.

Outros arti-
gos administrati-
vos refírense ao
uso do galego nas
relacións con ou-
tras Administra-
cións radicadas
en Galiza, a pre-
senza de persoal

do servizo de normalización nas
probas de selección de traballa-
dores municipais e a presenza
dunha comisión de seguimento
nas eventuais sancións polo in-
cumprimento desa Ordenanza.

O concello das Pontes, go-
bernado polo BNG, sinalou que
acata a sentenza e que a executa-
rá cando llo comuniquen oficial-
mente, aínda que amosa a súa
desconformidade co fallo. Ta-
mén sinalou que “en ningún caso
o Concello impediu ou limitou o
dereito dos administrados, veci-

ños ou entidades a usar libre-
mente o castelán nas súas rela-
cións coa Entidade Local”.

A intención da Ordenanza
anulada en parte era “potenciar, na
medida do posíbel, o uso do gale-
go, potenciación á que están obri-
gados todos os poderes públicos
por estabelecelo así o artigo 5.3
do noso Estatuto de Autonomía”.
Ademais, a alcaldía e o BNG indi-
caron que “os artigos anulados
poden ser interpretados conforme
ao sentido da lei, polo que sería
innecesaria a súa anulación”.

Tras a sentenza, o concello
das Pontes preguntouse “como
imos acadar entón a poten-
ciación da nosa lingua, senón a
súa mera supervivencia?”.♦

O Superior anula a ordenanza
sobre a lingua no Concello das Pontes
para protexer o castelán

‘O galego, como
lingua propia de
Galiza, é o idioma
oficial do concello
das Pontes”,
artigo suprimido

Vítor Guerreiro (BNG) é alcalde das Pontes.

Un Estatuto para impedir o declive o idioma

Xesús Palmou, PP, considera que o galego só debe ser un deber.                         AGN

O Estatuto
de Catalunya que
aprobou o Congreso
estabeleceu o deber
de coñecer o catalán.



O2 de Novembro de 2004 tivo lugar, no
Concello da Coruña, un Pleno en que, por
disposición directa do daquela alcalde, se

incluía na Orde do Día un ponto relativo á oficia-
lización de “La Coruña” como nome da cidade.
Para alén da protesta pública, na Praza de María
Pita, convocada pola Mesa pola Normalización
Lingüística, varias persoas acudimos á tribuna do
público para asistirmos, en vivo e en directo, á
consumación da ilegalidade citada. De nove
identificadas por axentes da policía local, por or-
de do alcalde, tres, Xosé Manuel Carril Vázquez,
Francisco Xosé Rei García e unha servidora fo-
mos con posterioridade denunciadas polo alcal-
de, denuncia aprobada pola maioría municipal,
por “insultos”, “ameazas”, “coaccións” e “inte-
rrupción do Pleno”. En Abril de 2005, o Xulgado
do Contencioso-Administrativo nº 3, da Coruña,
declara aquel acordo municipal acto nulo de ple-
no direito. Acusados que fomos da comisión dun
delito, o Xulgado que aceita e tramita a denuncia,
ten a ben transformar o “delito” en “faltas” e ini-
ciar o procedemento xudicial correspondente,
con dúas sesións do xuízo, que se celebraron no
23 de Febreiro e mais no 9 de Marzo deste ano
2006 sen que se personase nunca o indutor da
acusación, Francisco Vázquez. No 16 de Marzo,
a xuíz, Dª Elena Pastor Novo, dita sentenza con-
denatoria, en aplicación dos artigos 633 e 634 do
Código Penal, pola que se nos condena a dous dí-
as de localización permanente e mais 120 euros
de multa por cabeza. Anoticia da sentenza apare-
ce en varios meios de comunicación e mais no
Concello da Coruña antes de nós sermos notifi-
cados oficialmente.

Até aquí, o relato notarial duns feitos que,
naturalmente, non se entenden se non se tiver en
conta o pano de fundo en que se producen e,
aínda, o tema central que os provoca. Probabel-
mente, para as leitoras e leitores deste semana-
rio, sexa sobrante lembrarmos  como o Conce-
llo da Coruña leva cometendo unha ilegalidade
contumaz e flagrante desde 1983, ano en que se
promulga a Lei de Normalización Lingüística;
como o que está en xogo non é unha letra arri-
ba ou abaixo, senón a exclusión da lingua gale-
ga,  a súa expulsión decretal da cidade da Coru-
ña, a práctica dun españolismo feroz, que se
acompasa, como non, con outras prevaricacións
e corrupcións varias. Que o Concello da Coru-
ña tiña que respeitar a forma oficial do nome da
cidade e cumprir a Lei 3/1983 e mais a Lei
5/1988 foi estabelecido en sucesivas sentenzas e
autos do Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
za e do Tribunal Supremo, tendo desestimada

mesmo o Tribunal Constitucional unha deman-
da de amparo (¡) de novo plantexada polo até
hai pouco alcalde. Sentenzas e autos que sem-
pre se incumpriron, nun acto permanente de de-
sacato á Xustiza que parece non conmover as
conciencias da sagrada función xudicial nen fa-
cer actuar en consecuencia ao poder executivo.

O contraste non pode ser máis brutal. Por
unha banda, o poder lexislativo (Parlamento
de Galiza), o poder executivo (Xunta de Gali-
za) e o poder xudicial nen ven nen actúan pa-
ra facer respeitar a legalidade iuslingüística
mínima e para facela acatar e cumprir por par-
te do Concello. En troca, a Xuztiza despreza a
xustiza e actúa con toda dilixencia, concreción
e clareza, para xulgar e condenar tres indivi-
duos que se permiten recordar algo tan desor-
bitado e extravagante como é que na Galiza,
xa que non existe a posibilidade de viver en
galego, ao menos se respeite, por parte das
institucións que todos pagamos e que ao ser-
vizo público se deben, esa legalidade mínima
que sexa espello elementar de que nos pode-
mos chamar como nos chamamos, colectiva-
mente falando. Esta sentenza é en si mesma
unha enormidade, porque por primeira vez os
valedores da lei son xulgados e condenados,
xuízo e condena inducidos por quen prevarica
e a incumpre. A esta altura, o comportamento
institucional é ben chamativo: a Xustiza ac-
túa; o lexislativo e o executivo calan. Acción
directa, rápida, eficaz / cumplicidade pasiva?.

Silencio, mutismo, que non existiron para
contestar ou facer o comentario de texto co-
rrespondente sobre as declaracións do Presi-
dente de Extremadura ou sobre as louvanzas
habituais ao valor “identitario” da lingua gale-
ga (adxectivo que é polivalente: tamén os res-
tos de dinosaurios son peza fundamental da
identidade de Morella, a localidade que máis
xacimentos destes animais prehistóricos posúe
de toda Europa…). Mais a consigna repetida é
que a lingua non é problema nen debe ser pro-
blema. Nen o foi, nen o é nen, insisto, o debe
ser, segundo a ideoloxía e a megafonía oficiais
e as de quen as secunden. É unha hipótese. Non
é problema, de acordo. Daquela, ¿para que te-
mos que pagar unha Secretaría de Política Lin-
güística, se non hai problema nengún? ¿Acaso
porque o galego, a lingua galega, hai que a pro-
mover como fan as Embaixadas coa súa lingua
e cultura en determinadas datas do ano, ou a
través de cursos ou atendendo os seus conna-
cionais se teñen algún problema co Estado an-
fitrión? ¿Por qué será, entón, que a problemati-

zan tanto os que negan o seu uso, os que a ex-
clúen até a aberración, co permiso e silencio
cúmplice dos tres poderes mencionados? Se
non é problema, por que temos que pagar tanto
e tan caro para poder practicala, e recebela mi-
nimamente, os que acreditamos inxenuamente
no valor da letra legal e que, velis nolis, acata-
mos, cumprimos e pagamos moitas normas que
non nos agradan en absoluto?

Como todo isto se produce no mes de Maio,
mes das Letras Galegas, mes do tributo de cari-
ño, admiración e homenaxe á lingua, felicitámo-
nos deste arranque de campaña. Lamentamos
que pertenza ao xénero da novela realista, cando
a moda impón a ciencia ficción e a literatura bu-
cólica e idealista. Mágoa que a realidade estra-
gue a ficción! Que unha noticia non me estrague
nunca o titular, di o xornalista cínico. Da mesma
maneira, que a realidade real non derrame a rea-
lidade virtual, declarativa, retórica. O suceso, a
sentenza condenatoria que estamos a comentar,
pertence á primeira realidade e compromete, cla-
ro está,  a sinceridade e función da segunda. O
mesmo que tamén acontece coa recente senten-
za do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza
que condena á ilegalidade unha ordenanza do
Concello das Pontes en virtude da cal se preten-
día usar o galego na actividade municipal de for-
ma regular e oficial, dado que as mesmas leis o
declaran lingua “propia” da Galiza.

En resumo. Hai que seguir a pagar para usar
a lingua galega. Pagamos historicamente con
efeitos psicosociais arrasadores. Pagamos a ele-
fantiásica presenza e hexemonía do español. Pa-
gamos a exclusión do galego en mínimos visí-
beis e audíbeis oficialmente. Pagamos, tamén,
en forma de multas e sancións xudiciais, moi
atentas á alteración da orde pública e cegas pa-
ra faceren cumprir a lei cando ela recoñece al-
gún elementar direito de emerxencia do galego,
isto é, cegas para identificar a auténtica desorde.
¿Até cando haberá que seguir a pagar?

A árbore e as estacas. Castelao debuxa, en
deseño magnífico, unha arboriña feble e moi
necesitada de cuidados que, por isto, é protexi-
da con estacas, que a rodean para lle evitar as
inclemencias do vento e facer que creza robus-
ta. Mais, ao cabo, as estacas afogan a árbore.
Elas érguense altivas; a árbore morre asfixiada.
Talvez, metáfora da situación da lingua. Leis,
normas, subvencións, premios, bibliografía,
retórica, celebracións, declaracións de
amor…: todo iso pagamos para que a criatura,
tan protexida e celebrada, teña a cada paso
menos saiva e acabe comesta de tanto
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Cartas

Os Trintas 
Nun artigo da nosa autoría re-
centemente publicado neste sema-
nario (nº 1.220) co título de “Os
Trintas e Os Trabazos”, faise re-
ferencia á participación desa míti-
ca formación musical nas cerimo-
nias festivas organizadas con mo-
tivo da proclamación real de Al-
fonso XIII no ano 1902, que por
un erro na escrita do texto atribuí-
mos a Alfonso XII, cousa loxica-
mente imposíbel nesa altura do sé-
culo. Sobre as andainas gaiteirís
dos Trintas conta o pobo anécdo-
tas a eito, tan variadas e mesmo
fantasiosas que ás veces non é do-
ado distinguir entre a mítica e a
verdadeira historia desta agrupa-
ción musical. En calquera caso, is-
to non pode levar á confusión nin
ao erro anteriormente comentado.

Para desfacer este novelo no
que de xeito tan enguedellado se

funden o mito e a historia, un equi-
po de músicos e investigadores es-
tá a traballar na edición dun cd con
temas recuperados da memoria
musical de Ricardo Courtier e Os
Trintas e interpretados por un gai-
teiro novo e moi recoñecido no pa-
ís, gravación  acompañada dun li-
breto ilustrado con toda a  icono-
grafía conservada do grupo. Uns
materiais que pretenden acercar-
nos de xeito rigoroso á historia
destes músicos virtuosos e desve-
larnos a súa verdadeira dimensión
artística, a súa contribución ao no-
so patrimonio musical.♦

XOSÉ PÉREZ MONDELO
(A CORUÑA)

A xente gañou
a batalla de Rande

A noticia aínda que agardada, se-
mella que só foi ben recibida po-

los que pelexamos por esta causa.
No verán a peaxe de Rande pasa-
rá á historia, atrás quedan moitas
horas de traballo de mobilización,
loitando contra algo que semella-
ba imposíbel. Lembro aquelas tar-
des de camiñada até Rande cho-
vendo e ventando, rapaces cho-
rando, persoas que quedaban
atrás, eramos veciños de todas as
ideoloxías políticas, outros dende
os balcóns ou fiestras ríanse de
nós e criticábannos. Hoxe teñen
que saber que proximamente pa-
sarán debalde grazas aos outros.
Non quixera esquecer a labor de
apoio incondicional nesta loita
que prestou a prensa escrita e a ra-
dio, non así a TVG que nos igno-
rou case sempre.

Todo este proceso foi sempre
dirixido moi sabiamente pola Pla-
taforma Antipeaxe, sabendo en
cada momento o que había que fa-
cer sen deixarse presionar por co-

mentarios inxustificados e insul-
tantes ás veces. Hoxe só deberia-
mos estar felices e sen “peros”,
pois Rande será debalde para to-
das as persoas sen importar a súa
procedencia nin a súa afiliación
política. Persoalmente, prodúce-
me pena e náuseas escoitar algun-
has declaracións de políticos do
PP, eles tiveron a oportunidade de
arranxalo e non só non quixeron,
senón que aínda o complicaron
máis. Así que agora cando falan
Alberto Núñez Feixóo, Carlos
Mantilla, Rafael Louzán, Corina
Porro, Henrique López Veiga e
outros, considero que nos están
insultando a todos aqueles que
loitamos tantos anos por esta solu-
ción, pola que vostedes nunca cre-
ron. Tamén lles preocupa o diñei-
ro. Mira por onde! Cando privati-
zaron a autoestrada non se inmu-
taron ao mandar para Madrid un
carro de millóns. Polo tanto non

Seguimos a pagar a lingua galega…
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

A autora, condenada por unha falta relacionada cunha protesta a prol na lingua nun pleno
do Concello da Coruña, explica en que situación está a defensa do noso idioma hoxe en día.Bolivia é o país coa

poboación máis
pobre de
Latinoamérica,
despois de Haití. E iso
a pesar de que nada
en gas e petróleo.
Pero Evo Morales
equívocase. É
preferíbel seguir
sendo pobre. As
petroleiras xa
demostraron no Irak
do que son capaces.

En España,
Zapatero pide
diálogo con Bolivia,
pero a SER e El País
piden guerra (Morales
axiña será o demo
con cornos para os
seus presentadores e
editorialistas). PRISA

ten negocios en
Bolivia e iso pesa
máis que o partido.

“Berlusconi dimite”,
reza un titular. Cando
a esquerda sae do
poder é porque
perdeu as eleccións.
Cando a dereita
marcha é porque
dimite.

Moi mal o de ERC.
Un partido non ten
por que facer o que
piden as súas bases.
Onde se viu? Os do
PP galego tíñano
claro, sempre
respondían que eles
estaban para o que
mandase o presidente
Fraga. Escoitar as
asembleas é un
costume perigoso e a
democracia interna

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



Pasou o seu tempo escribindo, lendo,
traballando de sol a sombra para vivir
uns anos e morrer. Despois de morto

quere seguir servindo, quere que o seu corpo
sexa para os aprendices e para os mestres da
medicina, quere mostrar o seu xesto de home
xeneroso, de loitador por unha sociedade me-
llor. Foi de Chantada, dende o corazón de
Galicia, a Barcelona, a xunto do Mediterrá-
neo, onde á mar calma e salgada. 

Xavier Costa Clavell naceu o 30 de maio
de 1923 e dedicouse ao xornalismo e a litera-
tura. Coa súa olivetti xa moi gastada consumiu
centos de quilómetros de cinta, un día e des-
pois outro, semana tras semana, sempre, se-
guido estaba diante do papel branco para dar-
lle forma a algunha composición literaria. Ar-
tigos nos xornais mundiais, de Galicia, de Ma-
drid e de Barcelona; narracións cortas e lon-
gas, poesía senti-
da, conferencias
e pregóns, de to-
do facía este ho-
me, este paisano
do director e ami-
go seu e dos lec-
tores de A Nosa
Terra, que mar-
chou paseniño,
coa cabeza er-
gueita e o cora-
zón agrandándo-
se detrás do seu
peito miúdo, cara
a nada, cara ese
destino disposto
para todos.

Aquí queda a importante produción lite-
raria, para gloria de nós e dos seus. No prelo,
Sotelo Blanco ten un libro de cociña que que-
rería apurar para presentalo antes de mar-
char, pero non foi posíbel, atopouse obrigado
a coller ruta e, mentres tanto, os escritos co-
as recomendacións gastronómicas están ma-
cerando, para –calquera día– térmolos nas
mans maduriños.

Presentoume a Xavier Costa Clavell a co-
mún amiga Margarita Ledo, e aquel mesmo
día falamos de pintura, do que tanto lle gusta-
ba falar e do que tanto sabía, falamos de Bar-
celona, de Cataluña e de Galicia, de Cuba e da
Rusia comunista. Falamos mil falares e aga-
rramos unha amizade grande e duradeira, un-
ha amizade que perdura aínda que el se fora.

Aló polo ano 1987, publica en Sotelo
Blanco O conde de Viloíde, uns anos despois
sae en Edicións do Castro A Monchiña, outra
novela que dá paso a novas narracións que
fan de Xavier Costa Clavell un escritor de ta-

lento fora dos eidos da gastronomía e do tu-
rismo, un escritor con realismo e achegado á
tarefa diaria de teclear e pensar para vivir.

Costa Clavell foi  para a seguridade so-
cial un autónomo e logo un xubilado, para os
demais foi un  escribidor de oficio e talento,

un conversador afábel, un mestre no bo facer.
O seu amigo Vázquez Montalban dixo que
algúns dos seus textos eran indispensábeis
para os que amaban a vida captada polos cin-
co mil sentidos da alma, os cinco mil senti-
dos de Costa.♦
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Xosé Lois

Xavier Costa Clavell: oficio e talento
LUÍS CELEIRO

‘Foi
un escritor
de talento,

con realismo e
achegado á

tarefa diaria de
teclear e pensar

para vivir”

unha parvada (aínda
que a prescriba a
propia
Constitución). 

Un partido, como
ERC, está para facer
o que din os
tertulianos (escollidos
polo dono do medio
de comunicación
correspondente) e as
sondaxes (pagas polo
adversario). Así é
como funciona a
máquina. Claro que
despois non debería
estrañar que a xente
non crea nos
partidos, que a
mocidade se absteña
ou a que democracia
esteña en crise.

Duras condenas
para tres policías en
Madrid que detiveron
durante unhas horas
dous militantes do PP
acusados de agredir
o ministro Bono.
Inaudito. ¿Imaxinan
que en Galiza, cando
Fraga ou Raxoi foron
increpados por
membros de Nunca
Máis, os condenados
fosen os policías que
os protexían?

Pasou o helicóptero
da policía
sobrevoando Vigo
varios días, en
xornada intensiva, a
todas as horas, con
motivo ou sen el. Os
vigueses tiñan xa a
cabeza coma un
bombo. Costa dez
veces máis o
combustíbel do
aparato que todos os
contedores queimados
polos manifestantes
do metal.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

sexan augafestas e compórtense
con normalidade, como a xente do
común. Este é “un feito” para es-
tar alegre pois grazas a dous parti-
dos, PSdeG e BNG, que simple-
mente están cumprindo co que
prometeron na campaña electoral,
non como outros.

Parabéns aos veciños do
mundo que proximamente pasa-
rán por Rande sen teren que pa-
gar. Grazas de verdade á plata-
forma cidadá polo seu gran labor
en todos estes anos.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Lembranza
de don Gregorio

Nesta pasada fin de semana cele-
brouse en Lugo o encontro galai-
co-portugués de Educadores pola
Paz. Infelizmente non puiden

asistir, mais leo na documenta-
ción que chegou ás miñas mans,
un escrito de Antón Costa Rico,
que comeza coa semblanza deste
mestre exemplar. Como tantos
outros. Aqueles mestres da Repú-
blica, que sementaran o xermolo
da nobreza e confianza nos valo-
res positivos do ser humano. A
apertura das mentes na crenza
que a cultura pode ser a gran li-
beradora das clases máis desfavo-
ridas. Eu fun alumna de don Gre-
gorio. Del aprendin moitísimas
cousas, desde a maxia e marabilla
do número pi (3,1416) até doutri-
na (como se dicía antes). Apren-
din dignidade, afectividade, con-
vivencia. Ensinoume a disciplina
da escrita e da lectura. Foi o com-
plemento da aprendizaxe do Co-
lexio Fingoi. Moitas mulleres da
miña idade non tiveron o privile-
xio dunha educación laica, mixta,
e apolítica. A maioria sufriron a

educación das monxas e da teoría
do Movimiento. Eu iso recibino
só cando fun ao instituto, que, co-
mo era ensino oficial, estaba to-
talmente e mesmo tiña un director
espiritual que nos asustaba co in-
ferno e obrigaba a facer Exer-
cicios Espirituais. Mais os funda-
mentos da liberdade e da dignida-
de humana  xa os recibira tanto de
don Gregorio Sanz, como do Co-
lexio Fingoi que dirixía Ricardo
Carvalho Calero.

Hai a quen lle molesta que se
devolva á lembranza dos represa-
liados por culpa daquela guerra
cruel e destrutora de ilusións.
Mais eu penso que non é senón
xustiza. Mais é unha xustiza ta-
mén para nós. Porque se nos fur-
tou a posibilidade de sermos per-
soas no máis amplo sentido da
palabra. Porque se cortaron as ilu-
sións dun pobo, cando estas esta-
ban apenas a agromar. Hai algúns

pobres de espírito que din aquilo
de: “Eu tiven toda a liberdade que
precisei”. Só podo sentir fonda
pena por eles. Porque nin sequera
chegaron a enxergar as posibili-
dades do seu desnvolvemento. A
guerra incivil coutou de raíz as
ilusións de crermos nun mundo
mellor. Fixo de nós seres descon-
fiados, rexeitadores das ilusións,
porque nos mostrou que estas po-
den matar. Secou a capacidade de
creatividade que todos os huma-
nos temos dentro de nós, como
secan as árbores cando a xeada
as apaña en primavera cos reben-
tos por abrir. Neste tempo de cri-
se de valores, cando se prima o
ter sobre o ser, unha ollada á no-
sa historia máis recente é saudá-
bel porque “os pobos que igno-
ran a súa historia están condena-
dos a repetila”.♦

ADELA FIGUEROA
(LUGO)
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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.

Letras Galegas 06

A NOSA TERRA

Cataluña e
Galiza
son nacións,
España tamén
Luis Racionero opina en La
Vanguardia (8 de maio) sobre
a palabra “nación”. “Cataluña,
Galiza ou Euskadi son nacións
por cultura, programa e polari-
dade; España é nación porque
apareceu como nivel seguinte
que englobou ás anteriores no
século XV, porque lles convi-
ña a todos, e agora aparece ou-
tra nación que é Europa, que
englobará España, Francia,
Alemaña, etcétera, porque nos
volve convir a todos. De xeito
que Cataluña é unha nación e
España tamén é unha nación,
só que Cataluña nace no ano
1000 e España no 1500; Cata-
luña non ten Estado porque a
partir do 1500 pasoullo a Es-
paña. E agora España estallo a
pasar a Europa e á OTAN”.♦

O PP e
os policías
sorpresivamente
condenados
El País (9 de maio) editoriali-
za sobre a condena dos policí-
as que detiveran a dous mili-
tantes do PP por agredir a Bo-
no. “A policía investiga can-
do hai indicios de delito.
Houbo, como mínimo, intimi-
dación contra o ministro Bo-
no e as persoas que o acom-
pañaban, nun clima de evi-
dente hostilidade. Deixar de
investigar o ocurrido tería si-
do unha invitación á impuni-
dade. Por iso era lóxico to-
marlle declaración ás dúas
persoas identificadas como
posíbeis participantes nos fei-
tos, como fan todas as policí-
as dos países democráticos. A
declaración non confirmou os
indicios e foron postas en li-
berdade, tras pasar en total

catro horas e pico nas depen-
dencias policiais. Convertir
este episodio nunha proba de
persecución política revela
unha certa confusión sobre o
que as palabras significan. E
resulta hipócrita por parte do
PP considerar os policías con-
denados simples cabezas de
turco que pagan por outros,
despois de pedir para eles, co-
mo acusación particular, un
total de 22 anos de prisión”.♦

O PSOE lembra
a condena
a un membro
de ‘Nunca Máis’
que increpou
a Raxoi
O PP pediulle a Zapatero que
explique “as detencións ilegais”
de militantes do seu partido,

acusados de agredir a Bono. O
PP pediu tamén a destitución de
Alonso, actual ministro de De-
fensa. Pola súa parte o grupo
parlamentario socialista no Con-
greso lembrou que, entre 2003 e
2004, baixo goberno do PP, fo-
ran detidas 19 persoas en mani-
festacións sindicais ou contra a
guerra do Irak. Os socialistas
destacaron tamén “a condena de
un ano de prisión de un profesor
universitario, do grupo Nunca
Máis, que increpou ao daquela
vicepresidente do Goberno, Ma-
riano Raxoi, en pleno conflito
pola catástrofe do Prestige” (El
País, 10 de maio).♦

O presidente
de Irán exponlle
a Bush as súas
contradicións
Mahmud Ahmadineyad, pre-
sidente electo de Irán, escribiu-

lle unha carta a Bush pedíndo-
lle diálogo e expresando algun-
has das súas opinións sobre a
situación internacional. Sobre a
guerra de Irak dille: “Co pre-
texto da existencia de armas de
destrución masiva, esta terríbel
traxedia acabou fundindo tanto
os ocupados como os ocupan-
tes dese país. Por suposto Sa-
dam era un ditador asasino.
Mais a guerra non se levou a
cabo para derrocalo. Durante
moitos anos da guerra contra
Irán, Sadam foi apoiado por
Occidente”. Sobre Israel co-
menta: “Despois da guerra afir-
mouse que uns seis millóns de
xudeos morreran. Admitamos
outra vez que eses acontece-
mentos señan certos. ¿Debe is-
to traducirse automaticamente
na creación do Estado de Israel
en Oriente Próximo ou no am-
paro a este Estado? ¿Temos
que entender que outorgarlle
aos habitantes oriundos destes
territorios –dentro e fóra de Pa-
lestina–, fosen cristiáns, mu-
sulmáns ou xudeos, o dereito a
determinar o seu destino é con-
trario á democracia, os dereitos
humanos e as ensinanzas dos
profetas? Se non é así, ¿por
que hai tanta oposición á cele-
bración dun referendum?”.
Sobre Latinoamérica: “Non
teñen os latinoamericanos de-
reito a preguntar por que os
seus Gobernos libremente
electos son acosados e os seus
opositores golpistas apoia-
dos?”. E sobre a cuestión nu-
clear: “¿Por que calquera logro
tecnolóxico e científico acada-
do na rexión de Oriente Próxi-
mo é presentado como unha
amenaza ao réxime sionista?
¿A posibilidade de que os lo-
gros científicos fosen utiliza-
dos para fins militares pode ser
unha razón suficiente para
opoñerse á ciencia e á tecnolo-
xía?” (El País, 10 de maio).♦

SANTY / El Progreso, 4 de maio do 2006 Mahmud Ahmadineyad.



R.V.A.
Senén Barro será reitor da Uni-
versidade de Santiago os vin-
deiros catro anos. O resultado
non puido ser máis axustado.
Ambos os dous candidatos
igualaron en número de votos,
con 2.191 cada un. Non obstan-
te, a ponderación de voto fixo
que Senén Barro puidese reno-
var o seu cargo. Barro foi
apoiado maioritariamente polo
profesorado, mentres que Xoán
Xosé Casares obtivo o amparo
dos estudantes dos tres ciclos.

A batalla polo reitorado foi máis
axustada do que se pensaba nun
primeiro momento, malia que en
ponderación de voto Senén Ba-
rro venceu por case 150. A pon-
deración significa que os votos
dos profesores pesan máis que os
dos restantes sectores. Concreta-
mente, o voto dos profesores
doutores vale o 51%, o do profe-
sorado funcionario non doutor o
8,545, mentres que o dos estu-
dantes só un 26,3%. O voto do
persoal de administración e ser-
vizos (PAS) valía un 8% do total.   

O resultado ponderado foi de
1.104 para Barro, por 858 de Ca-
sares. Ente o profesorado funcio-
nario doutor, Senén Barro acadou
596 votos, que coa ponderación
quedaron en 596. Xoán Xosé Ca-
sares, pola súa banda, acadou
405 votos des sector. Pola contra,
entre os estudantes de 1º e 2º ci-
clo, Senén Barro recibiu 928 vo-
tos, por 1.324 de Xoán Xosé Ca-
sares. No tocante a alumnos de 3º
ciclo (investigadores), os votan-
tes tamén se decantaron por Ca-
sares, que recibiu 110 apoios, por
69 do candidato electo.

Senén Barro terá como un
dos seus grandes retos a inclu-
sión da Universidade no Espazo
Europeo de Educación Superior,
que unificará criterios e incluso
modalidades de estudo. A súa
candidatura, apoiada por varias
asociacións progresistas, non
atopou o apoio suficiente entre o
alumnado e contentar a ese sec-
tor será outro dos seus grandes
retos. A participación deste sec-
tor maioritario na Universidade
foi moi baixo, con só o 10,69%
dos alumnos de 1º e 2º Ciclo e o
6,51% dos alumnos de 3º Ciclo. 

En total, a participación foi
bastante baixa, con só o 16,56%.
Entre o profesorado, non obstan-
te, acudiron a votar o 88% dos
doutores funcionarios e o
82,47% dos funcionarios non
doutores. O número de votos en
branco foi tamén especialmente
alto, con 1.004 de 5.852. Igual-
mente, acháronse un bo número
de votos nulos, 462, especial-
mente entre os emitidos polos
alumnos (348).

Un dos aspectos nos que
máis incidirá o novo equipo rei-
toral será en crear unha “univer-
sidade das persoas” que consisti-
rá en facer os campus máis có-
modos para as máis de 35.000 al-
mas que pasan cada día nos cam-

pus de Lugo e Santiago. Entre as
críticas máis duras que recibiu
durante a campaña electoral fi-
gura o que Xoán Xosé Casares
denomina “falta de transparen-
cia”. Segundo Casares, Senén
Barro non informou o suficiente
da súa xestión durante os últimos
catro anos. 

Ademais, para o aspirante, a
Universidade segue inmersa
nunha crise económica que o
reitor desmente. Segundo Casa-
res, o plano de financiamento
posto en marcha por Barro para
saír da crise motivada polo des-
censo de alumnos e a falta de
compromiso da anterior Xunta

lastrará o desenvolvemento da
Universidade nos vindeiros
anos. Non obstante, a Universi-
dade cada vez está captando
máis recursos externos. O pasa-
do exercicio recibiu un terzo
dos recursos de convenios asi-
nados con empresas por valor
de 12 millóns de euros.♦
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Latexos

Máis sobre
cambios
X.L. FRANCO GRANDE

Referinme a semana
pasada a certos cambios
que na nosa sociedade

se foron producindo nos últi-
mos tempos e chegaba á con-
clusión de que só a Igrexa
católica, con certos
seguidores seus, se mantiña
na mesma mentalidade de
1931. Paréceme que tería que
ter engadido que tampouco o
poder xudicial ten
evolucionado moito, se ben
habería que matizar e non xe-
neralizar. A sentencia ditada
no caso Bono produce
desasosego, por exemplo.

Paréceme que é un
síntoma moi negativo a
linguaxe que se usa no foro: é
un castelán que non existe en
ningures, ou, polo menos, que
só alí se emprega. Os
cesteiros, os telleiros, os
pedreiros, e outros gremios,
teñen tamén moi privativos
usos lingüísticos, case sempre
con fins defensivos. Pero a
linguaxe do foro é unha falta
de respecto ao xusticiable,
pois fálaselle de cuestións que
poden ser de vida ou morte
nunha linguaxe que por forza
ten que sentir como allea.

As mesmas formalidades
observadas no foro –togas,
tratamentos e outras
actuacións dos procesos– te-
ñen que parecerlle á xente
normal, que é maioría, saídas
de extravagantes. Para
moitos ten que ser un
espectáculo reparar nos que
se visten con togas e que en-
riba falan unha linguaxe gre-
mial, chea de arcaísmos e de
xiros resesos, as máis das ve-
ces baleiros. E máis ben
teñen que desconfiar de que
unha xente así poida entrar
nas nosas vidas e facendas. 

As cousas acostuman ser o
que parecen. E xa non cabe a
dúbida se, ademais, se
comproba que un presidente
do Tribunal Supremo, cada
vez que abre a boca, pode dicir
as babuxadas que acostuma di-
cir, e non pasa nada, ou as que
dicía o anterior presidente do
Tribunal Constitucional, e tam-
pouco pasou nada. E, por ser o
máis recente, o caso Bono, on-
de recaeu unha condena supe-
rior a moitas que se impoñen
en supostos de homicidio, por
exemplo. A xente, pois, ten de-
reito a non crer moito.

Con todo, iso non é o
máis xeral. O que ocorre é
que algúns postos relevantes
están rexidos por xentes de
máis que dubidosa idoneida-
de. Pero que resultan moi vi-
sibles para a xente. Aínda así,
paréceme claro que a vida
xudicial, que ten algo de gue-
to, cústalle moito afacerse
aos usos democráticos. E
preséntasenos, ás veces,
como algo fóra deste mundo
–como a súa linguaxe e
outras formalidades súas. Ta-
mén aquí a nosa sociedade
pide un cambio.♦

Venceu polo maior apoio do profesorado
malia non contar co dos alumnos

Senén Barro repetirá como reitor

Senén Barro.                                                                                                                                                                AGN
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A táctica dos
dous chanzos

XOSÉ MANUEL SARILLE

Se vostedes lembran a ne-
gociación entre o PSOE
e o BNG para formar go-

berno, os líderes das dúas for-
macións, despois de repartir as
consellarías, acordaran que os
medios de comunicación
públicos dependentes da Xun-
ta e a Política Lingüística, se-
rían campos nos que habería
unha división de tarefas. 

Resultan evidentes os
motivos para repartirse a influen-
cia na CRTVG, mais tamén tiña
importancia a política lingüística.
O PSOE e concretamente o
actual presidente de Galiza dese-
xaban ficar con ela, porque á
marxe do fondo ideolóxico, Tou-
riño ten un temor
incomprensíbel á acción lingüís-
tica e demóstrao en cada declara-
ción. Como se fose un asunto
que á hora de ser xestionado se-
riamente tivese que converterse
nun incendio. Pola banda do
BNG, a lingua era un campo de
primeira magnitude, porque non
só é o principal sinal de identida-
de de Galiza, senón tamén o pri-
meiro símbolo da organización. 

A estas horas a área non
responde para nada a ese acor-
do igualitario. A Secretaría Xe-
ral depende da Presidencia e as
dúas persoas nomeadas polo
BNG, seguen sen ter ningún
nomeamento nin función con-
creta, a política lingüística é
errática igual que a do PP e os
dirixentes nacionalistas dan a
entender que isto é así, que a
área é dos socialistas sen parti-
cipación nacionalista. 

Os nacionalistas insinúan
que isto vai continuar sen
cambios importantes, e tratándo-
se do principal sinal de identida-
de da nación e da organización,
o problema convértese cando
menos nunha gravísima  desleal-
dade cos votantes e cos afiliados.
É unha ruptura do contrato que
estabeleceron cos que confiamos
na súa palabra, e tamén con
todos os cidadáns, porque come-
ten fraude nun asunto principal
que atinxe aos alicerces do país e
da organización. Dito
sinxelamente, moitos non
teriamos estado nunca nesa casa
(nin noutras) se soubésemos que
este era o desenlace. 

Agora dan a entender que é
imposíbel amañar o embolado
e pretenden consolar
desenvolvendo unha política
lingüística particular nas áreas
que eles gobernan. Habería por
tanto dous chanzos, o de verda-
de e o caseiro, no que o
primeiro, o de verdade, non
funcionaría. E iso non se pode
tolerar. Porque é a acta de
defunción da lingua e porque
converte o BNG nunha organi-
zación rexionalista. 

É verdade que na manifes-
tación do 17 de maio ten
importancia reivindicar que
no novo Estatuto figure o de-
ber de coñecer o galego, pero
ten máis rexeitar esta táctica
lamentábel e esixir unha polí-
tica lingüística verdadeira.♦

Na súa toma de posesión
anunciou un intento de reno-
vación profunda no Consello
da Cultura. Cales serán as li-
ñas principais desa mudanza?

A idea fundacional, que esti-
vo máis explicitada no debate
que no texto da propia lei de cre-
ación, foi que o Consello sexa
un lugar de encontro e de infor-
me que representaría á cultura
galega no seu conxunto. Nestes
anos iso fíxose pero tamén se
embarcou en tarefas que non lle
correspondían, ben porque ou-
tros non as cubrían ou por iner-
cia dos seus compoñentes. Da-
quela perdeuse unha miga o sen-
tido orixinario e penso que hai
que restauralo. É unha institu-
ción que non pode basarse no
amateurismo. Durante anos des-
cansou a cultura galega na boa
vontade dos devanceiros e hoxe
non se pode seguir nesa direc-
ción. É unha institución comple-
xa, con moitos traballadores,
que debe xestionarse con crite-
rios diferentes, con máis muscu-
latura administrativa e máis ca-
pacidade de xestión cultural. Ta-
mén insistín en destacar o seu
carácter de institución plural e

autónoma, con responsabidade e
lealdade institucional pero sen
ser instrumento gubernamental
ou de partido. Cando viaxas por
aí, sobretodo nos centros emi-
grantes, confúndente cunha con-
sellaría de cultura e hai que ex-
plicar que é unha institución do
poder galego pero non un centro
executivo. A última idea forza
que me propoño é que o Conse-
llo da Cultura contribúa máis a
proxección exterior da cultura
galega. É delicado, porque fan
falta moitos recursos e debe fa-
cerse conectados cos poderes
autonómicos e con todo de tipo
de organismos e persoas que
proxectan a imaxe de Galiza fó-
ra. Pero en todo o que sexa fe-
nómeno cultural (lingua, músi-
ca, imaxe,... mesmo gastrono-
mía) debemos trazarnos uns ob-
xectivos novos que até agora se
cinxiron á relación cos colecti-
vos de emigrantes.

A quen debe dirixirse esa
relación exterior? 

Non se trata de abandoar a
relación coa emigración, pero
hai que chegar aos que non son
galegos pero se interesan por
Galiza através do vehículo das

asociacións no exterior. Romper
esa barreira é complicado por-
que precisas interlocutores, que
mesmo non os temos noutras co-
munidades do Estado. E tamén
penso que debemos contribuír a
disolver este clima de incomuni-
cación e estanqueidade que hai
na cultura española respecto do
que non se expresa en castelán.
Non podemos crear un estado
plurinacional sen un soporte
cultural moi forte. Moitos dos
elementos que nos separan ou
crean crispación son de desco-
ñecemento, e un que escoita fa-
lar catalán, galego ou basco en
Ciudad Real xa pensa que está
escoitando un separatista. As di-
versas culturas da península van
ter que avanzar na preservación
da diversidade cultural; non pa-
ra ser patrimonio da humanida-
de senón para amparar un proce-
so político que parece ir nesa di-
rección.

Cando  foron as eleccións
os dous partidos que confor-
man o goberno propuxeron
crear institutos específicos pa-
ra esa proxección exterior.
Fan falta organismos novos?

Propoño que experimente-

mos co que hai e de aí pode sair
un novo organismo. Igual que o
Arquivo da Emigración pode ser
incubadora do Museo ou dun
Centro de Estudos Migratorios
que non teñen porque formar
parte do Consello, podemos ex-
perimentar através nosa porque
ademais o Consello é un orga-
nismo plural e sólido. Sei que
hai compromisos electorais e
non me quero meter nese deba-
te, pero gostaríame que houbese
unha acción cultural exterior co-
herente e integrada. 

Estamos en pleno debate
sobre o novo Estatuto. Pode
cuestionarse ou modificarse o
Consello da Cultura?

Pode mudar. En 1981 o arti-
go 32 do Estatuto de Autonomía
falaba de que se habería de cre-
ar e hoxe xa naceu. Estará nun
epígrafe de institucións asesoras
ou altas institucións galegas, on-
de se incluirán as que se foron
creando a partir daquela, desde
o Consello de Contas ao Conse-
llo Consultivo. Penso que o ran-
go simbólico do organismo no
que están moitas institucións
importantes, das Universidades
ás Academias, é recoñecido.

Ramón Villares
‘Nunca substituiremos a Consellaría de Cultura’

XAN CARBALLA

O historiador Ramón Villares é o novo presidente do Consello da Cultura Galega, su-
cedendo a Alfonso Zulueta de Haz. Villares manifestou o día da súa toma de pose-
sión a súa vontade renovar  liñas de traballo, pensando máis no que foi o obxecto fun-
dacional de alta asesoría das institucións  e adaptándoa ás novas realidades culturais.

PEPE FERRÍN / AGN
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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

Outra cousa é que se se modifi-
ca o Estatuto tamén se poden
modificar as leis que crearon a
institución.

A lei implica a presenza no
Consello da Cultura de diver-
sas institucións, pero despois
hai outros pequenos organis-
mos que coa dinámica destes
vintecinco anos parece que
quedaron obsoletos. Hai quen
reclama ampliar o abano de
organizacións que deben sen-
tar no plenario.

Pódese estudar  aínda que a
capacidade de actuación é limi-
tada. É verdade que a concep-
ción inicial do Consello foi moi
literaria, histórica e museística,
tamén porque daquela era a que
pesaba máis no tecido cultural.
Hoxe habería que sairse algo
dese rego. Pero hai unha consi-
deración do Consello que non é
correcta, e que quizais tamén foi
provocada pola propia actua-
ción do organismo: o Consello
da Cultura Galega non é unha
Academia. Non é de membros
vitalicios. Estar nel é importan-
te pero non decisivo, porque o
que nos debe definir é o que fa-

cemos, e aí pódese colaborar
con moitos proxectos que se nos
propoñan. Pero non descoñezo
que hai xente que lle gostaría
estar no Consello e hai un pro-
ceso articulado para novas inte-
gracións, co límite legal de trin-
ta compoñentes. Hoxe somos
vinte e seis.

Fala de servir de incuba-
dora de organismos novos, pe-
ro tamén de limitar a función
editorial e non ser estritamen-
te un programador cultural.

O Consello non pode ser un-
ha editorial nin un organismo de
subvención de actividades, por-
que para iso hai outras institu-
cións. Non quita que haxa un
plano de publicacións selectas
que outros non poden facer, pe-
ro non debemos servir de refu-
xio dos que non teñen outros si-
tios. Hai manuscritos da cultura
galega que nunca foron editados
e ao mellor hai que publicar iso
e non as actas dunhas xornadas. 

Están exercendo labores
de asesoría nun caso como a
Cidade da Cultura, que peri-
go hai de que actúen como un-
ha Consellaría bis?

Consellaría bis nunca sere-
mos. Nós temos unha función
representativa e asesora non
executiva e malo sería que nos
confundísemos. No caso da Ci-
dade da Cultura temos posibili-
dade e estrutura para facer in-
formes demorados e diversos
que axuden a desatascar proble-
mas que no ámbito político en-
callan con meirande facilidade.
Podemos ser útiles e até agora
fixemos informes solicitados
polos poderes públicos, uns que
por exemplo deron no seu día na
creación do Centro Galego de
Arte Contemporánea e outros,
controvertidos, sobre o Camiño
de Santiago. Respecto da Cida-
de da Cultura fixemos un infor-
me breve sobre a Hemeroteca e
a Biblioteca e estamos traba-
llando nun informe técnico so-
bre o Arquivo Nacional de Gali-
za. A medio prazo supoño que
se nos pedirá un informe máis
global sobre o conxunto e as
formas de xestión, pero aínda
non están listos nin os primeiros
edificios, o de historia é para
2008 e os outros están paralisa-
dos. Non hai presa.♦

No seu discurso fixo unha re-
ferencia clara á importancia
da lingua, e un dos últimos
informes do Consello indica
datos preocupantes sobre o
galego. É necesario un cam-
bio na política lingüística?

Non sei se é necesario, por-
que as políticas de normaliza-
ción son difíciles de evaluar.
Ou hai vontade política de le-
valas adiante ou con simples
recomendacións pouco se fai.
No mundo en que vivimos non
podemos actuar como hai cen
anos, que se imprimía  un ca-
rimbo e cando un soldado ía á
mili ou á escola éralle imposto
o código. Por fortuna iso é bas-
tante máis flexíbel. Temos que
preguntarnos como afrontamos
o século XXI nunha posición
de multilingüísmo. Aquí debe-
riamos pensar no tetralinguis-
mo. O castelán é unha pata só-

lida; unha menos sólida e cun-
ha situación histórica máis di-
fícil é o galego; outra que nos
vén de fóra, máis ou menos im-
posta, é o inglés. Penso que
nos falta o portugués como
cuarta pata. É unha asignatura
pendente, porque o portugués é
a lingua que pode contrabalan-
cear a presión do español sobre
o galego. Aí debemos facer un
esforzo político porque o por-
tugués nos abre á lusofonía,
España e Galiza deben estar
presentes nese ámbito. 

Pero culturalmente pen-
sando en Portugal a sensa-
ción é que hai trinta anos as
relacións culturais eran
maiores ca hoxe, sen nunca
ser moitas.

O que penso que se supera-
ron foron reticencias. A non
existencia de fronteiras e sen-
do débil a inmigración nas dú-

as direccións, os marcadores
étnicos non son tan diferencia-
dos e aumenta a comprensión.
A relación é máis fluida no
económico ca no cultural. Esa
é unha asignatura pendente de
Galiza, porque paradoxica-
mente hai máis centros de co-
nexión cultural en Andalucía,
Extremadura ou Castela-León.
Temos un exceso de timidez e
penso que actúa o temor da
preservación do galego como
lingua nacional, tanto fronte o
castelán como o portugués. Is-
to habería que revisalo. Non é
un papel do Consello da Cultu-
ra Galega, pero no que se refi-
re á proxección exterior os pa-
íses de lingua portuguesa ta-
mén teñen que ser un lugar que
atender, porque ademais de
Portugal e Brasil, en Angola e
Mozambique xa hai empresas
galegas.♦

‘Hai máis conexión con Portugal en
Andalucía, Extremadura ou Castela-León’

PEPE FERRÍN / AGN



PERFECTO CONDE
A decisión da Xunta de anular a
construción dunha piscifactoría
de Pescanova en Touriñán pro-
vocou a reacción dos directivos
da compañía. A polémica atin-
xe a política e os supostos be-
neficios da industria acuícola.

Se Valentín Paz Andrade vivise,
seguramente se mostraría sopren-
dido pola arrogancia que están
mostrando os directivos da em-
presa pola que tanto traballou du-
rante a súa vida. En particular,
pola prepotencia ás veces inso-
portábel do director xeral de Pes-
canova, Manuel Fernández de
Sousa, home que pasou nas últi-
mas semanas de levar unha vida
abondo recollida e afastada dos
focos do teatro mediático a con-
verterse nunha especie de deus ex
machina que baixara do Olimpo
do capitalismo liberal para salvar
os pobres fillos de Breogán.

Menos lle gustaría aínda ao
vello e importante galeguista,
que algún día se laiou de que Vi-
go non puidese ser a Barcelona
do Atlántico, ver como a súa em-
presa lle botaba un sorprendente
pulso ao primeiro goberno socia-
lista-nacionalista que hai en Gali-
za, empeñándose en montar unha
planta de acuicultura que ocupa
360.000 metros cadrados no cabo
Touriñán, onde a lexislación am-
biental vixente (Directiva Euro-
pea 92/43 de Hábitats) só xustifi-
caría instalacións que fosen im-
prescindíbeis para a seguridade
ou a saúde pública, ou que fosen
de imperiosa necesidade para o
ambiente. A Pescanova e ao go-
berno anterior da Xunta, presidi-
do por Manuel Fraga, polo que se
ve, non lles importa que toda a
península de Touriñán forme par-
te da Rede Natura e que fose de-
clarada zona especial de protec-
ción dos valores naturais.

Talmente Aznar

Tal que fose José María Aznar
cando lle ía chorar as súas penas
a George Bush, despois de verse
desaloxado da Moncloa, Fernán-
dez de Sousa tamén viaxou ao es-
tranxeiro inmediatemente. Foi a
Lisboa e non a Ribadeo nin a Xo-
ve, lugares nos que o goberno ga-
lego lle ofrece alternativas a Pes-
canova para instalar a súa cobiza-
da piscifactoría. Entrevistouse na
capital portuguesa co secretario
de Estado de Agricultura e Pesca,
Luís Vieira, e co director xeral de
Pesca, Eurico Monteiro, para ver
se Pescanova pode instalar no pa-
ís veciño unha ou varias plantas
de produción de bacallao. A este
home, que procede dunha familia
luguesa, os de Ribadeo e os de
Xove parece que lle importan
menos ca os portugueses. Só lle
interesa desprazarse a onde lle
saian “mellor os números” (el
mesmo dixit). E aínda conta que
isto non é unha ameaza. “Son in-
vestimentos complementarios. O
de Portugal complementa o de
Galiza, non o substitúe”, decla-
rou dende Lisboa.

Hai que lembrarlle a este

deus ex machina de novo cuño
que a piscifactoría que pensaba
montar no cabo Touriñán estaba
pensada para que contase con
máis da metade do seu financia-
mento procedente dos petos pú-
blicos. Xunta e goberno do Esta-
do estarían, pois, entre os seus
principais “accionistas”, por di-
cilo dalgunha maneira, e deberí-
an ter algo definitivo que dicir a
respecto de que se arrase ou non
un espazo que está legalmente
protexido para que se conserven
os seus valores naturais.

Por se fose pouco, a autoriza-
ción da que dispoñía a empresa
que dirixe Fernández de Sousa
foille concedida como quen di in
extremis polo goberno de Fraga
cando xa estaba moribundo –o
goberno, non o político de Vilal-
ba– o 15 de xullo de 2005 e cele-
brou o seu último consello na
Xunta. Claro que, moito antes,
Pescanova xa fora comprando,
dende o ano 2002. os terreos que
podería ocupar a piscifactoría
aínda sabendo que a Lei do Solo
de Galiza no permitía daquela
instalacións deste tipo en solo
rústico que caera dentro dos espa-
zos naturais protexidos. Precisa-
mente, esa lei foi cambiada en de-
cembro de 2004 permitindo que
se estabelezan piscifactorías no
litoral protexido. A que aínda vai
resultar que Pescanova andou tras
a caída política de Xosé Cuíña?

Houbo prevaricación?

Nesas circunstancias, Pescanova
foi comprando monte en Touri-
ñán a prezos que pouco subiron
de 1 euro o metro cadrado. Os

anteriores propietarios non podí-
an construír nin sequera un caba-
nón e venderon polo que lles
ofreceron. Este procedemento xa
lle fixo sospeitar á Asociación
pola Defensa Ecolóxica de Gali-
za (ADEGA) que “nesta tramita-
ción administrativa existíu un
trato de favor e unha escandalo-
sa connivencia da anterior admi-
nistración co promotor”, é dicir,
con Manuel Ferández de Sousa e
a súa empresa, Pescanova.

Como dixo o presidente da
Xunta, Emilio Pérez Touriño,
“tocar Touriñán sería un despil-
farro, un despilfarro de emprego,
económico e de país”, e “non hai
creación de emprego se non sal-
vagardamos as paraxes emble-
máticas do territorio”. Xusto no
momento en que a inmensa
maioría dos arquitectos, urbanis-
tas, sociólogos e demais expertos
en planificación coinciden en sa-
lientar a necesidade de conside-
rar o territorio, a paisaxe e a xe-
ografía como elementos funda-
mentais da necesaria ordenación
de Galiza, tan importantes como
pode ser a propia lingua, e até re-
claman que este formulamento
teña cabida no futuro novo Esta-
tuto, resulta que hai empresarios
e empresas que, aínda usando
cartos públicos, están dispostos a
acudir só aos sitios nos que lles
saían mellor os seus “números”.
Se Valentín Paz Andrade vivise,
algún ía levar un tirón de orellas.

O futuro da acuicultura

Todo isto, ademais, escondendo a
realidade que arrandea sobre o fu-
turo da acuicultura en Galiza, un

fenómeno que pode resultar me-
nos esperanzador do que se em-
peñan en mostrar os directivos de
Pescanova. En Galiza hai actual-
mente 14 granxas mariñas nas
que se cultivan peixes. Nove son
de rodaballo e están na terra e cin-
co cultivan salmón en gaiolas in-
troducidas no mar. Hai dez anos,
de rodaballo había 17 plantas, pe-
ro foron reducíndose a nove. Du-
rante o mandato de Fraga, o go-
berno chegou a atender 1.825
proxectos de acuicultura, aos que
se lles concedeu axudas por valor
de 97 millóns de euros. O 53,7
por cento das inversións feitas en
piscifactorías tiveron a súa orixe
no diñeiro público, cunha sub-
vención promediada de 53.150
euros por proxecto. Segundo o
Instituto Galego de Estadística,
en 2002, a acuicultura dáballes
emprego a 4.264 persoas, menos
da metade do traballo que xeraba
daquela a pesca costeira galega.

Son moitos xa os entendidos
que están empezando a cuestionar
o futuro da actual da acuicultura, e
non proceden só das fileiras dos
gastrónomos e gourmets que tanto
aborrecen o peixe criado nas gran-
xas. Para alimentar o que se culti-
va nas piscifactorías aínda segue
sendo necesario recorrer á pesca
de extracción en busca dos aceites
e fariñas de peixe coas que se fa-
brica o penso co que lles dan de
comer aos peixes de granxa. Con-
sidérase que, para facer unha to-
nelada de penso, precísase aínda
algo máis de unha tonelada de
pesca de extracción (sardiña, xu-
relo, etc.). Polo tanto, a medida
que aumente a actual acuicultura
tamén subirá a extracción de pei-

xe de pouco valor até o punto de
que podería mesmo desaparecer
do mercado. O que se pensaba
que ía rematar coa sobreexplota-
ción pesqueira e facilitar o consu-
mo de peixe nos mercados de me-
nor poder adquisitivo pode rema-
tar mostrando outra cara.

Botar por ela

Non deberían ser, polo tanto, nin
Pescanova nin Fernández de Sou-
sa os botaporelas desta polémica.
Unha empresa que ten tras de si o
ronsel dunha historia laboral que
non é precisamente o que faría re-
sucitar a Sacco e a Vanzetti, que
sendo galega e de aparencia gale-
guista non se ten distinguido nun-
ca pola súa especial sensibilidade
cara aos principais problemas da
súa propia terra, non debería pare-
cer a máis indicada para xerar no
seu staff quenllas que traten de ra-
ñar na súa contorna pensando que
están fiando fino. O conflicto que
xeraron Fernández de Sousa e o
seu equipo, tratando mesmo de rir-
se dunha conselleira da Xunta que
está onde está representando un
partido que chegou a gobernar a
través de eleccións libres, é máis
propio dunha realidade predemo-
crática que da Galiza que todos di-
cimos que queremos ver posta en
marcha. Polo camiño que van, non
serán nunca unha empresa das que
máis se precisan en Europa e que
son respectadas por todos.

Non debe ser coa chularía ou
coa arrogancia co que se goberna
unha empresa. Fernández de Sou-
sa de socato caeu na prepotencia.
Parecía outra cousa. Haberá tras
del alguén que o encirra?♦
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Tenta impor unha piscifactoría nun espazo protexido contra o criterio da Xunta

Pescanova pensa que está en África

Factoría de Pescanova en Chapela.                                                                                                                                                                               PACO VILABARROS



A intervención da Xunta, presen-
tada polo propio Fraga como un
programa de axudas para mello-
rar a presenza da marca Pescano-
va na UE, agochaba realmente
unha operación para evitar que a
emblemática trasnacional galega
mudase de propietarios en aten-
ción á importante proxección que
ten na sociedade e na estrutura de
transformación industrial do país.

A Nosa Terra anunciara o 22
de decembro a venda dunha par-
te da división comercial de Pes-
canova á trasnacional agroindus-
trial, de raíz dinamarquesa, Uni-
lever. O extremo, aínda que des-
mentido pola empresa, foi con-
firmado posteriormente a este
xornal por algún dos seus máxi-
mos directivos.

Logo dun primeiro acordo no
que se fixaba un prezo superior
aos 150.000 millóns de pesetas e
condicións para a amortización
de corenta postos de traballo que

o cambio de mans deixaría inac-
tivos, as dúas partes acordaran un
estenso programa de dirección.

As filtracións destes acordos
provocaran unha suba das ac-
cións de Pescanova na bolsa. Os
sucesos encadeados a partir desta
operación de venda destapada
por A Nosa Terra, frustrada pou-
co antes do nadal, deran publici-
dade a un segredo ben coñecido
desde había dez anos no mundo
comercial: e ineficiencia do siste-
ma extractivo e de produción de
alimentos de Pescanova e a inca-
pacidade da súa rede comercial.

Un informe da consultora
norteamericana McKinsey reve-
lou nun informe presentado en
1991 que Pescanova tiña coutada
a súa enorme potencia económi-
ca por unha división comercial á
que lle cumprían investimentos
de importancia.

Algo que xa sabían os direc-
tivos da empresa de Chapela. De

aí a decisión de asociarse cunha
transnacional da alimentación
para mellorar a participación nos
mercados comunitarios. Pero es-
ta operación non era posíbel sen
ceder o control da sociedade.

Este camiño sen retorno,
foi modificado grazas á inter-
vención da Xunta e ao diñeiro

de todos os galegos.
Recentemente, existiu outro

intento de control de Pescanova
por unha empresa estranxeira.
Trátase da multinacional Sea
Harvest. A operación sería posí-
bel grazas á división da familia
Fernández e as disputas internas.
O agrupamento final do capital

familiar poñería couto ao control
foráneo da multinacional. Pero,
desde aquelas, segundo puido sa-
ber A Nosa Terra en varias fontes
internas, as relacións entre o pre-
sidente de Pescanova, Manuel
Fernández de Souza e o conse-
lleiro delegado, Afonso Paz An-
drade están moi deterioradas.♦
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Recentemente, estivo a punto de ser controlada por Sea Harvest

A empresa foi salvada pola Xunta en 1994
A.N.T.

O 5 de xaneiro de 1995 A Nosa Terra anunciaba que o goberno
autonómico lle entregaría “con carácter urxente” máis de mil mi-
llóns á empresa Pescanova, dentro dun plano encamiñado a evi-
tar que a empresa perda a súa identidade fundacional. A Xunta
transferiulle axudas desde catro consellarías e, ao mesmo tempo
mediu con caixas e bancos galegos para lograr as mellores condi-
cións na renegociación da débeda. Froito destas xestións do Go-
berno Fraga, Caixa Galicia entrou no capital de Pescanova. Ma-
lia esta intervención decisiva do Goberno galego, Fraga negou-
se a que a Xunta estivese presente no consello da trans-nacional.

PACO VILABARROS
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Cando se está a celebrar en todo
o país o Mes das Letras Galegas,
desde esta tribuna de papel na
que el tantas veces enlevou, con
arroubo, a súa voz de sirena de-
nuncia, síntome na obriga ética
de facer unha referencia na miña
condición de neto de Manuel Lu-
grís Freire e non pasar deste mo-
mento para manifestar a opinión
dende a perspectiva familiar de
quen foi pioneiro en moitas e de-
finitivas facetas da vida cultural
e, sobre todo, política de Galicia.

Como é habitual, o coñece-
mento da súa figura e obra, por
parte da oficialidade, non recolle
a calidade esencial do que signifi-
cou Lugrís no contexto ideolóxi-
co do galeguismo histórico e
mesmo parece reducirse á súa
condición de dramaturgo, narra-
dor ou, incluso, conferenciante,
pero omítese o significado políti-
co nese delicado e difícil tránsito
do tardorrexionalismo ao na-
cionalismo, do que el foi partici-
pante activo cando non verdadei-
ro impulsor, con todos os ingre-
dientes reivindicativos da libera-
ción nacional como motor pro-
gresivo dun pobo que ensumían
na mais absoluta das miserias tan-
to físicas como morais. O caci-
quismo, quintaesencia do poder
colonial, as inxustizas da clase di-
rixente, clero, funcionarios, etc. e
o desprezo dos arribistas e igno-
rantes a respecto da nosa cultura,
eran os alicerces negativos en que
baseou o seu teatro social nunha
época, principios do século XX;
en que este tipo de actuacións re-
sultaban totalmente incomprendi-
das, mais nunha cidade como A
Coruña, de señoritos e cursilaría
provinciana en grao superlativo, e
que tantos disgustos chegou a
causarlle na súa vida cotiá. Mais
Lugrís non desmaia e continúa o
seu labor dual: difundir a dignifi-
cación de Galicia como portadora
dunha síntese igualitaria no pano-
rama mundial e traballa arreo no
seu círculo para crear os mecanis-
mos necesarios de levar a bon ter-
mo aquel ideario. Porque na reali-
dade tanto a súa adscrición repu-
blicana, como o espírito autono-
mista do 36, como toda a súa obra

literaria e a prolífica entrega ao
asociacionismo, a Liga Gallega,
Solidaridad Gallega, as Irmanda-
des da Fala, o Partido Galeguis-
ta, o sindicalismo, etc. non eran
mais ca mecanismos de proxec-
ción para a súa idea fundamen-
tal: facer patente a Galicia dentro
do longo proceso autoidentifi-
cativo e coa meta última dunha
liberación nacional en termos de
paridade con todos os demais
pobos. Como pode colexirse per-
fectamente no seu parlamento

diante do monumento aos Márti-
res de Carral na homenaxe que
preside no ano 1931.

Pero os tempos non eran
moito mais distintos que os ac-
tuais. E como mostra quixera
transcribir unhas liñas súas pu-
blicadas nunha revista practica-
mente doméstica que vía a luz na
sua vila natal de Sada da man
dun grupo de amigos, aló polos
anos vinte do pasado século. Di-
cia así: “Idioma, música, arqui-
tectura, todos os valores básicos

dunha raza, gardan a natural re-
lación cos dos outros países que
tiveron unha orixe común en re-
motas centurias. Mais a mesolo-
xía, persistente durante moitos
séculos, foi especializando, mo-
dificando, creando aqueles valo-
res que constitúen unha persona-
lidade diferencial e específica.

”Todos estes valores xuntos
son os factores de progreso uni-
versal que non será completo
mentres deixe de concorrer ao
seu desenvolvemento un só fac-

tor por moi modesto que sexa. A
facultade creadora da raza apou-
vígase. Os moldes que os gale-
gos aceptamos, non cadran co
noso modo de ser. Refutamos de
todo o noso, aquilo que era fillo
da natureza que nos arrodea e do
que nacía espontaneamente do
noso propio espírito que estaba
pola súa banda influído polos
axentes naturais, polo medio am-
biente. E, por lóxica, perdemos o
contacto coa nosa cultura.

”O camiño que estamos a se-
guir é o equivocado. Urxe, logo, a
rectificación. Esto quedará na en-
comenda para as xeracións inte-
lectuais que se están a preparar pa-
ra promover o noso rexurdimento
nun vindeiro e lucidío porvir.

”ACoruña, setembro do 1.925”.
Evidentemente, palabras que

semellan ser escritas hoxendía e
que, mesmo na distancia tempo-
ral, moven á reflexión.♦

Lugrís Freire dende a distancia
MANUEL LUGRÍS

A cidade recorda un dos seus fillos predilectos. Á beira do Orzán de-
senvolveu o galeguista parte do seu labor a prol da cultura autóctona.

A Coruña

Voces no dezasete
LOIS DIÉGUEZ

Andamos na procura dun notario para que nos faga unha escritu-
ra no noso idioma. E non o atopamos. Xa falamos con seis, na Co-
ruña, e ningún deles nos contestou sob a normalidade dun país
que posúe idioma de seu, propio, amparado, segundo din, por iso
que se chama “lexislación vixente”.  O último co que falamos, co-
mo quen quere sacar de riba  un penedo, díxonos que el só traba-
llaba en español, pero que podía mandar a escritura á universida-
de de Santiago para que a traducisen, e que iso ía levar uns días
máis sobre a data que nós lle poñiamos. E que ao entregárnola (a
escritura), pasaríanos, con ela, a correspondente factura pola tra-
dución. Nós, armados con todas as paciencias bíblicas, dixémos-
lle que exercer de galego custaba cada día máis desgostos e máis
cartos. Pero el, aínda filosofou: “es que ustedes son tan radicales...
y claro...”.  No canto do notario podiamos poñer un xuíz, un cu-
ra, un militar... e non debuxaríamos estampas diferentes. Podería-
mos tamén contar tantas batallas nesta dura loita para poder usar
con normalidade o galego que farían enmudecer a eses que se-
guen coas teorías da cooficialidade, o bilingüismo ou a hipócrita
harmonía. Estaremos, pois, o día 17 de maio en Compostela para
apoiar esa alternativa estatutaria que imprima no seu articulado o
deber de coñecer o noso idioma; deber de coñecelo, dicimos, pois
doutro xeito seguiriamos a depender do capricho endomingado
dos notarios e a súa compañía. O idioma é a forza/ que nos xun-
gue e sostén./ Se perdemos a fala/ non seremos ninguén!”. Así o
entendía o poeta  Manuel María. E nós. Até o dezasete.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

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



A. EIRÉ
Os primeiros datos indican
que perto de 35.000 galegos
están afectados pola fraude do
Fórum Filatélico. Esta empre-
sa, xunto con Afinsa foi inter-
vida pola Audiencia Nacional
a instancias da Fiscalía Anti-
corrupción, pechadas as súas
sedes, rexistradas e detidos os
seus máximos responsábeis.

Comezaba a década do 1980.
Os socialistas chegaran ao po-
der e o ministro Carlos Solcha-
ga afirmaba que España era o
mellor país para facerse rico.
Instaurábase a denominada
“cultura do pelotazo”, que aínda
ten expresión tan actuais como
o boom inmobiliario.

Os “triunfadores econó-
micos”, con Mario Conde á cabe-
za, acaparaban a pirámide social.
Facerse rico convertíase no pri-
meiro valor. Para logralo, apare-
cían chiringuitos múltiplos que
ofrecían pesos a catro pesetas.

Unha póla deste tecido para
facerse rico foron as caixas e
bancos filatélicos. Aparecían
nas cidades ofrecendo premios e
triplicando os xuros que paga-
ban os bancos normais. A voz
corríase entre familiares e coñe-
cidos e, moitos, decidían apro-
veitar a oportunidade. Eran unha
subespecie das empresas pira-
midais das vendas de produtos
ou de captación de impositores.

A maioría destas empresas
desaparecerían en menos de un
ano. Prazo no que tiñan que ga-
rantir os investimentos. Pero hou-
bo dúas empresas, máis profesio-
nalizadas e mellor asentadas, o
Fórum Filatélico e Afinsa, que
aguantaron todos estes anos cun-
ha política de imaxe moi agresiva
na que o equipo de baloncesto de
Valladolid era o seu estandarte.

O seu método era semellante
ao da ducia de empresas que pe-
charon ou foron intervidas dei-

xando miles de investidores sen
os seus aforros. Pero Fórum e
Afinsa seguiron funcionando coa
benzón das autoridades políticas
e económicas que afirmaban que
unicamente se trata “dunha ofici-
na de vendas, non de produtos fi-
nanceiros regulados”.

Agora descubriuse a fraude
destas dúas empresas. 35.000
galegos, 350.000 en todo o Es-
tado, poden perder todos os seus
aforros. As entidades chaman á
calma e afirman que o seu di-
ñeiro está en boas mans. Pero xa
ninguén o cre e desde o Gober-
no central afirman que non exis-
te ningún fondo de garantía que
cubra, como nos bancos, a que-
bra destas entidades. O conse-
lleiro de Industria, Fernando
Blanco, anunciou, malia todo,
que facilitará a denuncia colec-
tiva. A fraude pode deixar o es-
cándalo Sofico cativo. Pode su-
perar os 3.500 millóns de euros.

Intervidas
pola Audiencia Nacional

A estafa foi descuberta po-
la Fiscalía Anticorrupción
cando andou a investigar o
branqueo de diñeiro pola
costa andaluza. Finalmente,
á vista das probas, decidiu
pedirlle á Audiencia Na-
cional que intervise por sor-
presa as sedes e detivese os
máximos responsábeis do
Fórum Filatélico e de Afinsa.

Segundo o auto, tanto o
Fórum Filatélico como Afin-
sa viñeron desenvolvendo
un negocio defraudatorio de
captación de aforro masivo
en numerosas poboacións do
Estado, ofrecendo unha ren-
dibilidade alta, que podía ir
desde o 7% ao 10%, segundo
o diñeiro investido. Como ga-
rantía utilizaban lotes de selos
de valor consolidado e outros

bens móbeis, como obras de
arte, antigüidades e xoias.

Os lotes de selos estarían
sobrevalorados, cando non son
falsos, e os seus réditos non se-
rían tales, senón parte do efec-
tivo recibido pola achega de
novos clientes. O que falta aín-
da por saber e se os fondos cap-
tados foron ou non roubados
polos imputados, ou en que
cantidade.

Só en Afinsa o buraco sería,
polo menos, de 1.100 millóns
de euros.

Din as fontes da investiga-
ción que este negocio, “de tipo
piramidal, estaba abocado ao fra-
caso”. E máis aínda se se consta-
ta que moito do diñeiro investido
ía parar ás contas dos principais
directivos e das súas familias.

Cos bancos
cobrando, na
vez de pagar
polo diñeiro
dos clientes, e
anunc iando
c a d a  v e z
maiores ga-
nancias tri-
mestre a tri-
m e s t r e ,  o
mesmo ca as
grandes em-
presas, os
p e q u e n o s
aforradores
o l l a n  d e
novo que
non é que
non poi-
dan facer-
se r icos,
s e n ó n
que, can-
d o  s e
d e s c o i -
dan, que-
dan sen
os seus
afor ros
para fa-

cer ricos a outros.♦
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A loita contra o branqueo destapou unha gran fraude no Fórum Filatélico e Afinsa

O calote dos selos volve 24 anos despois

O 1 de outubro do 1982 A Nosa
Terra daba conta da “moda” das
caixas ou bancos filatélicos e
alertaba os lectores dunha posí-
bel estafa. O tempo, xa daquelas,
veulle dar a razón e, 24 anos des-
pois, salta un escándalo de moi-
to maiores dimensións.

No mes de agosto do 1982,
aproveitando as vacacións, o
Banco Filatélico Español, que
operaba a nivel de todo o Estado,
pechaba as súas portas e os res-
ponsábeis fuxían co diñeiro dos
investidores. A estafa ascendía a
200 millóns das pesetas das de
aquelas. No mes de setembro, a
policía de Sevilla detiña os res-
ponsábeis da Caixa de Investi-
mentos Filatélicos de Andalucía.
A estafa era unicamente de 10
millóns de pesetas. Tamén se de-
nunciaba a Caixa Filatélica de
Zaragoza por fraude.

A Caixa de Investimentos
Filatélicos das Canarias, estabe-
lecíase en Vigo, concretamente
na céntrica rúa do Uruguay, nú-
meros 21-23 seis meses antes. O
baixo, no mesmo edificio da de-
legación de La Voz de Galicia en
Vigo, era de gran porte e nel tra-
ballaban 20 persoas, maiormen-
te mozas de bo ver. Dicían ter
uns fondos de 25 millóns de pe-
setas en selos.

A mecánica seguida por es-
tas empresas non era outra que
captar futuros clientes mandan-
do cartas onde che anunciaban a
concesión dun premio, normal-
mente dunhas 30 ou 60.000 pe-
setas, que ficaban á túa disposi-
ción na entidade filatélica.

Unha vez nas oficinas trata-
ban de convencerte de que, para
cobrar o premio, tiñas que facer
un investimento en diñeiro a pra-

zo fixo de tres anos. Dicían ga-
rantir un interese do 17%. Como
garante da operación, ao cabo
dun ano, daríanche o certificado
do investimento, sinalando, sobre
un dos moitos catálogos, un selo
determinado que pasaba a ser a
túa garantía de depósito.

Dicían que estes selos, que se
revalorizaban case un 50% cada
ano, estaban na súa “cámara acoi-
razada”. Pero ningún cliente vira
aínda os selos. Falaban da infla-
ción e da perda de diñeiro, porque
os bancos só pagaban os aforros a
un xuro do 3%. Afirmaban ter un
seguro para os aforradores a tra-
vés dos valores emitidos pola Fá-
brica Nacional de Moeda e Tim-
bre. Tamén falaban dos grandes
stocks de valores.

Presumían de abrir sucursais
nas principais cidades... Pero,
finalmente, esta caixa tamén

deixou os investidores sen o seu
diñeiro.

Daquelas non puidemos de-
nunciar ningunha irregularida-
de, aínda que alertabamos des-
tas empresas que xa pecharan e
poñiamos o exemplo de Sofico,
a grande estafa franquista, que
poñía os pisos como garantía
dos investimentos e logo resul-
tou que había moitos menos pi-
sos que diñeiro investido.

Só podiamos alertar os cida-
dáns que se arriscaban a ser esta-
fados porque no Mercado Na-
cional de Valores o único que di-
cían era que estas empresas non
estaban reguladas por eles, ergo,
que non eran unha caixa ou un
banco tradicional. Tamén afirma-
ban que eran compras e que, po-
lo tanto, cada un podía mercar ou
vender o que quixese e ao prezo
que o estimase cada quen.

Naquela transacción, regula-
da por Consumo unicamente, o
que se mercaba eran selos e pac-
tábase o xeito de pagamento.
Todo perfectamente legal... Até
que os directivos marchaban cos
cartos dos aforradores ou estes
reclamaban o seu diñeiro nunha
contía maior da existente e non
podían facerlles fronte ás de-
mandas de devolución. Os xuros
pagábanos usando os cartos dos
novos investidores ou incautos.
Funcionaban a xeito de empresa
piramidal.

Foi daquelas cando o Banco
Filatélico de Valladolid se asen-
tou tamén en Vigo, chegando a
mercar un edificio e restauralo
nun dos lugares máis emblemá-
ticos da cidade, a avenida de
Montero Ríos. Galiza volveu
ser agora unha das zonas princi-
pais da estafa.♦

Denunciaba A Nosa Terra no 1982

Vostede pode ser o próximo estafado

Instalacions de Afinsa en Pontevedrae portada d’A Nosa Terra en outubro de 1982.



A.N.T.
A Frente Popular Galega
(FPG) pretende reabrir o de-
bate a “prol da unidade políti-
ca da esquerda e todo o na-
cionalismo galego”, en pala-
bras de Mariano Abalo, un dos
seus principais dirixentes, na
súa V Asemblea a celebrar no
fin de semana do 20 de maio.

A creación dunha nova organiza-
ción, “con principios políticos
claros e firmes dunha esquerda
consecuente e nacionalista con
perspectiva marxista”, semella
que vai ser a aposta maioritaria
logo das discusións internas.

Pretenden aglutinar a todas
aquelas organización e persoas
que abandonaron nas distintas
etapas históricas o Bloque, para
“con aqueles principios históricos
da UPG, vertebralos e crear unha
nova organización política”.

Tres foron as propostas bara-
lladas pola militancia. A ante-
riormente citada de constituír un
partido de todo o abano naciona-
lista e de esquerdas máis alá do
BNG (aínda que procurando
contar con elementos hoxe des-
contentos coa política de Anxo
Quintana). A desaparición da
FPG como tal por non ter hoxe
ningunha virtualidade política,

que semella totalmente descarta-
da, e a de continuar pero reali-
zando un relevo a fondo nos ac-
tuais dirixentes e referentes polí-
ticos, nomeadamente Mariano
Abalo e Xosé Luís Méndez Fe-
rrín, se non se acada o acordo ne-
cesario para constituír unha nova
formación política. Opción que
non foi a cabo en anteriores oca-
sións, como, por exemplo, nas
conversas fracasadas que rema-
tarían na creación de Nós-UP.

O cambio de política no Esta-
do e, sobre todo, o proceso que
comezou en Euskadi, levaría a
moitos militantes da FPG a pro-
curar novos camiños.

Os relatorios da FPG apostan
“por facer unha política nova na
Galiza, enraizada na sociedade,
non electoralista e mimética de
Catalunya”. Esta última acusa-
ción vai dirixida ao BNG.

Consideran que a actual polí-
tica que se está a realizar na Ga-
liza está condicionada por Ma-
drid e que o BNG non que é quen
de levantar un valado de conten-
ción contra a política españolis-
ta, pola súa política “seguidista”,
deixando que PP e PSOE atopen
un camiño propicio.

Por iso queren crear unha no-
va organización que “realice un-
ha política nova”. ♦
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Vellos
dilemas
XESÚS VEIGA

Sen que ningunha man
invisíbel teña prepara-
do o escenario destes

días, atopámonos con dous
acontecementos que colocan
no primeiro plano da
atención pública o
comportamento dunha parte
significativa do tecido
empresarial galego: a
reiterada pretensión de
ubicar unha instalación
industrial nunha zona
ambientalmente protexida e
a forte resistencia da
patronal pontevedresa do
metal ante as peticións de
reducir parcialmente os
niveis de precariedade que
padecen os traballadores de-
se sector produtivo.

Debaixo destes
episodios latexan algúns ve-
llos dilemas sociais: poden
existir limites –alén dos que
se derivan da normativa
legal vixente en cada
momento– á hora de procu-
rar os máximos beneficios
empresariais? Debe ser a
obtención da máxima
ganancia o único criterio
inspirador das políticas em-
presariais? 

Nos casos concretos que
nos ocupan, aparece un
factor previo que condiciona
totalmente a resposta aos in-
terrogantes anteriores: a pro-
pia legalidade é posta en
cuestión cando non resulta
funcional para acadar unhas
predeterminadas marxes de
beneficio. Hai unha evidente
resaca do réxime fraguista:
durante toda esa etapa, os
principais poderes
económicos galegos tiñan
carta branca nos seus
negocios a cambio dunha
compracencia máis ou menos
explícita cos códigos
políticos instaurados con
aquela maioría absoluta.

A mudanza gobernamen-
tal operada a partir do 19 de
xuño do ano pasado está
sendo metabolizada, en cer-
tos círculos empresariais,
con máis demora do que ca-
bería esperar duns profesio-
nais expertos, polo menos
teoricamente, na adaptación
aos cambios rexistrados no
contorno empresarial. A pe-
lota está, pois, no seu tella-
do. Non se trata,
certamente, de que reediten
vellas preitesías ao novos
responsábeis políticos. A
cuestión é saber se están
dispostos a practicar o prin-
cipio de responsabilidade
social nas súas actividades
empresariais: internalizando
determinados custos
ambientais e modulando as
taxas de beneficio para pro-
piciar melloras
significativas no réxime re-
tributivo e nas condicións
de empregabilidade.♦

A FPG aposta pola creación
dunha nova organización política

A.N.T.
O Comité Comarcal do PSOE de
Vigo aprobou por unanimidade
unha resolución, na que se afirma
que na reforma estatutaria o PS-
deG-PSOE ten a oportunidade de
acadar para Galicia “o Estatuto de
nación que nos corresponde por
condicións, tradición e historia”.

A proposta de resolución,
presentada polo seu secretario,

Miguel Barros, tamén afirma que
“o socialismo galego, asentado
na tradición federalista que nos
honramos en proclamar, non po-
de defraudar as esperanzas que o
país ten postas en nós e, neste
senso, defendemos as bases para
o Estatuto que defenden a singu-
laridade de Galiza como nación”.

O Comité Comarcal do PS-
deG-PSOE de Vigo, a comarca

con máis afiliación dentro do
PSOE na Galiza, tamén realizou
un chamamento ás outras comar-
cas para “proclamar idéntico
compromiso como expresión de
lealdade política co partido e a
decisión firme de facer valer os
dereitos da nosa terra”.

Barros recordou que “mentres a
agrupación comarcal de Vigo man-
dou, mantivemos a alcaldía, pero

ao quitarlle competencias e impor
candidatos, pasou o que pasou”.

Tamén criticou que os secre-
tarios de organización de na-
cional ou federal, Veiga e Blan-
co, fosen a Vigo e diga que xa te-
ñen a decisión tomada sobre que
vai ser o candidato á alcaldía.
“socialismo é liberdade e a cul-
tura do PSOE non tolerará o que
está a suceder, dixo Barros”.♦

O PSOE comarcal de Vigo a prol do termo ‘nación’
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militar en Galiza
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Reinaldo é informático e ten 29
anos. Normalmente soe quedar
para comer con tres “colegas”
máis, cos que aproveita para
discutir sobre calquera tema de
actualidade. Non hai moito tem-
po que os coñece, pero nestes
momentos para el son a única
familia que ten aquí en España.
De feito foi un deles, Manolo,
quen lle ensinou este humilde
restaurante chamado “Cociña
Económica” no que o menú tan
só custa seis céntimos de euro.
Manolo hoxe non puido acudir
á cita. Segundo nos comenta
Maura, chamárono para traba-
llar nunha empresa de construc-
ción, “con contrato e todo”, ase-
gura ela. A voz ronca desta pen-
sionista de corenta e tantos anos
non treme cando di que a culpa
de todo téñena “os da corbata
que están en Santiago”. Ela vive
con 288  dunha Pensión Non
Contributiva que lle concederon
no ano 2000 por unha discapa-
cidade psíquica. Leva na rúa
dende o ano 97, cando faleceu

súa nai e tivo que abandoar o pi-
so no que vivían as dúas. En va-
rias ocasións tratou de alugar un
apartamento, pero élle imposí-
bel chegar a fin de mes xa que o

seu único vicio, o tabaco, lévase
grande parte da pensión. O últi-
mo deste cuarteto é Julio, un vi-
gués de 51 anos de idade que le-
va xa varios anos sen un traba-

llo estable e que comparte man-
tas con Maura e Manolo.

Destas catro personaxes, o
único que acode a un recurso de
pernocta é Reinaldo. Este mozo
uruguaio chegou a España hai
tres meses en
busca dun futuro
mellor pero des-
coñecía por com-
pleto a complexi-
dade da consecu-
ción dos permi-
sos de residencia
e de traballo. É
posíbel que para
a próxima sema-
na os compañei-
ros de comedor
pasen a ser ta-
mén os seus
compañeiros de
dormitorio. El
deberá deixarlle
a cama que está
ocupando a outra
persoa cunhas condicións seme-
llantes ás del. Estas son as nor-
mas da asociación de axuda a
inmigrantes que o acolleu cando
se veu sen cartos e na rúa. Julio
trata de animalo dicíndolle que
non se debe preocupar, xa que
moitas veces é mellor durmir na
rúa que compartir habitación
con trinta ou corenta persoas
máis das que non te podes fiar.
“¿E total para que?” pregúntase
el, “¿para poder durmir catro dí-
as e despois volver de novo á
rúa?”. Julio atópase nesta situa-
ción de pobreza extrema dende
hai un par de meses, aínda que
xa hai algúns anos que as cou-
sas non lle van ben. Está separa-
do da muller dende hai seis anos
e ten dúas fillas. Estas descoñe-
cen por completo a situación de
seu pai e pensan que traballa
nunha empresa de construcción
viaxando por toda España.
“Non podería soportar a idea de
que elas me viran así” afirma
Julio cos ollos húmidos, “e aos
meu anos quen me vai querer
contratar…”

Esta é a dura realidade de
catro individuos aos que tan só
se lles cambiou o nome, e de se-
guro que están máis perto do
que vostede se poda imaxinar. A

realidade para as persoas sen fo-
gar aquí en Galiza é moi com-
plexa, xa que son poucos os re-
cursos que hai para este colecti-
vo tan vulnerábel. Apenas exis-
ten albergues ou centros de per-
nocta, e dos poucos que hai, non
todos se axeitan ás necesidades
do colectivo. É frecuente atopar
a persoas que van dunha cidade
a outra en busca dunha cama, xa
que a estancia media de aloxa-
mento nun albergue é de cinco
días, tendo que transcurrir un
par de meses para poder volver
aloxarse e con horarios moi es-
trictos. Seguro que isto nos axu-
da a entender un pouco mellor
por que moitas veces atopamos
a xente durmindo na rúa a pesa-
res de existir un albergue na
propia cidade.

De todos xeitos, tampouco
podemos dicir que este colecti-
vo é invisible para todo o mun-
do, xa que son varias as entida-
des que traballan en pro das per-
soas sen fogar. Afortunadamen-
te, cada vez son máis os equipos
de rúa  que tratan de potenciar

as habilidades
destas persoas
baixo programas
de reduccións de
riscos, adecuan-
do os servicios
ás necesidades
deste grupo. Un-
ha das entidades
que actualmente
está traballando
dun xeito máis
directo cas per-
soas sen fogar
aquí en Galiza é
Cruz Vermella,
que dende o ano
2003 mantén un
convenio ca
Xunta de Galicia

a través do “Proxecto Sen Tei-
to”. O traballo desta entidade
céntrase nunha atención indivi-
dualizada tratando de mellorar a
calidade de vida das persoas sen
fogar dende unha perspectiva de
atención integral, promovendo
que o suxeito sexa o axente ac-
tivo do seu propio proceso de
cambio. Tampouco podemos es-
quecer a labor de entidades co-
mo Cáritas e outras  asociacións
e ONGs, que axudan aos máis
necesitados con elementos bási-
cos como alimentos, axuda no
pagamento de medicación, alo-
xamento, etc... 

Esta rede de servicios com-
posta principalmente por volun-
tarios e algúns técnicos, é insu-
ficiente para poder paliar as ca-
rencias dun colectivo que cada
vez máis se vai rexuvenecendo
e no que o número de mulleres
incrementa continuamente. A
maior implicación da adminis-
tración pública neste eido, así
como a sensibilización da pobo-
ación en xeral, é unha materia
pendente na que todos debemos
colaborar.♦

P. LÓPEZ DEAN é traballador social.

ogrannarocha@ hotmail.com

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa PAULO LÓPEZ

Sobrevivir na rúa

‘Apenas existen
albergues ou

centros de pernocta,
e dos poucos

que hai, non todos
se axeitan

ás necesidades
do colectivo”

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



Cales son os principais puntos
en discordia para chegar a una
acordo?

O principal problema é o da
contratación. Non se trata só de fi-
xar unha porcentaxe de traballado-
res que teñen que ser fixos, que
nestes momentos é do 30%. Tráta-
se de definir o que entendemos por
grupo de empresas para que se te-
ña en conta a antigüidade. Hai em-
presarios que teñen varias empre-
sas con distinto nome, algunhas
delas adicadas unicamente á con-
tratación de persoal. Non podemos
permitir que un traballador estea
rotando continuamente por empre-
sas con distinto nome pertencentes
a un mesmo empresario e non aca-
de un traballo fixo. Hai casos de
traballadores que levan quince
anos sendo eventuais. Pedimos
que se considere a antigüidade
dende que un traballador entra na
primeira das empresas do grupo. 

Por que se nega o empresa-
rio a facer contratacións inde-
finidas?

En principio non ten moita
lóxica. Pode ser que nalgúns ca-
sos falte madurez empresarial.
As súas visións son moi atrasa-
das e paternalistas. Prefiren asi-
nar contratos pouco a pouco e se
o traballador se porta ben pois
entón de premio renóvano. A
precariedade é un xeito de ter
amarrado o traballador. 

Todas as empresas do sec-
tor teñen o mesmo comporta-
mento ou existen excepcións?

As situacións son distintas de-
pendendo dos subsectores. Hai
empresas do automóbil nas que a
contratación fixa é superior inclu-
so á das porcentaxes do convenio.
Tamén é certo que se trata de en-
tidades de certa envergadura con
sindicatos fortes. No sector de re-
paración de coches e de mecánica
ocorre o mesmo. Non embargan-
te, no tocante a instaladores de
gas, calefacción, fontanaría e o
naval, as condicións son peores.
Curiosamente, no naval chegouse
á situación que pedían os empre-
sarios dende o comezo da recon-
versión. En cada proceso de re-
conversión apostaron por chegar
a ser estaleiros de síntese, é dicir,
en reducir ao máximo o número
de persoas que traballan directa-
mente para a empresa e que basi-
camente queda reducido a persoal
de administración, deseñadores e
pouco máis. Todo o que é produ-
ción agora está en mans de auxi-
liares. Esta situación de subcon-
tratacións infinitas leva a que ha-
xa traballadores que están desen-
volvendo o mesmo traballo e uns

estean cobrando máis que outros. 
Cal é o salario medio dun

traballador do metal e a onde se
quere chegar con este convenio?

O salario medio está entre os
900 e os 1.000 euros dependendo
das categorías. Logo hai persoal
que cobra horas extras, dúas ao
día como máximo. Hai outros que
cobran tamén por produción. Cu-
riosamente, os eventuais cobran
máis que un fixo porque están pe-
nalizados no actual convenio pro-
vincial do metal. Por último, os

do naval cobran tamén pluses por
tóxicos e penosos. Polo tanto o
salario varía, pero pensamos que
hai que melloralo porque levamos
varios anos perdendo poder ad-
quisitivo. Ademais, apostamos
por un incremento progresivo, é
dicir, que os que menos cobran
sexan os que teñan un maior au-
mento. A nosa última petición era
de 800 euros anuais de media.

Cal é a postura dos empre-
sarios neste campo?

Sempre dixeron que o aspecto

salarial non ía ser o gran proble-
ma. Para eles o maior punto de
conflito é o da subcontratación,
que é a súa vía para trampear os
convenios, xa que lles permite
contratar a quen lles dá a gana a
baixos custos. De todos os xeitos,
os empresarios saben que van ter
que aumentar bastante os sala-
rios, porque se non non vai haber
acordo. Non é de recibo que nes-
te sector, que é auténtico pulmón
da provincia, os traballadores es-
tean tan mal pagados. 

Outro dos puntos en conflito
era a petición dos empresarios
de dispoñer de 200 horas de fle-
xibilidade horaria. En que pun-
to se atopa este aspecto?

É algo que non entendemos,
porque a flexibilidade, tal e como
está agora a contratación, é moi
grande. A un eventual xa lle están
pedindo que vaia traballar os sába-
dos e que faga un número determi-
nado de horas extras. O que pasa é
que os empresarios querían ade-
mais estas horas para non ter que
facer novas contratacións, para
evitar pagar horas extras e, sobre
todo, para introducir o concepto de
flexibilidade no convenio. De fei-
to, comezaron pedindo 200 horas
e na última negociación xa se con-
formaban con 50 ou menos, con
tal de que quedase reflectido que
ten que existir flexibilidade. 

Cal é a taxa de eventualida-
de do sector?

Depende dos subsectores, pe-
ro calculamos que está arredor
do 70%. No naval hai empresas
con máis do 90% de traballado-
res temporais. Pero ollo, hai ou-
tras que non, nas que a presenza
de eventuais é baixa. Isto é algo
que lle intentamos trasladar á pa-
tronal. Preguntámoslle por que
non protexen as empresas que
cumpren co convenio e optan
por favorecer a competencia des-
leal. Non ten sentido que ampa-
ren os máis piratas e desprotexan
aos que están na legalidade.

Sería máis sinxelo negociar
se o convenio fose galego e non
provincial?

Esa é unha vella reivindica-
ción da CIG. Houbo incluso un
anteproxecto elaborado polos tres
sindicatos e tivemos incluso unha
reunión á que só acudiu unha úni-
ca asociación patronal. Precisa-
mente ese é outro dos problemas
que temos agora, a atomización
patronal. Só en Pontevedra temos
cinco asociacións de empresarios
sentados na mesa de negociación
e outras xa pediron a súa entrada.
De todos os xeitos, no tocante ao
convenio galego, hai que dicir
que tampouco as outras dúas cen-
trais puxeron nada da súa parte,
malia que nos últimos tres acor-
dos asinados incluímos unha
cláusula na que se especificaba
que había que intentar chegar a
un acordo para toda Galiza. 

En que se diferencia o con-
venio de Pontevedra do das ou-
tras provincias?

O de Pontevedra e o da Coru-
ña son bastante semellantes. O de
Ourense é un pouco peor e o que
vai máis atrasado é o de Lugo.♦
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FOLGA DO METAL EN PONTEVEDRA

Sorprendeuno a actuación po-
licial o luns 7 de maio?

Dende un inicio os empresa-
rios quixeron dar unha imaxe da
negociación do convenio como
demasiado violenta. A esta imaxe
contribuíron os medios de comu-
nicación dende un comezo. É cer-
to que nos primeiros días queimá-
ronse algúns contedores, pero nós
fixemos varios chamamentos á
calma para que os manifestantes
respectasen o mobiliario urbano,
que o pagamos entre todos. As
nosas demostracións de forza es-
tán en conseguir pechar fábricas

do metal e parar a produción e
non en queimar un colector, pero
nunha manifestación de milleiros
de persoas non se pode controlar
todo o mundo. Curiosamente, o
luns, cando estabamos a piques
de asinar o convenio e nunha con-
centración que non tiña nada de
violento, a policía cargou dura-
mente e de forma indiscriminada.
Agora todo o mundo di que non
deu a orde de cargar. O subdele-
gado dixo que non partiu de alí a
consigna e dos policías tampouco
porque, en comparación, a situa-
ción do venres diante de Citroën

foi bastante peor. Os empresarios
argumentan agora que por mor do
ambiente violento queren volver
ao inicio da negociación e preten-
den eliminar todo o que se acor-
dou até agora, dicindo que o úni-
co que ofrecen é un convenio por
tres anos cun aumento do IPC e
nada máis. 

Que papel está xogando a
Xunta nesta negociación?

Até agora a Xunta está me-
diando. As últimas tres reunións
xa foron coa mediación do dele-
gado de Traballo. Esta era unha
das peticións dos sindicatos.

Sempre que nos chame o delega-
do de Traballo sentaremos a ne-
gociar. Esta figura está servindo
para que as dúas partes cando me-
nos esteamos negociando. As dú-
as partes sabemos que se nos car-
gamos o mediador non hai posibi-
lidades de resolver. 

Canto poden aguantar os
sindicatos?

Xa tivemos folgas de 23 días.
A xente está con ganas de conse-
guir un bo convenio malia o com-
plicado da situación porque come-
zamos a folga o 3 de maio e moita
xente non cobrou. Se a iso lle en-

gadimos que a xente nova ademais
está nunha situación moi precaria,
é fácil saber o motivo polo cal a
folga comezou tan axitada. Os mo-
zos están amolados porque non
ven o futuro claro. Está acostuma-
dos a cobrar en menos, a que o xe-
fe non lles pague as horas extras e
a que os ameace con non volvelos
contratar se protestan. Iso crea un-
ha sensación de frustración grande,
xa que nesas condicións non podes
planificar a túa vida e meterte nun-
ha hipoteca. Como moito podes
mercar un coche, que é o único que
permite o curto prazo.♦

‘Os medios quixeron darlle unha visión violenta á folga dende o principio’

Miguel Anxo Malvido
‘Para acabar coa eventualidade

hai que reducir as subcontratacións’
RUBÉN VALVERDE

Vén de ser reelixido como secretario da Federación do Metal da CIG con 162 votos a fa-
vor de 180 (o resto dos votos foron en branco). Miguel Anxo Malvido está xogando un
papel protagonista nas negociacións do convenio do Metal da provincia de Pontevedra,
que segue sen solución. Nesta entrevista, o líder da CIG, que conta co 50% dos repre-
sentantes na mesa de negociación, fala da situación do sector e analiza a folga en curso.

PACO VILABARROS



RUBÉN VALVERDE
A folga do metal toca ao seu fin.
Logo de 20 horas de reunión en-
tre os sindicatos e a patronal, as
negociacións chegaron ao seu
fin, nun acordo que segundo os
sindicatos “é positivo porque re-
ducirá a eventualidade”. Os
principais puntos do principio
de acordo asinado son a suba
salarial nun 19% e a redución
da temporalidade a un 50% en
tres anos (até agora estaba no
70%). Os traballadores ratifica-
ron o xoves 11 de maio pola ma-
ñá en Asamblea o acordo, malia
secundar a folga un día máis.

En concreto, o acordo prevé un au-
mento liñal do salario de 800 euros
(que beneficiará máis aos que me-
nos cobran) en todas as categorías
profesionais. No segundo ano o in-
cremento será do IPC máis 1,5 pun-
tos e no terceiro o IPC máis un pun-
to. Respecto á regulación das sub-
contratacións, os sindicatos conse-
guiron que se respecten as bolsas
de traballadores cando unha empre-
sa realiza un contrato e chega outra
para substituíla. Con este sistema,
aínda que a empresa cambie de
subcontrata, aos traballadores ga-
ránteselles estabilidade laboral.

O tratamento das multas é ou-
tro dos puntos no que os sindicatos
conseguiron avances. De todos os
xeitos, aínda está pendente por de-
finir o que se considera grupo de
empresas pertencentes a un mesmo
propietario para que non se poidan
contratar traballadores en subcon-
tratas de servizos que non terían
que cumprir o convenio do metal. 

Curiosamente, malia o positi-
vo do acordo e os avances acada-
dos, os sindicatos tiveron proble-
mas nunha primeira asemblea para
convencer os traballadores das
vantaxes acadadas. En parte, o
malestar dos traballadores debeuse
á resposta violenta da policía can-
do os manifestantes recibiron unha
forte carga policial na Estación de
Renfe o pasado luns día 8. Un en-
frontamento que se saldou con 13
detidos e multitude de feridos, in-
cluídos dous que se atopan hospi-
talizados. Aun deles pasoulle unha
furgoneta policial por riba.♦
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FOLGA DO METAL!! ROI CAGIAO

FOLGA DO METAL EN PONTEVEDRA

Tras dez días de paro,
o sector consegue máis estabilidade e
un aumento salarial do 19%

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



Entre as medidas para favorecer
o emprego estábel inclúense al-
gunhas como as que impiden o
encadeamento abusivo de con-
tratos temporais. Non obstante, a
euforia ten que ser contida xa
que o propio texto do acordo si-
nala que “profundiza nas refor-
mas iniciadas polo Acordo Inter-
confederal para a Estabilidade
do Emprego de 1997, subscrito
entre a patronal e os sindicatos e
que resultou positivo”. Un acor-
do que deixa como balanzo de
contratacións un 90% de tempo-
ralidade na contratación do mes
pasado, por exemplo.

A principal medida contra o
encadeamento de contratos con-
sistirá en que un traballador,
“tendo subscritos dous ou máis
contratos temporais cunha mes-
ma empresa, acumule un período
de prestación de servizos no mes-
mo posto de traballo superior a
24 meses dentro dun período de
30 meses, adquirirá a condición
de traballador indefinido”. Non
obstante, esta medida pode ser
“trampeada” tal e como ocorre
no metal e explica o secretario da
Confederación dese sector da
CIG, Miguel Malvido, xa que
“hai que definir o que se conside-
ra grupo. Algúns empresarios po-
súen varias empresas e van va-
riando os traballadores dunha a
outra para que non se considere
encadeamento de contrato”.

Outra das medidas para loi-

tar contra a eventualidade será a
bonificación para aqueles em-
presarios que convertan traballa-
dores temporais en indefinidos
durante o segundo semestre do
2006. A partir do 2007 só recibi-
rán incentivos aqueles contratos
que sexan indefinidos dende o
principio. Tamén se substituirán
os actuais porcentaxes de bonifi-
cación de cotas á seguridade so-
cial, “que benefician máis os tra-
balladores con altos salarios”,
por módulos fixos de axuda
mensual, diferentes para os dis-
tintos colectivos.

Os incentivos ampliaranse
de dous a catro anos, para bene-
ficiar a permanencia dos contra-
tos. Mantense o carácter indefi-
nido dos incentivos para maio-
res de 45 anos e para os discapa-
citados. Tamén se estenden para
os mozos desempregados entre
16 e 30 anos, que na actualidade
están excluídos. As empresas ta-
mén recibirán incentivos por
contratar mulleres que se incor-
poren  ao emprego despois de
cinco anos de inactividade, sem-
pre que traballasen durante, co-
mo mínimo, tres anos.

Segundo o BNG, o acordo
contén algúns aspectos positivos
pero favorece o empresariado a
conta do erario público. En pala-
bras do portavoz nacionalista no
Congreso, Francisco Rodríguez,
“toda a política de tentar conver-
ter os contratos temporais en in-

definidos céntrase en aforrar
custos económicos para as em-
presas”. Para o parlamentario do
BNG, “a reforma deixa fóra de
tratamento temas tan importan-
tes como a non prestación por
desemprego na regulación dos
contratos en formación e apren-
dizaxe para os mozos. Incluso
posibilita a incorporación de tra-
balladores doutras idades a este
tipo de contratos de aprendizaxe
que ademais teñen unha remune-
ración moi baixa e carecen de
prestación por desemprego”.

Melloras na protección por
desemprego

Entre os puntos acordados, des-
tacan algunhas medidas de pro-
tección contra o desemprego, co-
mo a ampliación para os traba-
lladores fixos discontinuos
(aqueles que traballan só unha
parte do ano, moi presentes no
sector do turismo). Mellorarase
tamén o subsidio por desempre-
go de seis meses aos maiores de
45 anos sen responsabilidades
familiares. Por último, tamén se
amplía a cobertura por desem-
prego aos socios traballadores
temporais de cooperativas.

Haberá máis protección para
os traballadores que desempeñen
o seu labor en empresas insol-
ventes. Mellora a ampliación dos
salarios adebedados, pasando do
duplo ao triplo da salario míni-
mo interprofesional. Elévanse de
120 a 150 o número de días abo-
ábeis e inclúese a parte propor-
cional das pagas extraordinarias. 

Por último, destacan tamén as
melloras nas indemnizacións por
despedimento, pasando de 25 a
30 días por ano de servizo. O to-
pe máximo pasa do duplo ao tri-
plo do salario mínimo interprofe-
sional e por primeira vez inclúen-
se indemnizacións por finaliza-
ción de contrato temporal.♦
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en Bolivia

MANUEL CAO

A aplicación dunha serie de decretos polos que o goberno boli-
viano pensa nacionalizar os recursos naturais cedidos polos go-
bernos anteriores ás empresas multinacionais causou algún ruxe-
ruxe político en España pero pouco e pouco as cousas están a re-
conducirse pola vía do diálogo e a negociación entre as empresas
e o goberno de La Paz tendo en conta o prazo de 180 días impos-
to para o asinamento dos novos contratos para explotación do gas
e petróleo bolivianos. Os mercados da enerxía non se viron alte-
rados especialmente por esta decisión pois son outras as causas
fundamentais polas que os produtos enexéticos seguen a subir nos
mercados mundiais (aumento continuo da demanda dos novos
países en desenvolvemento: a China, a India; especulación indu-
cida por empresas e países produtores e modulación da oferta).

As nacionalizacións de Bolivia teñen a súa orixe na vitoria de
Evo Morales que incluía no seu programa electoral medidas des-
te tipo inseridas no marco global de recuperación da propiedade
dos recursos naturais para mellorar o desenvolvemento e nivel de
vida dos cidadáns bolivianos. Morales forma parte dunha ten-
dencia política en crecemento denominada indixenismo na que
líderes políticos como Hugo Chávez en Venezuela e Ollanta Hu-
mala no Perú tentan apostar polas súas raíces histórico-culturais
e pór en marcha un modelo económico cooperativo que ten co-
mo inimigos políticos directos os grupos ligados á cultura políti-
ca occidental e como adversarios económicos pero á vez cola-
boradores necesarios aos grupos empresariais multinacionais.
Poden observarse diferenzas importantes entre os inimigos eco-
nómicos e políticos sendo os EE UU e o seu presidente George
Bush os que ocupan o cumio dos indesexados mentres se trata de
negociar con outras grandes empresas europeas e doutros países
emerxentes afastados da tendencia a utilizaren a forza militar nas
súas relacións internacionais cos países menos desenvolvidos. 

O proceso político-económico boliviano revela cambios im-
portantes no mundo de hoxe co avance do multilateralismo e a
decadencia do sistema imperial dos EE UU incapaz de controlar
o que antes chamaba o seu “patio traseiro” mentres emerxen con
forza novos axentes político-económicos que lles permiten au-
mentar as marxes de manobra a líderes de países gobernados até
agora de facto dende o exterior con homes de palla ou títeres lo-
cais asentados no poder da milicia ou forzas paramilitares ao ser-
vizo das elites de base territorial. Máis, a novidade do indixenis-
mo incorpora un fenómeno novo que ten un gran futuro por dian-
te coa recuperación da memoria e cultura tradicional a que se vai
engadir cada vez con máis forza a introdución dos códigos lin-
güisticos indíxenas até agora case erradicados no ámbito educa-
tivo, económico e social pola elite dominante. Non é casualida-
de que sexa nas áreas con maior poboación de orixe indíxena on-
de se producen os movementos políticos de maior calado e pro-
xección e velaí unha das diferenzas importantes cos procesos de
Arxentina ou o Brasil, países con maior potencial económico e
demográfico e con menor poboación de orixe autóctona.

As nacionalizacións en Bolivia representan unha medida
xusta e necesaria para o desenvolvemento económico do país pe-
ro está por ver que sexa suficiente pois moitas veces a corrupción
e a incompetencia teñen acabado con actividades económicas
creadas polas multinacionais deixando o país na ruína económi-
ca e tecnolóxica. As ensinanzas do pasado pódenlles servir aos
novos dirixentes para non repetir erros para o que terían que
manter o diálogo cos países industrializados, colaborar coas mul-
tinacionais que respecten a soberanía nacional, utilizar os novos
recursos financeiros para investir en educación, tecnoloxía e sa-
úde, domeñar a burocracia estatal e acabar coa corrupción.♦

Non é casualidade que sexa nas áreas
con maior poboación de orixe indíxena

onde se producen os movementos
políticos de maior calado e

proxección”

Reforza os incentivos
para as empresas reducíndolle os custos laborais

O acordo polo emprego estábel
non servirá se non se aplica
nas negociacións colectivas

R.V.A.
O Goberno central asinou coas dúas grandes centrais sindicais
estatais e a patronal un “acordo para a mellora do crecemento
e do emprego”. O acordo é o primeiro que se logra entre a pa-
tronal, os sindicatos estatais e o Goberno dende 1981. Non obs-
tante, malia que a declaración de principios asinada pretende
loitar contra a temporalidade, o acordo aínda ten que reflectir-
se nas vindeiras negociacións colectivas. Ademais, o acordo ta-
mén ten algunhas sombras, como a falta de prestación por de-
semprego nos contratos de aprendizaxe dos mozos e a excesiva
confianza en que os empresarios fomentarán o emprego a base de
aforrar noutro tipo de custos económicos, como as cargas laborais.

En primeiro término, Jesús Caldera, José Mª Cuevas e Rodríguez Zapatero, detrás Jesús Bárcenas e Cándido Méndez.



O “non” ao Estatut que as bases
de ERC lle impuxeron á dirección
do partido (unha vitoria da demo-
cracia interna) é necesario lelo en
clave social dunha nova xeración
que xa se criou co Estatut e que
realiza política sen as ataduras da
transición nin complexos prede-
mocráticos. Unha xeración equi-
parábel a de calquera país euro-
peo. Unha xeración escolarizada
en catalán que sempre viviu co
nacionalismo no poder e que asu-
me este en toda a súa profundida-
de, extensión e normalidade.

Esta xeración está representa-
da, sobre todo, en ERC, pero ta-
mén en CiU, maiormente nas sú-
as mocidades, (algunhas agrupa-
cións pronunciáronse polo non)
e, mesmo, tamén no PSC. Xunto
a eles vaise aliñar unha parte da
xeración dos seus pais, de mili-
tancia nacionalista, cansa xa de
agardar, que pensa que un Estatut
hipotecado en Madrid, representa
a fin das súas arelas nacionalis-
tas. Óllano coma algo vital, como
unha renuncia á soberanía e non
como unha posibilidade para
avanzar politicamente.

O non, maioritariamente, se-
rá, polo tanto, un reclamo de
máis soberanía, pero, ao mesmo
tempo, unha reacción contra a
inxerencia de Madrid que desfi-
gurou o seu Estatuto aprobado
por todos os partidos cataláns
agás o PP. Unha reacción contra
José Luis Rodríguez Zapatero
que incumpriu a súa palabra e ta-
mén contra un PSOE que trata de
impoñerlle a súa política ao PSC.
Logo, existen outras considera-
cións máis políticas, estrito sen-
so, que analizaremos máis tarde.

O medo ao “non”

Rodríguez Zapatero analizou po-
lo miúdo a situación catalá e sabe
que todos estes factores conxuga-
dos, máis alá dos acordos entre as
cúpulas partidarias, poden levar o
“non” no referendo a cotas inasu-
míbeis para o seu Goberno por-
que ía ser capitalizado no Estado
polo PP e en Catalunya por ERC.

Todo o que supere o 40% dos
votos negativos, será unha derrota
para o Goberno central e para Ma-
ragall. Ninguén quere pensar que o
“non” poida gañar, pero, por lem-
brar, lembran o referendo da nova
lexislación da UE en Francia, no
que gañou o non malia o apoio de
todas as direccións dos principais
partidos, agás a extrema dereita.

Para impedir un “desastre” se-
mellante, a decisión que se impu-
xo na Executiva socialista, defen-
dida por Zapatero e Xosé Blanco,
é “deixar o PSC que lidere, deci-

da e marque o rumbo do proce-
so”, tanto a respecto do referendo
como do futuro do Govern. Ta-
mén reclamou Zapatero “respecto
democrático para a decisión de
ERC”. Así o pactara con Josep-
Lluís Carod-Rovira horas antes.

Nesa mesma conversa telefó-
nica, o presidente español comu-
nicoulle ao líder de ERC que el se
implicará persoalmente de xeito
decisivo na campaña do referen-
do. Carod-Rovira prometeulle que
a campaña do seu partido vai ser
ideolóxica, sen tratar de desgastar
a Zapatero como vai facer o PP.

A campaña gobernamental,
aínda que afirmen que se tratará
de “explicar do A ao Z o novo
Estatut”, vai ter como eixo o de
concienciar os cataláns do que
significaría “un voto negativo”.

A idea forza vai ser que “o
non sería un desastre, pois está
en xogo o futuro de Catalunya: o
seu liderado, o seu peso en Espa-
ña e máis en Europa”, segundo
fontes socialistas.

Consideran que con esta
mensaxe, finalmente, aparecerá
o “seny catalán” e, como outras
veces, o seu pragmatismo impo-
ñerase á ideoloxía, que só queda-
rá para os “antisistema”. Anali-
zan que, ante esta posibilidade, a
maioría dos votantes do PP deci-
dirá aínda apoiar o novo Estatut.

Xogos de estratexias

Logo estarán os xogos de estra-
texias que, dito sexa de paso, son
os que enchen as páxinas da
maioría dos xornais e as emi-

sións de radios e televisións: a
quen beneficiarán politicamente
uns e outros resultados. Xogueta
de políticos. Certamente é unha
compoñente a ter en considera-
ción, pero non vai ser minoritaria
á hora de que os cidadáns deci-
dan o seu voto no referendo.

Un importante voto negativo
prexudicará a Zapatero en Espa-
ña, afirman. Non está claro, por
máis que o Estatut actual sexa
froito dun seu pacto con Artur
Mas, non foi Zapatero quen o
puxo en marcha, senón que foi
unha demanda de ERC. Zapatero
pode xogar a baza de coutar os
anceios nacionalistas.

O máis tocado polo “non” de
todos sería Pasqual Maragall, co-
mo president da Generalitat. Pero,
ao mesmo tempo, a nova situación
política vaille permitir recuncar de
candidato, posto que tiña moi difí-
cil de non provocar a crise ERC. A
campaña do Estatut vai afortalar a
súa imaxe ante unha parte do elec-
torado pois o PSOE está na obriga
de mostrarlle o seu apoio total.

Mas, sería, así as cousas, o

gran gañador desta nova situación.
Racharía o Goberno tripartito, un-
ha das súas grandes metas. Capita-
lizaría o novo Estatut e presentarí-
ase como o president necesario.

Pero o electorado pode recor-
dar que tanto CiU como Mas se
opuxeron primeiramente a un
Estatut por consideralo moi cati-
vo, pactando logo con Zapatero
outro moito máis rebaixado, o
que se vai votar no referendo.
Como admitirán as bases na-
cionalistas esta xogada?

O desconcerto mostrado por
ERC nos últimos meses, con
mensaxes contundentes que logo
foron viradas de cu de diante pa-
ra tras, a división interna amosa-
da e a súa saída do Govern pode-
ría situalos como os grandes per-
dedores da situación.

Unha afirmación que é nece-
sario relativizar. Primeiramente,
aínda que saia do Govern, ERC
ten resortes importantes para
aguantar até unhas novas elec-
cións. En segundo lugar, xoga no
campo ideolóxico que é seu, polo
que podería saír fortalecida ante o

electorado nacionalista e rupturis-
ta, polo menos a longo prazo. Pe-
ro, principalmente, a forza de
ERC reside en que, pase o que pa-
se, todo semella indicar que vai a
seguir tendo a chave do futuro
Govern catalán. Ninguén pensa
que o PSC vaia sacar a maioría
suficiente. Que tampouco o vaia
facer CiU e que Maragall lle vai
regalar a presidencia a Mas nin
viceversa. Deixaríanlles todo o
campo libre aos republicanos.

Así as cousas, o resultado do
referendo é o único que pode in-
dicar gañadores e perdedores. De
momento, o que andan a facer os
políticos é elaborar a mellor es-
tratexia. Maragall ten as mello-
res cartas na man. Todo semella
indicar que convocará eleccións
en outono, logo de referendo, e
que ERC sairá do Govern pero
seguirá apoiándoo desde fóra.
Todo para evitar un pacto PSC-
CiU que nin eles nin Maragall
desexan. Fontes nacionalistas
afirman que así está nos acordos
de Carod con José Montilla, se-
cretario xeral do PSC.♦
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ERC podería saír do Govern pero apoiaría a Maragall até as eleccións de outono

A crise catalá ten máis a ver cun novo clima
social que con estratexias políticas

Argumentaba un comentarista político ma-
drileño, todo cheo de razón e presumindo de
demócrata, que non se pode permitir que
pouco máis de mil militantes de ERC deci-
disen por máis de 500.000 votantes deste
partido. Propoñía que ERC tiña que aban-
donar o asemblearismo e converterse “nun
partido serio” se quere gobernar.

Xa que logo, para este comentarista e
para outros moitos, o que se impón non é
que funcione a democracia nos partidos, se-
nón que sexan as cúpulas as que decidan
segundo os seus intereses de permanencia o
achegamento ao poder, ignorando a deci-
sión das propias bases. Así é como funcio-
nan a totalidade dos partidos tradicionais
do Estado: primeiro toman as decisións e
logo tratan de convencer os seus militantes
para que as asuman con argumentos que
pouco teñen a ver coa ideoloxía. Certamen-
te que as bases dun partido poden trabucar-
se. Pero o partido é seu.

Non é este o caso de ERC, partido de

goberno xa nos anos trinta, e tampouco do
BNG cunha historia máis cativa pero tamén
máis innovadora no aspecto organizativo,
ao que moitos (mesmo internamente) prefe-
rirían como partido tradicional para, din,
axeitarse mellor ás funcións de goberno.

Non é a primeira vez que en ERC as ba-
ses deciden un cambio importante na políti-
ca partidaria, mesmo trocando a maioría da
cúpula da organización. Non hai máis que
lembrar os casos aínda recentes de dous dos
seus principais dirixentes e máis afamados,
Pilar Rahola e Ángel Colom. O xiro políti-
co, por certo, supuxo un importante auxe
para os republicanos.

O BNG deberá tomar boa nota do ocorri-
do en Catalunya agora que comeza a tramita-
ción do Estatuto galego. Primeiramente, debe
de fiarse o xusto das promesas de Zapatero.

En segundo lugar, acordar unha estrate-
xia, pero, sobre todo, marcar unha meta, na
que o interese nacional e a ollada a longo
prazo estea por encima das conxunturas

propias do momento político: participación
nun goberno, perspectivas electorais ou in-
tereses de determinados grupos internos.

A militancia debe estar igualmente clarifi-
cada da importancia do camiño que se come-
za, como da meta que conseguir ao finalizar o
proceso. As críticas internas á dirección xa co-
mezaron e, loxicamente, serán a maioría os
que non queden saciados (lóxico como na-
cionalistas) polo conseguido co novo Estatuto. 

Non se pode esquecer que, o mesmo que
no caso de ERC, o BNG foi o promotor do
proceso de cambio, que forma parte dun
Goberno de coalición e que tanto o PP coma
o PSOE aproveitarán este proceso para des-
gastar o BNG en correspondencia a que os
nacionalistas tamén tratarán de aproveitar o
proceso para o seu beneficio político.

Así as cousas, seguramente beneficiaría
os nacionalistas que na próxima Asemblea
Nacional do BNG se fixasen os mínimos a
conseguir e se unifique a mensaxe, tanto in-
terna como externamente.♦

Un aviso ao BNG
A. EIRÉ

A. EIRÉ
“Hai que ollar para a sociedade catalá”. Esa debería ser a consig-
na para entender o que está pasando co Estatut. Así o explican xen-
tes tan lúcidas como Salvador Cardús, Frances Villatoro ou Mi-
quel Sellarés. Pero non é isto o que adoitan facer os políticos, en-
zoufados nas súas disputas estratéxicas, nin os analistas que tratan
de xustificar todo cambio en base a movementos de cúpulas (par-
tidarias ou económicas) cálculos electorais e intereses partidarios.

Reunión do tripartito catalán.
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Coherencia
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

ABolivia levan cinco
séculos
expoliándolle os

seus recursos. Os
minerais preciosos e o es-
taño deixáronlle grandes
beneficios a Europa, ao
país andino quedáronlle
os buracos. No continente
americano vívese a repre-
sión e a usurpación de te-
rras indíxenas por parte
das petroleiras. As comu-
nidades guaraní,
mapuche, u-wa,
huaoroni, xuar, kichwa e
achuas son as que máis
sufriron a intervención
das multinacionais. O go-
berno de Evo Morales,
coherente co seu progra-
ma socialista e co resulta-
do do referendo de 2004,
decretou a
nacionalización dos
hidrocarburos, nunha ac-
tuación que se anuncia
coma a primeira dunha
serie de medidas
similares. Bolivia é o país
co menor consumo de gas
per cápita de América.
Non hai redes de gas e
véndese en garrafas que
valen 35 veces máis do
que custan en boca de
pozo. A poboación non
pode compralas. A actua-
ción de Repsol en Bolivia
afectou varios parques
nacionais e 17 territorios
indíxenas. O seu historial
contempla múltiplos
casos de contaminación
por derramamentos de
petróleo, escapes de gas e
deforestación. Repsol
comprou a arxentina
YPF cando o goberno de
Carlos Menem, tan do
gusto do FMI, facía o
contrario do de Evo, pri-
vatizaba. Repsol supón
unha economía superior
a de Bolivia. O
Movemento ao
Socialismo boliviano en
boca de Evo Morales dei-
xou clara a súa postura:
queren socios, non patro-
nos.

Pode haber ideas
diversas sobre a medida
boliviana, pero é unha
decisión soberana. Ao
que non hai dereito é a
pedir represalias por
actuar se vai contra os
intereses dunha empresa
que é dunha minoría, e
en boa parte da banca.
Javier Solana,
representante europeo,
intervén dicindo que está
intranquilo e ameaza con
que a medida non benefi-
cia a Bolivia. Non
mostrou a mesma
semana esa sensibilidade
no debate dos voos da
CIA que tiñan por obxec-
tivo a tortura de detidos.
El ten patróns, non
socios.♦

MANUEL VILAR
Discuten os norteamericanos
sobre unha nova lei que regule
a inmigración e os doce millóns
de sen papeis que hai no país,
sobre os que se estendeu a idea
de que todos son mexicanos,
pero tamén hai irlandeses, da
Europa do Leste, asiáticos e al-
gún que outro galego. O deba-
te, que non é novo, está agora
estancado no Senado, pero ta-
mén está na rúa e nos medios
de comunicación, pois no trans-
fondo agóchase unha nova defini-
ción do que é ser americano e de
quen non entra nesa definición. 

Para uns é un tema capital na polí-
tica de George Bush neste seu se-
gundo mandato; outros pensan que
é algo sacado agora pola adminis-
tración para ocultar os desastres da
guerra de Iraq ou do Katrina. En-
tre tanto, os inmigrantes saíron xa
varias veces ás rúas en cantidades
que lembran as manifestacións dos
anos sesenta polos dereitos civís; a
última vez, o primeiro de maio,
Día do Traballador, que aquí non
se celebra nin se recordan os mor-
tos de Chicago; mentres que o pre-
sidente do sindicato do transporte
vai á cadea por convocar unha fol-
ga que deixou a cidade de Nova
York sen transporte público duran-
te tres días no pasado inverno e o
sindicato debe pagar unha multa

de dous millóns e medio de dólares.
Os Estados Unidos de América

defínense como un país de inmi-
grantes e a súa herdanza cultural
está no patrimonio destes. Pero
non todos os inmigrantes forman
parte desa herdanza, algúns son re-
xeitados e racializados. Os hispa-
nos non forman parte da mitoloxía
da nación nin están entre os cons-
trutores do país, pois estes son pre-
ferentemente de
orixe anglosaxoa. 

Aquí hai unha
longa historia de
control e fomento
da emigración,
sempre segundo os
seus intereses eco-
nómicos e políti-
cos. Fagamos un-
ha pequena histo-
ria: vinte anos des-
pois da indepen-
dencia o goberno
saca unha lei para
controlar a chega-
da de franceses, te-
merosos de que
propagasen as ide-
as revolucionarias
e que contamina-
sen a “American
way”. Pero a me-
dida é utilizada para atacar o rival
político, neste caso a Thomas Jef-
ferson, quen tiña apoios entre os in-
migrantes de orixe europea, pois a

lei levaba de cinco a catorce os
anos requiridos para se nacionali-
zar e poder votar. Actualmente fai-
se uso dun discurso similar. Os re-
publicanos máis extremistas son
partidarios de expulsar os doce mi-
llóns de sen papeis e frear a chega-
da de novos inmigrantes. Pensan
que estes son potencialmente vo-
tantes do Partido Demócrata.

Antes da Guerra de Secesión
potenciouse certa
inmigración euro-
pea, especialmente
alemá, para axudar
ao despegue do po-
derío industrial.
Mentres os irlande-
ses, que chegaban
en masa escapando
da fame (tres mi-
llóns cara á metade
do século XIX) e
moitos falando aín-
da gaélico, eran
vistos cos mesmos
estereotipos racis-
tas que lles aplica-
ban no seu país os
ingleses: patáns,
inferiores e católi-
cos. Eran pois un
perigo para a nova
República, pois es-

ta só era defendida polo espírito dos
protestantes, grazas á énfase que po-
ñían no individualismo, na demo-
cracia e na igualdade. Pola contra,

considerábanse os católicos como
autoritarios, opostos á libertade de
pensamento e de voto. 

No século XIX hai grandes va-
gas de inmigrantes procedentes de
Europa, a maioría son labregos que
escapan da desaparición dun siste-
ma agrario herdado do medievo e
que agora se descompón ante o
avance do sistema industrial. Pero
nos USA precisaban man de obra
para construír os ferrocarrís na súa
expansión cara ao oeste. Xunto coa
masiva chegada de inmigrantes ta-
mén medran as teorías nativistas
(supremacía dos de orixe anglosa-
xoa e protestante) como resposta
ao perigo estranxeiro ou “alien”, na
terminoloxía oficial. Estaban mal
vistos os irlandeses, chineses, ita-
lianos e xudeus. O odio ao italiano
medra cara a 1890 co asasinato do
xefe da policia de Nova Orleans e a
redada masiva e o linchamento de
italianos, mesmo polo Ku Klux
Klan. Este ambiente leva case á de-
claración de guerra por parte de Ita-
lia. O odio segue en aumento co ca-
so Sacco e Vanzetti e apoiado por
certas teorías científicas que “de-
mostraban” como os italianos eran
vagos, pouco de fiar e corruptos.
Os xudeus non estiveron ben vistos
até a II guerra mundial, os chineses
son expulsados a finais do XIX.
Todo isto vai acompañado dunha
lexislación que dificulta a entrada
de todos estes colectivos que non

Os hispanos non forman parte
da mitoloxía da nación e nunca foron ben aceptados

EE UU, entre os inmigrantes
tamén hai clases

Acusan
os inmigrantes
de poñer en perigo o
sistema público
sanitario e
educativo, pero
o problema deses
servizos está nos
cartos que Bush lles
retirou para pagar
a guerra do Irak.
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Segundo conta a lenda, cando Deus rematou de construír o mun-
do, decidiu amorear as pedras sobrantes no Monte negro. O país
dos montenegrinos coñecido historicamente co nome de Zeta, re-
sistiu calquera intento de penetración exterior. Cando os otomanos
conquistan as terras baixas, o principado de Zeta faise forte nas te-
rras altas, pasando a denominarse Crna Gora (Montaña Negra).

Serbios e montenegrinos camiñaron pola historia mesturados
sen conflitos. Pasado común evidente no feito de que os  cidadáns
de orixe montenegrina que moran na cidade de Beogrado superan
en número os que residen no interior da república. Comparten a
mesma lingua, o mesmo alfabeto (cirílico), profesan a mesma re-
lixión (ortodoxa). Mais... Por que independizarse? 

Até o 1998 Montenegro era aliado fiel de Milosevic, máis no
mes de maio Milo Djukanovic, que comandaba a coalición “Da
sivimo bolje” (Para vivir mellor), conseguiu gañar as eleccións
presidenciais por unha mínima diferenza sobre Momir Bulatovic,
partidario dunha estreita relación con Serbia.

Daquela comezou unha cadea de agravios e tensións dentro
da federación, nos que os dereitos constitucionais de Montenegro
foron ignorados. Coincidiu no tempo cunha vertixinosa mutación
na percepción internacional de Milosevic aos ollos de Occidente.
Aquel “home da paz de Dayton”, mutou para dar no “Carniceiro
dos Balcáns”. Pola contra, Milo Djukanovic, foi visto como a al-
ternativa democrática

Para desestabilizar a Milosevic, afortaláronse as relacións Oc-
cidente-Montenegro, que endexamais foi branco dos bombardea-
mentos “humanitarios” da OTAN, para pasar a ser receptor priori-
tario da xenerosa man aberta da diplomacia económica de Occi-
dente, que no entanto, pechaba os ollos para non ver como os di-
rixentes montenegrinos se mergullaban no contrabando de tabaco
ou droga, provenientes da mafia italiana asentada en Puglia.

Milosevic estrangulou a espiral do conflito cando sen consulta
previa a Montenegro, decidiu subtraer todo o seu peso político á pe-
quena Montenegro. Modificou en xullo de 2000 a Constitución fe-
deral de Iugoslavia, que prevía representación paritaria, de tal xeito
que a nova Cámara baixa do Parlamento estaría configurada por un
número de deputados proporcional á poboación das dúas repúbli-
cas. Ao tempo, a elección do presidente pasou a determinarse por
sufraxio directo e non por designación parlamentaria. O lazo que
aforcou definitivamente o futuro da Nova Iugoslavia foi a convoca-
toria unilateral de eleccións presidenciais, e lexislativas anticipadas.

Djukanovic, antigo discípulo de Milosevic, comezou, daque-
la, unha estratexia  acelerada cara á independencia de Montene-
gro, que atopou o freo inesperado da UE que impuxo-propuxo o
plano de “libre unión” acordado o 14 de marzo de 2002, que cul-
minaría o 4 de febreiro de 2003, co proceso da desaparición da
antiga Iugoslavia e a creación do novo Estado que levaría o no-
me de Serbia e Montenegro. 

Ao amparo do artigo 60 do mencionado acordo que estabele-
ce o dereito de ambas as repúblicas a promover un referendo de
independencia, Montenegro, contestando á pregunta “Quere que
a República de Montenegro se converta nun Estado independen-
te con pleno recoñecemento xurídico e internacional?,” vai deci-
dir o 21 de maio se opta pola independencia, nas condicións mar-
cadas pola UE que esixen porcentaxes de sis superiores ao 55%
dos votos emitidos, para recoñecer a validez. Infelizmente, a UE
esqueceu fixar as porcentaxes de participación mínima, deixando
abertas a interpretacións.

Mentres para o Goberno de Montenegro unha participación
do 41% dos que teñen dereito a voto sería suficiente, para o Go-
berno serbio unha participación inferior ao 51% sería motivo pa-
ra non recoñecer os seus resultados.

As enquisas danlles vantaxe aos electores favorábeis á inde-
pendencia, pero non conseguen pronunciarse sobre se serían su-
ficientes. Un 43% dos electores decididos votaría “si”, e un 31%
“non”. Porén, poderían darse resultados maioritarios á indepen-
dencia que non fosen recoñecidos por Serbia ou pola patrocina-
dora UE.  ¿Daquela, cal sería a nova folla de ruta da UE?♦

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

Montenegro, independente
en Europa?

LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

‘Para desestabilizar a Milosevic,
afortaláronse as relacións

Occidente-Montenegro, que endexamais
foi branco dos bombardeamentos

‘humanitarios’ da OTAN”

daban unha imaxe de “verdadeiros
americanos”. Por exemplo, sácase
unha lei (1917) que lles esixe coñe-
cer inglés aos maiores de 16 anos
que cheguen e pola que xudeus dos
países do leste foron rechazados;
estabelécese un sistema de cotas
(1921 e 1924) que permitía entrar
só un 3% e un 2% sobre a cifra dos
dun país nacidos nos USA. Estas
cotas estaban baseadas en censos
nos que aínda non entraran as gran-
des vagas de inmigrantes dos países
do sur de Europa, os que non eran
desexados, e si as dos países do nor-
te ou máis desexados. Despois virí-
an medidas contra a entrada de co-
munistas, de homosexuais, etc.

A inmigración hispana

A inmigración hispana non sempre
foi un tema quente. Aprimeira vaga
de inmigrantes de México chega
cara a finais do XIX como man de
obra necesaria para traballar na
agricultura, na minaría e na cons-
trución do ferrocaril no oeste. Os
mexicanos son recibidos como
man de obra barata e precisa, pero
vistos como inferiores socialmente
e fisicamente (“nos ven pequeños”
dicíalle un mexicano á antropóloga
Ruth Behar). Fan os traballos peor
pagados, é dicir, os adecuados para
a súa “raza”, seguindo as teorías na-
tivistas daquela. Neste tempo, e nas
primeiras décadas do XX, eran
considerados menos problemáticos
que os asiáticos e os do sur de Eu-
ropa, en parte porque a maioría non
se estabelecía definitivamente aquí
e eran vistos como nómadas á mar-
xe da civilización americana (nos
USA cando se fala de América re-
fírense sempre a eles mesmos e
nunca ao resto do continente. Amé-
rica empeza pois no Río Grande, o
resto é territorio que civilizar). Un-
ha comisión oficial (Dillingham,
1911) determina que son indesexá-
beis como cidadáns, pero necesa-
rios como man de obra. Sobre 1920
son buscados para traballar nos
campos de algodón, pero coa crise
de finais desta década a chegada de
mexicanos diminúe considerabel-
mente. Nos anos corenta empeza o
pragrama Bracero no que veñen
traballar na agricultura de Califor-
nia, Arizona, Novo México e Texas
e contribúen a manter a economía
nos anos da guerra. Este programa

ten como consecuencia a chegada
de inmigrantes sen permiso de tra-
ballo e a extensión da idea de que os
mexicanos, de sempre, viñeron así.
Nos anos de Ronald Reagan empe-
za a debaterse xa este tema e a falar
de controlar  the border, é dicir, a
fronteira con México. Pero será con
Clinton cando se empece a tomar
en serio o control do paso de sen pa-
peis e a estender os muros de arame
ao longo da fronteira; muros que
non evitan o paso e que fan que se
diversifiquen os puntos de entrada
e, en consecuencia, que se aumente
o número de gardas e, tamén, de
mortos ao entraren por lugares que
actúan como barreiras naturais.

Hoxe, os radicais republica-
nos, respondendo tamén a unha
filosofía ultraconservadora que di
que desde a guerra fría se desa-
tenderon as fronteiras do país e
que necesitan ser reforzadas, son
partidarios de erguer un muro ao
longo de toda a fronteira con Mé-
xico, de máis de tres mil quilóme-
tros, e militariza-
la. Esta medida,
pensan, poñería-
lle fin á entrada
dos sen papeis, a
quen equiparan
con criminais e
terroristas que po-
ñen en perigo a
seguridade e a
identidade cultu-
ral dos Estados
Unidos. Todo pa-
ra crear a idea de que a fronteira é
un caos, ao tempo que racializan
os hispanos e fomentan o racismo
sobre eles. 

A lei, de saír, considerará todo
“ilegal” como criminal, cando até
agora era só un delito administra-
tivo. Mentres, o presidente Bush
fala dun programa de “traballador
invitado” que consistiría en dei-
xar entrar xente por un certo perí-
odo de tempo (seis anos) e des-
pois deberían regresar ao seu país
de orixe. Pero os demócratas din
que isto vai contra o espírito ame-
ricano e a herdanza dos emigran-
tes que viñeron aquí en busca
dunha mellor vida, é dicir, vir tra-
ballar e converterse en cidadáns
americanos, pero a nova lei non
lles permitirá aos inmigrantes
quedar aquí e si aos seus fillos na-
cidos aquí, aínda que serían legal-

mente cidadáns de segunda, polo
que racharía familias (moitos dos
que entran sen papeis veñen reu-
nirse coa familia). Isto compára-
no co que pasou en Europa des-
pois da guerra, cando os descen-
dentes dos turcos, que foron “in-
vitados” a traballar, por exemplo,
en Alemaña, non viven como ale-
máns, senón como turcos en Ale-
maña; algo que nos USA non se
entende, pois todos teñen que in-
tegrarse no sistema heteroxéneo
americano, é dicir, pagar taxas,
falar inglés e levar a bandeiriña.

Entre tanto, os partidarios de
medidas represivas e controis
fortes lanzan ideas para dividir a
opinión e mesmo enfrontar as
distintas comunidades, como ne-
gros contra hispanos. O argu-
mento é que os hispanos están
deixando os americanos sen tra-
ballo, que está cada vez peor pa-
gado porque os ilegais non pagan
taxas (ou pagan menos), nin hi-
potecas, como os nacionalizados,

ou que se se lle dá
máis aos ilegais
hai que sacalo
doutro lado e non
chega para todos.
En consecuencia,
poñen en perigo o
medio de vida de
moitos america-
nos e mesmo o
sistema público
educativo e sani-
tario. Pero o peri-

go para o sistema público educa-
tivo e sanitario está nos billóns de
dólares que Bush lles quitou para
tapar o burato da guerra. Men-
tres, os sindicatos denuncian que
ser traballador ilegal non impide
pagar taxas e moitos fano. 

Pero a cuestión de por que
veñen e por que arriscan as súas
vidas no deserto de Arizona ou
Novo México para chegar ao
que pensan que é “a terra pro-
metida”, non son tratadas neste
debate e aí si que terían moito
que dicir as políticas aplicadas
polos norteamericanos en Amé-
rica Latina. Todos os días morre
xente intentando pasar e as me-
didas que se propoñen non solu-
cionarían este problema. Pode-
mos preguntar que pasaría se os
que morren intentando cruzar a
fronteira fosen americanos?♦

Non se é
americano
sen pagar as taxas,
falar inglés e
levar a bandeiriña.



N
º 

1.
22

2 
●

D
o 

11
 a

o 
17

 d
e 

m
ai

o 
do

 2
00

6 
●

A
no

 X
X

IX

Se analizamos un pouco cal foi e
cal é o ensino nos colexios e ins-
titutos, mesmo rememorando a
nosa experiencia, poderemos de-
catarnos de que o principio fun-
damental é aprender a crer. Pen-
sar é unha actividade pouco soli-
citada e como moito solicítase un
pensamento reprodutivo, acrítico,
que vai da man da memorización.

Os libros de texto ou os
apuntamentos utilizados polo
profesorado son a base na que
xira todo o coñecemento che-
gando os alumnos a crer que o
que está nos libros ou nos apun-
tamentos é o verdadeiro e único.  

Eu lembro que non había a
máis mínima dúbida acerca do
que poñían os libros. O que es-
taba alí escrito era o que existía
e sobre iso sería examinado. Po-
lo tanto eu cría no que lía aínda
que non puidese entendelo.

Hoxe o que non sae nos xor-
nais practicamente non existe a
non ser que o viva un mesmo, e
o que sae estase a converter en
verdade non cuestionada, ex-
cepto no caso de que o xornal
teña unha clara tendencia ideo-
lóxica, neste suposto haberá
lectores doutras tendencias que
cuestionarán case que todo.

Vexamos como a educación
recibida e o poder mediático
funcionan respecto ao que re-
matamos de afirmar.

Empezando polo ámbito das
crenzas podemos ver como se
afirma repetidamente que un
equipo representa unha cidade,
por exemplo o Celta a Vigo ou o
Deportivo á Coruña. Suposta-
mente, estes levan o nome alá
por onde vai. Isto temos que
crelo porque o afirman fachen-

dosos os políticos gobernantes e
porque os xornais enchen páxi-
nas relatando todo o posíbel e o
imposíbel. É un claro exemplo
da invitación a crer no lugar de
pensar. Se pensamos, entón da-
rémonos conta de que un equipo
profesional, sexa do deporte
que sexa, só ten capacidade pa-
ra representar os seus socios e
incluso isto sería discutíbel por-
que os mesmos non elixen os
xogadores pero certamente de-
legan noutros para que o fagan.

Seguindo co exemplo do

Celta e o Deportivo, temos que
as persoas que non son afeccio-
nadas ao fútbol tamén, seguindo
a lóxica difusa, están represen-
tados polos xogadores dese
equipo. Entón os gobernantes
argumentan que como o equipo
representa unha cidade hai que
subvencionalos, con cartos, con
instalacións ou con convenios
feitos ex profeso para tal fin. De
paso aprovéitase a idea para
afirmar que desta forma se
apoia o deporte dende as institu-
cións públicas e se axuda á pro-

moción para que a xente practi-
que e gañe en saúde.

Dende estes formulamentos
e coa connivencia da prensa que
vende exemplares e retransmite
partidos, chegamos á crenza de
que o goberno apoia o deporte,
de que a economía da cidade ou
da vila é relanzada por ter o
equipo xogando nas categorías
maiores e porque é vista polo
país adiante e incluso nalgúns
casos no estranxeiro.

Créanse mitos, símbolos,
lendas e corren ríos de tinta ba-

seados nunha falacia que persi-
gue crentes con escasa capaci-
dade de crítica convertidos en
manifestantes xubilosos cando
se produce un ascenso ou desai-
rados cando o seu equipo é pre-
xudicado por decisións arbitrais
ou administrativas.

Diversos estudos demostran
a falsidade desta lóxica como é
o feito por Serrano e Sánchez,
no que afirman que a maior au-
diencia non lle corresponde
maior práctica deportiva, non
embargante a maior práctica de-
portiva se correlaciona positiva-
mente co aumento de audiencia.

Os políticos que toman deci-
sións farían ben en pensar que
os cidadáns non son parvos e te-
ñen capacidade de observación
e crítica. As relixións funcionan
no ámbito privado e a fe no ilu-
minado que dirixe coa batuta da
experiencia circunscríbese a
seitas de insignificante percorri-
do democrático. 

Habería que mostrarlle á
xente a diferenza entre industria
deportiva como sector para
apoiar por necesidade estratéxi-
ca, por ámbito económico en
claro desenvolvemento, etc, pe-
ro o que non se pode, é practicar
a cerimonia da relixión deporti-
va afirmando que se promociona
o deporte cando se apoian equi-
pos profesionais onde os inte-
grantes cobran polo seu traballo
(lexítimamente), dende directi-
vos até masaxistas, pasando por
todo un amplo abano, namentres
miles de clubs con rapaces en
idade escolar, mozos, adultos e
anciáns teñen que mendigar sub-
vencións e axudas e atopan por
resposta que non hai cartos, que
cada quen busque a vida, que re-
matou o café para todos.

Ninguén está en contra do
Celta, o Deportivo ou calquera
equipo profesional. Poden xerar
riqueza dentro do contexto espe-
cífico da industria, pero o que
non se pode facer é promocionar
estes como clubs deportivos que
non o son. Son empresas adica-
das ao mundo do deporte que
moven millóns de euros e que
necesitan unha política específi-
ca de consellarías como Indus-
tria, Turismo, Traballo, etc...

Os cativos e as persoas en
xeral temos un dereito constitu-
cional a práctica do deporte co-
mo a saúde ou a educación. Es-
te debe promoverse polos pode-
res públicos de forma real, faci-
litando que a xente poida facer
deporte gratuitamente con pro-
fesionais contratados que velen
pola calidade e que ao mesmo
tempo crean riqueza porque au-
mentan os cotizantes a seguri-
dade social e baixan as listas de
desempregados.

Miles de persoas facendo de-
porte son miles de consumidores
de material e prendas deportivas.
Torneos, ligas ou campionatos
de afeccioados e de escolares
crean riqueza nas localidades nas
que xogan. Todos merecen un
maior respecto e adicación.♦

coquegl@terra.es 
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Saber e crenza popular no mundo do deporte



A cartografía
surrealista de Granell
en Famalicão
Afundación Cupertino de Miranda, acolle en
Famalicão a exposición Cartografía Surrea-
lista-Territorio”, composta por obras que o
artista Eugenio Granell desenvolveu ao lon-
go da súa traxectoria. A fundación tentou re-
coller na súa mostra a evolución artística do
pintor galego longamente exiliado. As obras
de Granell poderán visitarse na citada locali-
dade portuguesa até o vindeiro 2 de xuño.♦

Morrisey, Bauhaus,
Yeah yeah yeahs no
Paredes de Coura
Os Yeah yeah yeahs, Fisherpooner, Chk chk
chk, White Rose Movement, Morrissey e
Shout out clouds son algúns dos nomes con-
firmados para actuar no Festival Paredes de
Coura que se desenvolverá entre o 14 e o 17
de agosto na praia de Tabuão. Está previsto
que o ex vocalista dos Smiths actúe o 15, co
seu novo disco Ringleader of the tormentors,
e que ao día seguinte suban ao escenario os
norteamericanos Yeah yeah yeahs. O último
día actuarán Bauhaus e Chk chk chk. As res-
tantes actuación aínda non están pechadas.♦

Uxía Blanco opta a
presidir a Academia
do Audiovisual
A actriz Uxía Blanco ten moi avanzada a
candidatura desde a que tentará facerse coa
presidencia da Academia Galega do Audio-
visual  e na que está xa apalabrada a pre-
senza de acreditados profesionais do sector.
Blanco competirá no proceso electivo fron-
te a candidatura continuista encabezada,
polo até de agora presidente, Manolo Gó-
mez, propietario da empresa coruñesa Dy-
gra e quen nos últimos anos desenvolveu
unha política que privilexiou a celebra-
ción da gala dos Premios Mestre Mateo
como icona do audiovisual en Galiza.♦

emoria falada dun falanxista
que confesa os seus crimes con
lingua descarnada. Home sen
nome é a nova novela de Suso
de Toro, que saíu esta mesma

semana á rúa. O libro, ademais dos personaxes
inventados, inclúe personalidades reais de
paseadores e vítimas do golpe de Estado do
1936. Daquel tempo tamén fala un dos filmes
que se inclúen na colección de películas en
dvd que ofrece desde o domingo, 14 de maio,

La Voz de Galicia, co cofinanciamento da
Consellaría de Cultura. O primeiro título da
escolma será Sempre en Xonxa, de Chano
Piñeiro. Entre os próximos filmes están A lin-
gua das bolboretas, de José Luis Cuerda ou
Trece badaladas,de Xavier Villaverde. E
dunha arte visual a outra. O artista Xosé
Freixanes creou un inmenso tapiz multicor
para o templo cristián de Casablanca, en
Marrocos. Para culminar o traballo, contou coa
colaboración de estudantes de Belas Artes.♦

M
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Eugenio Granell.

Yeah yeah yeahs.

Uxía Blanco.

TTooddaass  aass
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O escritor húngaro Sándor Márai
traducido ao galego

pola editorial Rinoceronte.



Tantas queixas de que sobran
libros nos andeis e nace unha
nova editorial.

Talvez sobren libros pero
non precisamente traducións
ao galego. Agora mesmo dáse
o paradoxo de que hai máis
textos traducidos ca editados.
A Biblioteca Virtual (www.bi-
vir.com) ten un enorme arquivo
de orixinais esperando pasar ao
papel e existe un enorme défi-
cit de autores e linguas.

Para corrixir iso nace Ri-
noceronte.

Mellor dito, para axudar a
superar esta situación. Pensamos
que cómpre un espazo destacado
para a tradución ao galego. Que
o lector que entra na libraría sai-
ba que hai un lugar onde vai en-
contrar novidades e clásicos con-
temporáneos ben editados e ben
traducidos. Se conseguimos
identificar o noso selo con esa
idea, teremos conseguida unha
parte dos nosos obxectivos.

Hai algún outro?
Dignificar o traballo do tra-

dutor. En Galiza, as editoriais
non respectan o valor de quen
traduce como merece, especial-
mente no plano económico. Isto
crea un círculo vicioso: mala tra-
dución-tradutor desmotivado-
mala tradución. Por iso nós pen-
samos que era necesario esgazar
o círculo por algunha parte. Op-
tamos por darlle ao mercado un-
ha dinámica constante de tradu-
cións, e que estas sexan boas. Por
iso pagamos o salario estipulado
pola Asociación de Tradutores e
facemos catro lecturas previas á
publicación para asegurarnos de
que o material que sae á venda o
fai en condicións óptimas.

Tanto traballo compensa?
As vendas de libro galego son
moi pequenas.

Lóxico porque o libro gale-
go non existe fóra dos guetos
dos “entendidos” e das “recei-
tas” dos profesores de instituto.
O que hai que facer é habituar o
potencial lector á tradución, que
saiba que, sen cambiar de idio-
ma, non terá que renunciar ao
mellor da literatura que se fai
hoxe en día. Á tradución hai que
darlle seriedade e tempo para
que funcione. Se o comprador
percibe que detrás de cada obra
hai un proxecto profesional e
dedicado, acabará por triunfar.

Polo que di, a tradución
ao galego ten fondas lagoas.

Eu fun crítico literario de
traducións en www.vieiros.com
durante moito tempo e realmen-
te a edición destes textos é me-
llorábel. Eu atopei dous mode-
los básicos: a tradución que soa-
ba ben en galego pero era infiel
co orixinal e aqueles textos orto-
pédicos, escritos nun mal galego
pero que respectaban o sentido
do orixinal. Analizando os auto-
res das traducións, podemos di-
cir que os que cumprían co pri-
meiro modelo adoitaban ser per-
soas maiores que traduciron por
amor á arte, sen formación lin-
güística. Os do segundo son tra-
dutores formados, normalmente
novos, pero sen coñecementos
de galego nin cultura literaria. 

Que propón vostede para
cambiar este panorama?

Axuntar o mellor de cada
“tendencia”. Hai que ter en con-

ta que a escola de tradutores só
atende o inglés e o francés. Isto
imposibilita que en galego teña-
mos traducións directas de lin-
guas próximas e interesantes.
Por iso nós pensamos en facer
canteira entre persoas con com-
petencia en varias linguas pero
que nunca estiveran nestas lidas.
En Rinoceronte logramos o
compromiso de tradutores non
profesionais de islandés, hebreo
ou húngaro. Foi un grande acha-
do. O noso tradutor de Herbario,
do húngaro Sándor Márai, Fer-
nando de Castro, era debutante
malia ter coñecemento dun feixe
de idiomas. Agora está por saír
unha nova tradución súa, Unha
soidade demasiado ruidosa, do
checo Bohumil Hrabal e sei que
ten tamén proxectos para outras
editoriais. Ese é o camiño, abrir
portas e aproveitar as posibilida-
des de moitos galegos que andan

polo mundo e que nos poden
achegar outras realidades.

Na selección de obras, pa-
rece que Rinoceronte aposta
por “galácticos”, caso de
Alessandro Baricco ou Mi-
chel Houellebecq, e descoñe-
cidos, como Aarto Paasilinna
ou Etgar Keret.

É que queriamos non dar a
imaxe de sermos unha editorial
rara ou exótica, que só pensa en
publicar textos descoñecidos nin,
en troques, renunciar a descubrir-
lle ao lector galego obras moi in-
teresantes en idiomas minorita-
rios pero case veciños nosos, co-
mo o finés. Nese equilibrio pesa
a importancia dos autores máis
sobranceiros, como Márai ou Ju-
lian Barnes mais tamén o intere-
se dos textos e dos autores. Paa-
silinna ou Keret son supervendas
en Finlandia e Israel, respectiva-
mente. E fan unha literatura moi

moderna e axeitada para o noso
mercado. Por iso me chamou a
atención que nalgunha crítica
d’O bosque dos raposos aforca-
dos se dixese que era un argu-
mento exótico de máis. Pero se é
unha historia negra! Claro está, o
protagonista chámase Oiva Jun-
tunen e non Mike Smith e a tra-
ma desenvólvese en Laponia e
non en Nova York, cousa obvia
se o escribiu Paasilinna. Mais se
xa tomamos por estraño todo o
que se saía do canon de Holly-
wood andamos apañados.

Supoño que o máis difícil
cando se crea unha editorial é
encontrar o diñeiro.

Esa é a lousa que acaba con
case todos os soños, incluído es-
te. Pero temos que ser inteli-
xentes e manobrar contra as difi-
cultades sendo afoutos e poñen-
do por diante as nosas calidades.
O mercado non é parvo e esixe

moito. Por exemplo, no libro O
bosque dos raposos aforcados o
prezo é 50 céntimos menor ao da
edición española. Isto é unha
chiscadela ao lector para que sai-
ba que non ten por que pagar un
imposto revolucionario por es-
coller o galego. A editora d’O
Código Da Vinci fixo todo o
contrario. Era ben máis cara a
edición no noso idioma, algo de-
salentador para a normalización.
O outro pear de Rinoceronte é
lograr unha base de 100 suscrito-
res que garanta a nosa supervi-
vencia. Vendendo cen exempla-
res de cada libro que publique-
mos cubrimos os gastos inapra-
zábeis. Arestora xa temos 75 so-
cios, o cal non está mal.

Que vantaxes ten ser sus-
critor?

O único compromiso que
ten o suscritor é adquirir cada
libro que publiquemos. Nós
comprometémonos a non en-
viarlle máis de un libro cada
dous meses e a ofrecerllo cun
15 por cento de desconto. 

É complicado obter os de-
reitos de autor de figuras tales
como Barnes ou Houellebecq?

Depende de cada autor, máis
ben dos axentes de cada autor.
Por exemplo, con Houellebecq
foi bastante doado. Logramos a
cesión a través do correo elec-
trónico e asinamos un compro-
miso de pagamento do 8 por
cento do valor da tirada, que no
caso d’A posibilidade dunha illa
será de 1.000 exemplares. Nou-
tros casos, a cousa complícase
até facerse imposíbel. Hai auto-
res que desprezan o mercado ga-
lego ou que nin sequera o coñe-
cen. Para outros, non interesa
abrir novos espazos para deter-
minados autores e hai quen nin
contesta. No lado oposto están
os países nórdicos, que outorgan
axudas á tradución. No caso fi-
nés e islandés, que son os que
coñecemos mellor, a axuda é un-
ha subvención do 75 por cento
da remuneración do tradutor.

Ten Rinoceronte pensado
algún outro modelo de edi-
ción á parte da tradución?

Non. O que si queremos é ex-
perimentar novas formas de ex-
presión e de edición. No futuro
poderiamos ensaiar algún tipo de
edición libre a través da internet.
Este modelo de edición é moi
interesante porque racha as fron-
teiras do mercado convencional e
permite que un galego que vive
en Groenlandia poida ler na súa
lingua. Como complemento ao
noso proxecto parécenos unha
vía fabulosa que habería que ex-
plorar. O exemplo de Ediciós da
Rotonda (www.arotonda.com)
paréceme moi valente.

E que hai do Moisés Bar-
cia tradutor? Acabará publi-
cando os seus traballos en Ri-
noceronte?

Tan pronto remate os meus
compromisos laborais, por su-
posto. Entendín que me sae
máis rendíbel traballar para es-
ta editora que para outras.

E pode publicar aquilo
que lle gusta.

Non. Os criterios están fixa-
dos e non dependen do gusto do
editor. Queremos que o lector te-
ña á beira da casa o mellor da li-
teratura que se fai no mundo.♦
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Moisés Barcia
‘O lector poderá ter en galego a

mellor literatura que se fai no mundo’
CÉSAR LORENZO GIL

Moisés Rodríguez Barcia (Moaña, 1971) é o impulsor da editora Rinoceronte.
Este novo proxecto adicarase exclusivamente á tradución ao galego de textos des-
tacados doutras linguas. Experimentado tradutor, o editor pensa que a nosa fala
non se normalizará até que se poida ler o mellor do mundo sen mudar de idioma.

■ O condutor de autobús que quería ser
Deus, de Etgar Karet. Tradución do hebreo de
Moncho Iglesias.

■ Pericle o Negro, de Giusseppe Ferrandino.
Tradución do italiano de Mª Cristina González.

■ Anxos do Universo, de Einar Már Gund-
mundsson. Tradución do islandés de Elías Por-
tela.

■ Unha soidade demasiado ruidosa, de Bohumil

Hrabal. Tradución do checo de Fernando de Castro.
■ Arthur e George, de Julian Barnes. Tradu-

ción do inglés de Xesús Fraga.
■ A posibilidade dunha illa, de Michel Houe-

llebecq. Tradución do francés de Isabel García.
■ O desfalco, de Valentín Katáiev. Tradución

do ruso de Ekaterina Guerbek.
■ A ponte sobre o Drina, de Ivo Andric. Tra-

dución do serbio de Jairo Dorado.♦

Próximos títulos de Rinoceronte Editora

PACO VILABARROS
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CÉSAR LORENZO GIL
O pasado 6 de maio celebrá-
ronse dúas novas galas da ar-
te galega. En Compostela, a
Asociación de Escritores en
Lingua Galega (AELG) con-
cedeu os seus premios. Ao
tempo, en Mondariz, fixéron-
se públicos os vereditos dos
Premios da Crítica de Galiza.
A gran triunfadora foi a es-
critora Teresa Moure, que lo-
grou un premio en cada certa-
me por dúas obras distintas.

Os premios que entrega a
AELG cada ano teñen a parti-
cularidade de se escolleren en-
tre as votacións dos 290 socios
da asociación, todos eles escri-
tores. Na categoría de ensaio, o
título premiado foi O reino me-
dieval de Galicia, de Anselmo
López Carreira, publicado por
Edicións A Nosa Terra. Neste
volume, o historiador desarma,
por unha banda, a historiogra-
fía mítica española e, pola ou-
tra, desvela o protagonismo ga-
lego na Idade Media.

Nocturnos, do dramaturgo e
actor Manuel Lourenzo, acadou
o premio na categoría de teatro.
Este libro, editado por Laioven-
to, consta de tres obras do autor:
Xoana, A lúa pon o ovo en Ve-
rona e Aquela historia de Bly.

Luz Pozo Garza foi galardo-
ada na sección de poesía por As
arpas de Iwerdon (Linteo), unha
homenaxe poética ás ligazóns
entre Eire e Galiza. Pola súa

banda, Xesús González Gómez
recibiu o premio na categoría de
tradución por trasladar ao gale-
go A Estrela da Mañá. Surrea-
lismo e marxismo, de Michael
Löwy, editado por Laiovento.

Na categoría de narrativa, o
premio foi para Herba moura,
de Teresa Moure, editado por
Xerais. Esta obra, unha das
máis premiadas dos últimos

tempos, narra o triángulo entre
Rene Descartes e dúas mulle-
res, a raíña Cristina de Suecia e
Hélène Jans.

Moure tamén foi galardoada
na gala que en Mondariz axun-
tou os Premios da Crítica de Ga-
liza. Amais de confirmar a ho-
menaxe a Xosé Manuel Beiras
como galego egrexio, recoñe-
ceuse o valor d’A palabra das fi-

llas de Eva (Galaxia), ensaio no
que Moure reflexiona sobre a
condición feminina na literatura.

Na categoría de creación li-
teraria, o gañador foi Xavier Al-
calá por Nas catacumbas (Gala-
xia), segunda parte da súa saga
sobre a Igrexa Evanxélica en
Galiza. O xurado destacou que
a obra “está inserida dentro dun
proxecto de enorme relevancia
para o noso sistema literario”.

O traballo Os marcadores
discursivos. Correctores contra-
argumentativos no galego escri-
to, de Xosé Ramón Freixeiro
Mato, publicado pola Universi-
dade da Coruña, recibiu o pre-
mio á mellor investigación.

En música, premiouse o
traballo discográfico Meniños
cantores, da asociación Pon-
te… nas ondas, compartido con
Paulo Barreiro “como difusor,
colaborador e restaurador das
gravacións que de música gale-
ga se realizaron nos últimos
anos en Galiza”.

O certame de danza En pé de
pedra foi premiado na categoría
de artes escénicas “por facer dun
xénero supostamente minoritario
unha arte máis ampla e achegada
ao público”. Este festival celé-
brase en Santiago cada ano.

O periódico quincenal A
Peneira recibiu o premio á me-
llor iniciativa cultural atenden-
do aos seus 22 anso de publica-
ción informativa en galego. To-
dos os premios se entregarán o
20 de maio.♦

Teresa Moure gaña dous novos premios,
o da Crítica galega e o da AELG
Galardón ao Reino Medieval de Anselmo López Carreira

Lingua-árbore

MARTA DACOSTA

Hai case catro semanas
tivemos entre nós ao
poeta palestino

Mahmud Darwish. As súas pa-
labras foron unha fonte cauda-
losa para os nosos ávidos espí-
ritos. Chamounos a atención a
súa insistencia na necesidade
de que o poeta palestino debía
ser un poeta como calquera
outro, atento ao amor e á cons-
trución da beleza. Proclamou
ante un publico rendido a
necesidade de liberar a poesía
da actualidade, a necesidade
de normalizar o feito poético,
a necesidade de liberar a pala-
bra da “ocupación” política. 

Falaba de que os palesti-
nos querían unha vida
normal e un poeta coma el
quería, por exemplo, gozar
da paisaxe, sufrir co
desamor. E a continuación o
seu verbo prendía no lume
intenso do sufrimento ao que
está sometido o pobo palesti-
no. Darwish non estaba
renunciando á escrita que
asume o compromiso de
denunciar, abertamente ou
non, a realidade en que vive,
a realidade do seu pobo. Moi
ao contrario, as súas
palabras deron aínda maior
relevo á denuncia da
situación da súa nación opri-
mida, á crítica contra unha
orde mundial que nega o de-
reito dos pobos.

Aprendíanos que non é po-
síbel abstraerse da realidade.

Lembraba isto ao pensar
no vindeiro 17 de maio.
Porque nós, galegos e galegas,
non podemos allearnos da
situación da lingua de noso,
esquecer que mentres o tempo
foi pasando a árbore que
medrou no centro da nosa
identidade foi perdendo follas
e forza por causa da prolonga-
da seca que parece continuar.

Precisamos días enteiros
de chuvia, semanas, meses,
anos. Unha chuvia prolongada
que dea de beber ás raíces se-
dentas, unha chuvia insistente
que nutra ponlas e gallas,
unha chuvia necesaria que fa-
ga reverdecer cada unha das
follas que nacerán na
primavera que anceiamos.

Porque despois de longos e
longos invernos a primavera
retrásase, e esta falta de luz, es-
te frío está a adentrarse nos no-
sos ósos e ameaza con derrubar
o esqueleto deste pobo vello,
pobo avó que espallou os seus
fillos polo mundo.

Nós queremos ver medrar
a nosa lingua-árbore e por
iso loitaremos contra a praga
da ignorancia que non ve a
altura do noso idioma, contra
a praga da xustiza que nos
nega os nosos dereitos,
contra a praga dos
desleixados que nos impeden
exercer o noso dereito.

De novo este 17 de maio,
de novo en Compostela, polo
deber de defender o noso
dereito.

Querería falar da primave-
ra, mais só podo falar desta
árbore, desta necesidade de
medrar.♦

Teresa Moure.                                                                            PACO VILABARROS



Título: Esta historia.
Autor: Xosé Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Quizáis é este o título que mellor
lle cadra ao que imos escribir so-
bre a novela de Xosé Monteagu-
do, porque é no que consiste a
novela. O na-
rrador, nun
acaso, un tanto
gratuitamente
ou sen que esi-
xan poderosas
razóns que o
leven a facelo,
decide averi-
guar todo o que
este na súa man
sobre Charli
González, per-
sonaxe coa
que, nos seus
tempos com-
posteláns, tivo
algún contacto
colateral mais
que nunca che-
gou a tratar o suficiente como
para poder asegurar que o coñe-
cía, de xeito que todo o que vai
averiguar de Charli González vai
construirlle a imaxe do Charli
que foi, dun dos Charlis que foi e
que xa non volverá ser. Final-
mente acordamos este título, aín-
da que barallamos durante bas-
tante tempo outro que lembraba,
clara e intencionadamente, a no-
vela de Miguel Delibes Cinco
horas con Mario, Catro horas
con Charli González, dicía, por-
que case todas as revelacións
que lle serán feitas ao narrador
teñen lugar no trascorrer dunha
delongada comida deste con
Troitiño e Fernando, as fontes
que, cada unha desde o seu par-
cial coñecemento, van construír
a imaxe do Charli que o narrador
ansía coñecer porque foi o Char-
li que, malia eses contactos cola-
terais, nuncha chegou a coñecer,
nin coñecerá, pois agora xa é ou-
tro ben distinto. Lémbrese que
falaramos de coñecemento gra-
tuíto, durante a comida, Troitiño
e Fernando compóñenlle a histo-
ria dunha personaxe igual ca se o
narrador decidise abrir unha no-
vela na cal o Charli universitario
fose a figura central.

Efectivamente, Charli Gon-
zález é o obxectivo da novela.
Charli González, o vividor, o
ocorrente, o carismático, o per-
dedor, o optimista, primeiro des-
comprometido e despois inclusi-
ve axitador, o fascinante, o extra-
vagante e un tanto romántico
que remata renunciando a todo
para levar unha vida vulgar nos
antípodas do que a súa acomoda-
da familia gardaba para el. Entre
o Charli, múltiple e único, e un-
ha boa parte do resto de persona-
xes de Esta historia (entre os que
salientan, pola súa importancia
na novela, Fernando e Troitiño)
compoñen unha variada tipolo-
xía dos estudantes que nos pri-

meiros oitenta do século pasado
alentaban a vida dunha Compos-
tela que espertaba (si, aínda nos
oitenta) pouco a pouco do longo
sono do pesadelo franquista. A
evocación destes anos e destas
personaxes é, sen dúbida, albo,
constitúe, claramente, un norte
ao que se orientan a novela e as
expectativas, ben seguro, de
moitos lectores. Cómpre sinalar
que a personaxe de Charli non se
resente deste multifuncional co-
metido, resulta críbel dentro da

vocación realista da novela, que
parte da premisa de que “inven-
tar unha historia é a mellor ma-
neira de ocultar a verdade” (71).

Mais, como antes comenta-
bamos, a novela é Charli, as in-
dagacións, as revelacións enca-
miñadas a reconstruír a vida de
Charli, no que Troititño e Fer-
nando poidan lembrar. Disto,
desta tiranía reséntese a recrea-
ción de ambientes, hai pouco
tempo para iso e non son poucos
aqueles polos que se moven as

personaxes. Por demais de que
os acontecementos chegan a nós
a través de dous filtros. Un, as
testemuñas non nos contan as
cousas, senón que chegan a nós
nas palabras do narrador, quen
debe facer avanzar a trama por
riba das lagoas que as narracións
de Fernando e Troitiño presen-
ten, pois tampouco eles manti-
veron unha relación constante e
directa con Charli. E dous, o
propio filtro que supón o seren
lembranzas. Con todo, malia o
que comentamos sobre a recrea-
ción de ambientes, Xosé Monte-
agudo amosa un firme pulso na-
rrador, botando man dunha es-
tratexia narrativa con evidentes
puntos de contacto coa que xa
empregara en As voces da noti-
cia (novela coa que mereceu o
Blanco Amor do 2002), o papel
do xornalista asúmeo en Esta
historia o narrador, mais sen
permitir as manifestacións di-
rectas das personaxes, que si
permitía na anterior. Alén de co-
ser con habilidade os relatos das
testemuñas no seu propio dis-
curso e tamén de facer un sol-
vente uso do resumo.

Non somos nada sen a me-
moria, porque somos a memoria
que de nós teñamos (e teñan os
demais). Xosé Monteagudo rei-
vindica aquí o papel da memo-
ria. Con todo a nosa memoria do
vivido nunca é completa, de xei-
to que a fantasía, a imaxinación,
acode no seu auxilio. Como
aquí, nesta novela, novela que é
froito tanto da fantasía coma de
experiencias vividas. E cando é
así case sempre intermedia un
axente moi ligado a ela, a expe-
riencia do vivido, que ameaza
con tinxir o discurso, e que non
é outro que a melancolía (a quen
se aparella frecuentemente a
anécdota supérflua). Mais o au-
tor soubo fuxir ben dese perigo,
desde o momento en que o con-
cibe como un proxecto que se
insire nas coordenadas da fanta-
sía (lembremso a premisa de
partida), sen por tal perder nin
migalla dos visos de realismo
que percorren o discurso.

Así e todo, hai que dicir que
a quen máis interesará a novela
é a aqueles lectores que viviran
a maxia das pedras de Compos-
tela nun tempo máis ou menos
similar; porque, fóra iso, o inte-
rese da trama non vai máis alá
de asistir á reconstrución de
Charli a través das manifesta-
cións de dúas personaxes e da
poderosa man dun narrador que
tamén reclama o seu papel
protagonista. De certo, a novela
gaña en interese cando aparecen
as historias intermedias (Ons,
Porto, os pelos do gato), aínda
que para manter ese interese (ou
para sorprender) sería aconsellá-
bel xerar no lector algunha ex-
pectativa de resolución final.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Historias
da cociña
Contos de familia, de J. A.
Xesteira, é un conxunto de on-
ce relatos que pescudan na
épica íntima de cada cociña.
As madriñas
dos presos da
cadea
franquista de
San Simón, as
resoancias da
Guerra de Cu-
ba, as cartas
dos emigrantes
do Brasil,
amores
prohibidos e
homes obrigados a
renunciaren aos seus
principios. Letras de fame e
de medo. Edita Xerais.♦

Nai e filla
Baía publica a nova novela de
Xosé Manuel Martínez Oca,
Como paxaro caí-
do do niño. É
esta unha obra
de relacións
humanas, con-
cretamente as
que ten unha
filla coa súa
nai. Pescuda de
sentimentos e
emocións que
xorden na mente
da narradora cando asiste ao en-
terro da súa proxenitora. Axuste
de contas xeracional que recibiu
o Premio Rubia Barcia-Cidade
de Ferrol 2005.♦

Un mulato galego
Un mulato metade africano me-
tade galego conta a súa historia
e a da súa familia no turbulento
século XX cubano. Lukumí é a
nova novela de Alfredo Con-
de, editada
por Galaxia.
A través da
narración de
Estevo imos
coñecendo a
vida dos
negros e dos
africanos na illa
antes da
Revolución e a
decepción vivi-
da tanto no socialismo como no
capitalismo.♦

Sedución interior
Peter Handke ve publicada en
galego, por primeira vez, unha
obra súa. Neste caso, Don Xo-
án (contado por si mesmo),
unha obra profunda e comple-
xa que analiza o mito literario
do gran
sedutor desde
unha óptica
distinta,
menos
relacionada
coa simpleza
da conquista
amorosa e
máis achegada
á busca da ver-
dade e do coñe-
cemento nunha Europa necesi-
tada de agarimo. Edita Sotelo
Blanco.♦

Ofrécese
aquí unha
variada
tipoloxía
dos
estudantes
dos
primeiros
oitenta,
nunha
Compostela
que aínda
espertaba
do sono
franquista.

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. CRUCEIRO DE VERÁN.
Truman Capote.
Galaxia.

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

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

3. 1936. REPRESIÓN E
ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

4. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

5. LUGRÍS FREIRE.
UNHA BIOGRAFÍA.

Xabier Campos.
Galaxia.
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Reconstruíndo a Charli González
Xosé Monteagudo publica Esta historia

Xosé Monteagudo.                                                                   PACO VILABARROS
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Título: Herbario.
Autor: Sándor Márai.
Tradución: Fernando de Castro García.
Edita: Rinoceronte.

Sándor Márai dedícalles Her-
bario a Séneca, Epicteto, Mar-
co Aurelio, Montaigne e “a to-
dos os estoicos en xeral”, de
xeito que, xa dende o inicio,
nos sinala a medida a partir da
que teremos que enfrontar este
libro. Trátase dun conxunto de
pequenos textos que aspiran a
emular os tra-
tados morais
daqueles filó-
sofos antigos
(deixando á
parte a Mon-
taigne, que é
invocado por
razóns dife-
rentes, claro
está) que “de-
sexaron falar
do destino do
ser humano no
mundo”. O
que significa
que o corpo do
libro está
c o n s t i t u í d o
por unha serie
de medita-
cións sobre te-
mas da máis
diversa índole
–dende o que
se debe almor-
zar até a mor-
te, pasando polo tabaco, a lec-
tura, a roupa ou a felicidade–
cun certo ton moral e exempla-
rizante. Malia esta aspiración
didáctica, non embargante,
penso que a mellor maneira de
describilo é dicindo que é un li-
bro simpático. Un libro que
aborda os mesmos temas que
se tratan fronte a unha mesa á
que están sentados os amigos,
mentres se toman cafés ou lico-
res e se divaga sobre “todo o
divino e o humano”. E non
apunto isto co ánimo de des-
precialo, senón para que o lec-
tor non se sinta traizoado can-
do se enfronte con Herbario.
Ou acaso non son sumamente
agradábeis esas veladas pasa-
das entre coñecidos?

Pero, sen dúbida, existen
outras razóns de maior ensulla
polas que ler Herbario. A pri-
meira delas é o atractivo irresis-
tíbel que posúe en tanto que de-
buxo dunha personalidade co-
mo a do autor. Porque a medida
que nos internamos na lectura
do libro, imos decatándonos de
que, o verdadeiro obxectivo de
Márai –alén de pretender ins-
truír ao lector sobre tal ou cal
asunto a partir da súa experien-
cia– consiste en autoafirmar o
propio xeito de vivir, as op-
cións vitais escollidas. Os “pen-

samentos” –por dicilo segundo
a fórmula de Pascal– que for-
man Herbario van sempre diri-
xidos a unha segunda persoa
coa que o lector –por mor da
particular forma que adquire o
texto, a de tratado moral– tende
a sentirse identificado. Mais
unha vez superada esa lixeira
irritación inicial que sempre
produce o discurso alecciona-
dor, descóbrese que, de facto, o
escritor está a dialogar consigo
mesmo, alicerzando unha dou-
trina para uso particular que
atopa na filosofía dos estoicos a
coartada necesaria para lexiti-
mar a que inequivocamente foi
a súa gran vocación: a literatu-
ra. Neste sentido, cómpre lem-
brar que un dos modelos que
intencionadamente adopta Má-
rai para este libro, a obra que
hoxe coñecemos como as Me-
ditacións de Marco Aurelio, foi
en realidade titulada polo seu
autor Ta eis heuton, é dicir,
“cousas para si mesmo”.

Quen coñeza a obra de Má-
rai –cuxos títulos máis cele-
brados son de indubidábel rai-
zame autobiográfica– saberá
que a súa é a biografía dun ho-
me asisado, pouco dado a ex-
hibicionismos, moi consciente
da súa orixe burguesa e que se
entregou por completo á súa
vocación literaria. E Herbario
está ateigado de veladas re-
ferencias aos sacrificios, á dis-
ciplina e á tenaz vontade que
se precisan para construír con
solidez unha obra. O estoico
ton de renuncia que paira sobre
as súas páxinas lembra aquel

“abdicar da vida para non ab-
dicar de si mesmo” de Pessoa.
Un certo elemento drámatico
introdúcese daquela no libro,
nun segundo plano que carece
de voz pero que propicia unha
atmosfera de intimidade entre
o lector e o autor e que propor-
ciona a empatía precisa para
agarimar as calidades literarias
do seu discurso. 

Unhas calidades que come-
zan no mesmo achádego dese
ton que integra de xeito magní-
fico a expresión e a intención.
As novelas de Márai adoitan
estar inzadas de pensamentos
brillantes e excursos reflexivos
que, en moitas ocasións, las-
tran o seu desenvolvemento.
Liberado da anécdota narrati-
va, a súa habilidade para o apo-
tegma –nacida dunha agudísi-
ma capacidade para a observa-
ción dos sentimentos e das re-
lacións entre as persoas– mate-
rialízase nun desfile de refle-
xións, sentenzas e anécdotas
que se encadean suxestivamen-
te para edificar aos poucos un
espléndido retrato do seu autor
e da súa actitude vital.

E tamén das súas obse-
sións. A insistencia de Márai en
debuxar o ser humano coma un
ente que se debate constante-
mente entre a ineludíbel nece-
sidade de vivir en sociedade e a
tentación de se illar na busca
dun retiro que permita o per-
feccionamento en soidade da
propia obra –un proxecto no
que se pode albiscar un intenso
apetito de sublimación espiri-
tual– revélanos o enraizamento

da súa obra nunha realidade so-
cial convulsa, a da Europa das
grandes guerras. A preocupa-
ción ante a perda dun modo de
vida e uns valores que se crían
a salvo de calquera cuestiona-
mento (motivos que emparen-
tan a obra de Márai coa doutros
escritores centroeuropeos co-
mo Joseph Roth ou Witkie-
wicz, pero sobre todo coa de
Zweig) funda un ton elexíaco
que xustifica o desafío ético
que esta obra propón: unha
aposta por un humanismo de
pronunciado carácter indivi-
dualista que compensa cunha
enorme nobreza de ánimo e un-
ha insubornábel dignidade a
desorientación orixinada polas
mudanzas dos asuntos terreais.

Pero ademais, cómpre in-
sistir na sabedoría da mirada de
Márai. Moitas das súas páxinas
acadan un gran valor non só
polo estilo absorbente e sedu-
tor –e, ao tempo, espido de cal-
quera grandilocuencia– que ca-
racteriza gran parte da súa
obra, senón tamén polo alto
grao de lucidez que con fre-
cuencia acadan as súas incisi-
vas observacións. “Le coma se
estiveses no patíbulo e o libro
que tes nas túas mans fose o úl-
timo che levou á cela o carce-
reiro”, recoméndanos, proba-
belmente porque foi así como
el escribiu. Unha exacta com-
binación que nos revela que
unha obra escrita en ton menor
pode resultar todo un deleite
para o lector.♦

MANUEL XESTOSO

Márai
debuxa o
ser humano
coma un
ente que se
debate
constan-
temente
entre a
ineludíbel
necesidade
de vivir en
sociedade e
a tentación
de se illar
na busca do
perfeccio-
namento en
soidade da
propia obra.

Galicia
Nº 682. Febreiro do 2006.
Dirixe: María Mirta Vázquez.
Edita: Centro Galego de Buenos Aires.

Este boletín da asociación dá
conta das principais novidades
da institución e da actuación
galeguista na Arxentina. A ci-
dade de Buenos Aires
instaurou o ‘Día da
Galeguida-
de’ para o
25 de
xullo. Na
axenda de
actividades
do centro
nárrase a ce-
lebración das
Xornadas
Patrióticas
Galegas, o
56º aniversario da morte de
Castelao. Na sección de
‘Coñecendo o idioma
galego’ explícanse algúns
termos e trucos para saber
traducir do español palabras
básicas.♦

Aceimar
Nº 49. Ano 2006.
Edita: Colexios Marcote.

O tema principal deste núme-
ro é a
Semana
Santa no
cinema,
con
especial
atención
aos filmes
sobre Xesu-
cristo. Xosé
Bieito
Freixáns
escribe unha aproximación á
teoría sobre adquisición e en-
sino de linguas estranxeiras.
Francisco de Asís Martín
refire a necesidade de
cambios educativos para
facerlle fronte á mudanza
cultural. Ademais, dáse conta
das principais noticias e acti-
vidades do grupo de
colexios.♦

Encrucillada
Nº 147. Marzo-abril do 2006. Prezo 5 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

Francisco Carballo fai un
estudo sobre o Concilio
Vaticano II. Bernardo García
analiza as enquisas socio-reli-
xiosas previas ao Concilio
Pastoral de Galiza, concilio do
que tamén falan Xosé Manuel
Caamaño
e Pedro
Castelao.
Modesto
Hermida
analiza a
vida e a
obra de Ma-
nuel Lugrís
Freire, autor
homenaxea-
do no Día
das Letras. Engracia Vidal
explica a súa experiencia du-
rante tal xuntanza. Ademais,
as habituais crónicas de polí-
tica (por Xosé Luís
Barreiro), de cultura (por
Xoán Bernárdez Vilar) e de
Igrexa (por Rubén
Aramburu).♦

A lucidez da dignidade
Herbario de Sándor Márai, un texto
a medio camiño entre o tratado moral e a autonálise

Sandor Márai.



Título: Referencias.
Autor: Xoán Guerreiro.
Lugar: Galería Ana Vilaseco (A Coruña). 
Até o 20 de maio.

Se hai algún estilo de  pintura
que escape aos esquemas esta-
belecidos polos tratadistas re-
nacentistas, ese é o que fai Xo-
án Guerreiro (Xove, 1956), que
expón na Galería Ana Vilaseco
da Coruña.

Guerreiro fai unha pintura
inventada tras do informalis-
mo, en pleno
século XX,
xusto cando el
nacía na Ma-
riña lucense.
Unha pintura
esaxerada pa-
ra calquera
clásico, que
pensaba que a
paisaxe só po-
dería darse
dentro dun ca-
dro onde fose
o fondo ou o
enmarque dun retrato. A pintu-
ra de Guerreiro ademais de de-
safiar os clásicos, desafía a tec-
noloxía, enfrontándose a foto-
grafía. O pintor non busca fa-
cer uns cadros, onde a fotogra-
fía puidese superalo en realida-
de. Na mostra que presenta na
Coruña, baixo o título de ‘Re-
ferencias’, colga cadros onde a
cidade que o acolle está reflec-
tida, pero non fotograficamen-
te, senón que o pintor está a
reinventar unha nova realidade,
onde  domina a liña recta. Cha-
man fortemente a nosa aten-
ción cadros onde a cidade é in-
terpretada linealmente, aten-
dendo máis ás suxestións for-
mais, que a mesma cor, que ad-
ministra en grises, pardos,
ocres… tons apagados, para
que non distraian, do que o au-
tor busca, unha definición da
pintura en base a liña.

Pero é que ademais de es-
capar ao hiperrealismo tradi-
cional, do que Antonio López
podería ser o abandeirado no

Estado español, ou cubano-ga-
lego Roxelio Puente ou o mon-
fortino Roberto Fernández, na
nosa terra, Xoán Guerreiro
amosa nesta exposición un
sentimento de nostalxia, como
ten feito Edward Hopper, que
por certo tamén ten pintado fa-
ros, como os expostos polo no-
so artista. 

O tratar de dar un forte sen-
so de nostalxia fai que o artista

non defina de todo a realidade
que está a pintar. A liña e eses
tons sonlle suficientes a Gue-
rreiro para retratar a realidade
sen pintala até o último detalle.

Este xeito de pintura léva-
nos tamén a pensar na pintura
que hai pouco tamén se expu-
xo na mesma galería e que xa
comentamos, como é a de Xur-
xo Martiño.

Tema á parte e reparar no

tipo de ceos que utiliza o artis-
ta. En principio, son ceos gale-
gos, sempre nubrados, revol-
tos, barrocos en contraposición
ao linealismo, ao racionalismo
co que define a cidade. Son uns
ceos humanizados, que aventu-
ran auga ou tormenta, da que o
home ausente da obra de Gue-
rreiro, vaise beneficiar.

Este detalle de humaniza-
ción fai que a pintura que nun

principio non nos amosa a fi-
gura humana, nos apresente
unha cidade que sentimos habi-
tada, onde o home ten as súas
tarefas diarias de traballo, de
mecer, de vivir.

Xoán Guerreiro, interpreta
pois o hiperralismo, desfacén-
dolle esa deshumanización, a
pesar da súa nostalxia.♦

XESÚS L. PIÑEIRO

Nº 1.222

Do 11 ao 17 de maio do 2006

Ano XXIX

Máis alá do hiperrealismo
Xoán Guerreiro expón a súa pintura na Coruña

Título: Poemas pola memoria (1936-2006).
Edición e Introdución: Manuel Fernández 
Rodríguez.
Edita: Xunta de Galicia.

Lamentos, ofrendas e lembran-
zas, testemuñas de sinistros epi-
sodios, estes Poemas pola me-
moria (1936-2006), son a cróni-
ca apaixonada dun funesto capí-
tulo da nosa historia. Amosan as
pegadas da violencia e denun-
cian os abusos dun tempo ruín e
desgraciado, mais, para min, es-

tas voces e estes
ecos fican poeti-
camente tan
emotivos e espi-
dos como deslu-
cidos e tópicos.
Escasamente sin-
gular, a palabra,
máis amparada na efusión senti-
mental e no efectismo melodra-
mático da linguaxe que no vigor
das imaxes e a idoneidade das
formas, languidece a miúdo en-
tre un fatigoso prosaísmo e a al-

garabía de sons
irados e interxec-
cións cerimo-
niais.

Ofrece a es-
colma a angustia
e a soidade de
Lorenzo Varela

–E gardo, coma un morto,/ no
centro do silenzo, da sede, da
agonía,/ o día que vos poda le-
var á sepultura/ unha cesta de
pombas e mazás–, o ton íntimo
e melancólico de Xohana Torres

–Na tardiña/ hai un húmido aer
que leva a chuvia./ Creo saber/
que queda algo de ti,/ se cadra
un intre,/ unha imaxen de luz–, a
sonora e rotunda claridade de
Celso Emilio Ferreiro en “Len-
do certo periodo menstrual”, o
espanto e a desolación de “Cu-
netas”, polo visto atribuído a
Luís Pimentel, se cadra as sen-
sacións e as lembranzas de Olga
Novo: para min, case todo o res-
to é tensión e denuncia, palabra
esforzada e vehemente.

Asolagado na dor e na triste-
za, na furia e na soidade, o son
fica no lamento e na paixón, fe-
bril e obvio, é testemuño sincero
de memoria, pero a palabra, li-
bre e rebelde, máis achegada á
demanda que á intuición, á ira e
ao instinto que ao ritmo e ás
imaxes, revela unhas voces tan
social e intensamente activas
como escasamente estimulantes
na forma e na expresión.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Chaman
fortemente
a nosa
atención
cadros
onde a
cidade
é
interpretada
linealmente.

Unha voz tan social e
intensamente
activa como escasamente
estimulante na forma
e na expresión.

Emoción e tópico

Arriba, Homenaxe a quen estivo; abaixo, Chimeneas de Lugo.



Como foi a súa traxectoria pro-
fesional desde Corme, onde na-
ceu, até Frankfurt, onde dirixe
o Frankfurter Kunstverein?

Son dunha aldea chamada O
Couto, ao pé de Corme, marchei
a estudar a Barcelona, despois
dous semestres en Alemaña,
dous máis en Suecia e logo de
rematar os estudos en Barcelona
botei catro anos nos Estados
Unidos. Estudei Teoría da Arte,
unha disciplina moi asentada en
Alemaña, que máis alá de afon-
dar na experiencia estética é teo-
ría sobre a arte contemporánea.
Marchei aos EE UU porque alí
os estudos son máis interdiscipli-
narios e contaba cunha bolsa de
estudos. Xa de volta entrei ines-
peradamente, mediante concurso
público, na Sala Montcada-La
Caixa. Fixen alí o ciclo Mínimo
Denominador Común e despois
chamáronme de Bilbao para op-
tar a unha praza de comisariado
na Sala Rekalde onde botei tres
anos. Foi un proxecto complica-
do porque a Rekalde depende da
Diputación Foral de Bizkaia, e
compite nun espazo copado polo
Museu Guggenheim, que ten un-
ha grande colección pero repre-
senta a arte contemporánea des-
de a perspectiva do entretemen-
to. Iso axudoume a discernir ben
as diferentes esferas, porque hai
outras artes contemporáneas que
funcionan en redes locais conec-
tadas internacionalmente entre
sí, movéndose noutro nivel que
non é o das grandes expectativas
informativas. 

E de Bilbao a Alemaña.
Saiu a concurso unha praza

en Frankfurt e presenteime. O
proceso de selección en con-
cursos internacionais é moi ar-
duo, con moitas entrevistas e
presentando un proxecto. En
setembro de 2005, para a miña
sorpresa, déronme o traballo na
Frankfurter Kunstverein e alí
estou desde o 2 de xaneiro.
Non me coincidiu traballar en
Galiza pero son de aqui e sem-
pre tiven interese na relación
entre a Galiza rural e a urbana
que vivín conflitivamente.

Que é o Frankfurter Kunst-
verein?

É un centro de arte contem-
poránea no centro da cidade,
que estaba sen programación
para este ano, porque en Ale-
maña quen colle a dirección
non ten herdanzas que adminis-
trar. Perténcelle a unha aso-
ciación de cidadáns que en
1829 decide autooutorgarse un
centro para a arte contemporá-
nea pero está nun edificio pro-
piedade municipal. Iso signifi-
ca que son directora adminis-
trativa e artística, o que implica
buscar os cartos para os proxec-
tos e tamén deseñar a progra-
mación. Esa é a historia da mi-
ña vida, unha itinerancia á que
como galega parezo destinada.

Chama a atención que a
fundación sexa a primeiros do
XIX, como vai mudando a pers-
pectiva do contemporáneo  e de
que arte estamos falando hoxe
cando usamos ese adxectivo?

A arte contemporánea non
depende do medio que utiliza se-
nón das preguntas que poña so-
bre a mesa. Non considero que a
modernidade vaia vinculada ao

medio utilizado (video, fotogra-
fía, performance....), todo vale,
penso que o espectador ten que ir
coa mentalidade de como se ma-
terializan as ideas senón de cales
son esas ideas que se queren for-
mular. Tamén é moi diferente se-
gundo o tecido cultural. En pai-
ses como Alemaña a tradición
cultural burguesa é moi intensa.
A proba é que se falamos dun
centro como o Kunstverein con-
témplannos 177 anos de aten-
ción á arte contemporánea, e iso
son miles de maneiras de enten-
dela cada vez que se pon enriba
da mesa. Tampouco é o mesmo
un Kunstverein, unha aso-
ciación, que unha Kunsthalle,
que é un lugar de exposición, ou
un Kunstmüseum. Hai moitas
maneiras de entender este mun-
do diverso da arte contemporá-
nea, unha variedade ás veces di-
fícil de explicar ao público xeral,
que a maiores pensa que pode ter

que ver cunha serie de freaka-
das, rarezas ou arbitrariedades.
Moi lonxe diso entendo que está
creando un ámbito de pensamen-
to e creación necesario para re-
pensar as calidades estéticas de
determinadas opcións ou obxec-
tos e tamén o modelo de socie-
dade na que vivimos. No noso
caso ver en que Galiza vivimos e
quen somos. Damos por feito
que todo o mundo ten o mesmo
tipo de extrañezas fronte á arte
contemporánea, pero hai xente
que nin siquera se relaciona coa
cultura. A cultura ten que situar
as extrañezas e tamén a aqueles
que se autoexclúen dela. O teci-
do cultural é a cada máis sofisti-
cado e non hai só dúas ou tres
maneiras de explicar a sociedade
contemporánea. E se miramos
paises máis probes ca nós hai un-
ha reivindicación dos procesos
culturais. Veño de estar no Brasil
e un decátase que en momentos

de fortes crises políticas e econó-
micas a xente volve á cultura
porque precisa entender o mun-
do no que vive e a situación na
que se atopa.

Esforzarse
en entender e explicar

A influencia do mercado ter-
xiversa moito o criterio do
que é bon e o desbotábel?

Estou segura de que o mer-
cado inflúe moito, mais tamén
estou certa de que no noso terri-
torio non hai verdadeiramente
mercado, ou son mercados de-
masiado locais para ter unha in-
fluencia como teñen en Suíza,
Alemaña ou Nova York. Apenas
hai coleccionismo e mércase
pouco nas galerías, e desde logo
non coas cifras astronómicas
doutros lugares. O que determi-
na os proxectos son os expertos
e a xente que está desenvolven-

do investigación na arte contem-
poránea. O mercado inflúe pero
se un se para a pensar hai que
ver por países ou por rexións e
no noso caso de qué mercado fa-
lamos? Poucos dos nosos artis-
tas viven do que venden. 

É un labor de especialis-
tas a creación de criterio?

É da sociedade en xeral. A
primeira pregunta é se a xente á
fronte das institucións culturais,
educativas e dos medios de co-
municación está lexitimada para
emitir un xuízo e se o seu crite-
rio pode estar  consensuado po-
la sociedade civil. A publicida-
de, a presenza no lugar público,
é a que lexitima porque se pon
en discurso. O hábito de mirar é
importante e sempre digo que
gosto das boas e malas exposi-
cións porque para establecer un
xuízo hai que ir. Aquí temos a
costume de ir só cando nos con-
vidan, pero hai que ir sempre e
de tanto ir acabas entendendo. A
xente ve fútbol e acaba sabendo
quen xoga ben e quen non. A
opinión pública consensúa a ca-
lidade a través da información,
do comentario informal e por
suposto de ver moitos partidos. 

Hai un temor do especta-
dor a non entender determina-
das propostas e paradoxica-
mente ás veces tamén se valora
o que non se entende. Non de-
ben explicarse máis as obras?

A arte contemporánea forma
parte dun conxunto de activida-
des alén do puramente estético.
Un pode relacionarse epidermi-
camente con algunhas obras e
decidir que non teñen que ver
con el. Todo temos unha parte de
responsabilidade en facernos en-
tender mellor e que a xente se
sinta máis próxima e teña menos
temor. A distancia que existe en-
tre o obxecto e a persoa é máis
psicolóxica ca real. Eso aprézalo
cando estás en sitios onde non
hai eses prexuízos e a xente vai a
ver que pasa. O hábito, o feito de
ir a un museo ou outro, de arte
contemporáneo ou antigo, é xa
importante. A quen di que lle
aborre dígolle que máis aborrida
é a cola do supermercado. Pero
non temos que enganarnos, non
podo dicir que ir ao museo é un-
ha actividade divertida, trátase de
ter unha experiencia diferente. É
certo que esta é unha sociedade
na que moitos pensan que teñen
que ver un rendemento imediato
aos cinco minutos que dedican a
unha actividade porque senón
pensan que os están enganando. 

Edúcase ao público? Non
hai nas publicacións e nos ca-
tálogos unha linguaxe só pa-
ra entendidos?

Hai que esforzarse en comu-
nicar o entendíbel pero tamén do
outro lado hai que poñer algo. Se
vas a unha feira profesional es-
pecializada de parafusos tes que
saber  algo deles para gozala, e
na arte contemporánea hai que
saber as pautas que usa. As mes-
mas persoas que na arte local se
manifestan prexuizosas collen
un charter a Londres e din ma-
ravillas da Tate Gallery. Hai que
querer entrar e entender  e penso
que hai portas. Pero estamos aín-
da empezando. Levamos quince
anos e temos que afinar, non te-
mos a tradición doutros países.♦
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Chus Martínez
‘A arte contemporánea enténdese
vendo moita, igual que o fútbol’

XAN CARBALLA

“Todos temos responsabilidade á hora de entender e explicar a arte con-
temporánea”, asegura Chus Martínez (O Couto-Corme, 1972), que dirixe
o Frankfurter Kustverein e que na última Bienal de Venecia foi comisaria
do pavillón de Chipre. Estivo fugazmente en Galiza para intervir no ciclo
Universium que organiza a Universidade e se celebra noMarco de Vigo.

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
A revista A Trabe de Ouro,
que edita Sotelo Blanco, ce-
lebra arestora o seu 16º ani-
versario, coa saída á rúa do
seu número 65. Nacida xusto
cando Galiza comezaba a
era Fraga, a publicación sobe
de marcha para tomarlle o
pulso ao novo tempo do país.

Conta Francisco Fernández Rei
que o xermolo d’A Trabe de Ou-
ro se sementou na “primavera
do outono” do 1989. Foi entón
cando Xosé Luís Méndez Ferrín
comezou a poñer en práctica a
idea de publicar unha revista tri-
mestral de pensamento crítico.

Meses despois, en marzo do
1990, o proxecto vía a luz por fin,
co deseño de Francisco Mante-
cón (que aínda conserva) e un
grupo senlleiro de colaboradores
dirixido polo propio Ferrín. Des-
de o principio, a revista adoptou
o lema de Álvaro Cunqueiro:
“Estamos abertos a todos e a to-
do; teimamos que nada do noso
tempo e terra nos sexa alleo”.

Para entender “o noso tem-
po”, a Trabe abriu as súas páxinas
a grandes temas internacionais,
caso da perestroika soviética e a
propia queda da URSS; a Guerra
do Golfo do 1991 e a Guerra do
Irak do 2003; o Tratado de Maas-
tricht e os bombardeamentos da
OTAN sobre Iugoslavia; o dis-
curso de Fidel Castro no Cumio
da Terra do 2002 e a visita do pa-
pa Xoán Paulo II a Cuba.

A revista foi pioneira en dar a
coñecer entre os galegos autores
tales como Alain Badiou, Étienne
Balibar, Georges Labica, Jacques
Rancière, Michel Vadée e Frede-
ric Jameson. Algúns deles foron
publicados antes na Trabe que
nas súas propias linguas orixi-
nais. “Grazas a Francisco Sam-
pedro”, explica Fernández Rei.

Tamén estivo a publicación
aleuta diante da nova literatura
que agromaba no mundo. Ma-
nuel Outeiriño traduciu unha
escolma de poemas do irlandés
Seamus Heaney no 1994, antes
de obter este o Nobel. Xa a pri-

meiros da década do 2000, Joa-
quín Silva traduciu ao galego o
palestino Mahmud Darwich,
premio honorífico da Aso-
ciación de Escritores en Lingua
Galega este mesmo ano. E ou-
tros moitos foron publicados en
edición bilingüe, caso de Ezra
Pound, Bertolt Brecht, Giorgos
Seferis ou Dylan Thomas.

A única lingua allea ao gale-
go dos textos publicados foi o
portugués, e nese idioma publi-
cáronse poemas do presidente de
Timor, Kay Rana Xanana
Gusmão, xusto cando o pequeno

país alcanzara a independencia.
E xa no número 1 Outeiriño en-
trevistara a Otelo Saraiva de Car-
valho, líder da Revolución dos
Caraveis portuguesa do 1974.

Mar, casa e agro

Para entender “a nosa terra”, a
Trabe cinxiuse a Galiza e apre-
hendeuna desde todas as ópti-
cas posíbeis. En diferentes arti-
gos, polas páxinas da revista
desfilaron temas como o femi-
nismo, o agrarismo, os saberes
do mar, as relación entre litera-

tura e sociedade, a onomástica
galega ou a relación entre dina-
mismo económico e identidade.

A historia foi un chanzo fun-
damental nestes anos e a publi-
cación percorreu desde a época
medieval até o pasado recente
de Galiza, con colaboracións
tan destacadas como Anselmo
López Carreira, Miguel Anxo
Núñez Seixas ou Xusto Bera-
mendi. Xosé García Crego edi-
tou documentos sociopolíticos
da Galiza actual e a revista tra-
tou temas tan destacados como
o dereito á autodeterminación, a
crise do Prestige ou o papel dos
medios de comunicación.

A lingua foi un dos temas
máis importantes desta década
e media. O número 47 foi mo-
nográfico sobre linguas minori-
zadas, comparando a situación
do galego con outros idiomas,
caso do piamontés. Tamén se
tratou a situación da fala na Ga-
liza irredenta con diferentes ar-
tigos que explicaban as dificul-
tades dos falantes de Zamora,
León, Asturias e Extremadura.

A normativización, estanda-
rización e normalización do ga-
lego foi un tema chave. Asuntos
como a diglosia, a normativa de
concordia, os erros dos diciona-
rios ou as relacións co portu-
gués foron abondo tratados nas
páxinas da Trabe.

A literatura foi un piar da
publicación. Os clásicos como
Rosalía de Castro ou Castelao
compartiron protagonismo con
Luís Amado Carballo –de quen
se publicou un texto esqueci-
do– como doutros autores, caso
de Álvaro Cunqueiro ou Ra-
món Otero Pedrayo.♦
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Valados
DAMIÁN VILLALAÍN

Mérida é unha cidade
famosa pola súa histo-
ria e os seus restos ro-

manos, sobre todo o teatro, moi
merecentes de visita. E o mes-
mo hai que dicir do
extraordinario museo construí-
do por Rafael Moneo, un lugar
moi ben organizado onde o vi-
sitante atento vai introducíndo-
se, paulatina e gozosamente,
nunha especie de túnel do tem-
po que o levará a comprender a
vida da cidade de hai 2.000
anos. Pero de Mérida, que é a
capital de Extremadura, chama
tamén a atención o desleixo e o
abandono instalado alegremen-
te no resto da cidade. As rúas
non están demasiado limpas e
os edificios oficiais presentan
unhas fachadas cheas de
desconchóns, de manchas e de-
sas pintadas parvas e
deprimentes que consisten en
poñer o nome ou o alcume de
quen as fai rodeado dunha
rúbrica. Cáceres, en cambio, e
a pesar do custoso que debe re-
sultar restaurar e manter todos
aqueles pazos e igrexas, é outra
cousa: unha cidade soberbia.

En Extremadura, por onde
andei na pasada Semana Santa,
é clamoroso o contraste entre
unhas cidades fermosas –pero
moi avellentadas e necesitadas
dun bo plan de rehabilitación
integral– e un campo que en
primavera é unha auténtica de-
licia, un paraíso paisaxístico e
ecolóxico. Hai moi pouca xente
por alí, non existen aldeas nin
casais e a poboación concéntra-
se en pueblos que aparecen e
desaparecen sen deixar rastro
unha vez que se entra e se sae
do término municipal. O campo
–a dehesa– é o lugar onde
viven os impoñentes touros bra-
vos, mancheas de ovellas, caba-
los e moitas aves. Teñen tamén
naquela parte grandes parques
naturais, vales, serras e hortas.
Extremadura é variada e fermo-
sísima. Un xardín ibérico.

Pero o que máis me
sorprendeu e o que máis enve-
xa me provocou foi que,
despois de facer centos e
centos de quilómetros e de
atravesar de norte a sur e de
leste a oeste aquelas inmensas
e solitarias extensións, non
cheguei a ver nin un só muro
feito con placas de formigón.
Todos os valados e muradelos
destinados a separar terras ou a
marcar lindes son construcións
de pedra como as que enchían
antes Galicia e que a nosa incu-
ria acabou convertendo en
obxectos cada vez máis raros e
difíciles de atopar. Acabarán
sendo edificacións protexidas
pola Lei de Patrimonio?

É triste dicilo, pero Galicia
xa non é, como si o era hai trin-
ta anos, a terra máis fermosa de
toda a Península. Aquel rural ar-
caico, bucólico, feraz e inspira-
dor convivía con cidades que
sentían xa os efectos da barbarie
inmobiliaria, pero non se conta-
minaba dela. Hoxe a brutalidade
avanza, penétrao todo, chega ata
as derradeiras aldeas do mundo,
alá pola Praia do Rostro, en Fis-
terra. Dá medo pensar que xa
non haxa remedio.♦

O FACHO

NA HONRA DAS
LETRAS GALEGAS

O vindeiro venres 19 de Maio a Agrupación Cultural O Facho
da Coruña honrará as letras galegas cos seguintes actos:

■ Ás 12:30 h. da mañá terá lugar unha ofrenda floral ante o
monumento a Curros Enríquez, nos Xardíns de Méndez
Núñez.

■ Ás 20 h. do serán, na Fundación Paideia na Praza de María
Pita, conferencia a cargo de D. Felipe Senén que disertará
sobre A cultura galega entre a identidade e a globalización.

A Trabe de Ouro fai 16 anos
‘aberta a todos e a todo’

A NOSA TERRA

Cogumelos

de Galiza

Textos de
Marisa Castro e

Víctor López Román
e ilustracións de
Carlos Silvar

Cogumelos

de Galiza

Xa está na rúa o número 65
d’A Trabe de Ouro con diver-
sos aspectos. Xosé Ramón
Pena pescuda nas Cantigas
de Santa María, de Afonso
X. Patricio Sánchez analiza
as relacións entre a economía
aplicada e a estatística. Mª

Carme Sánchez explica o pa-
pel da empresa pública se-
gundo a política neoliberal.
Xosé María Lema conta a vi-
da do crego liberal Juan An-
tonio Posse e Xandra Tedín
procura unha posibilidade pa-
ra o xornalismo como modo

de reconciliar sociedades di-
vididas por algún conflito. Os
textos escolmados neste nú-
mero pertencen a Tudor Arg-
hezi, autor romanés do pri-
meiro terzo do século XX,
traducidos por Mihaela-Ma-
riana Morcov.♦

O primeiro número do ano XVII

X.L. Méndez Ferrín,
director d’A Trabe de

Ouro, ollado por
Calros Silvar.



Vén de producir A casa da mi-
ña avoa. Non é habitual que un
documental sexa tan ben aco-
llido por crítica e público.

Despois de que Minotauroma-
quia acadase máis de 80 galar-
dóns nacionais e internacionais e
fose seleccionada aos premios eu-
ropeos do cine, recoñecemento
que ningunha outra produtora ga-
lega conseguira, volvemos sor-
prendernos gratamente agora con
A casa da miña voa. Está a conse-
guir grandes premios, como o
principal do IFA, onde competia-
mos con documentais nominados
aos óscar, e o premio especial do
xurado do Festival de Toronto.
Non embargante, a nivel mediáti-
co non se está evaluando correcta-
mente a importancia que teñen. 

Por que?
Un exemplo. Só hai que ver

as cifras da película austríaca O
pesadelo de Darwin, premio ao
mellor documental nos galardóns
europeos de cine, nominada ade-
mais aos óscar o ano pasado. Esa
película en España só acadou
33.000 espectadores mentres que
en Francia vírona máis dun mi-
llón de persoas. A diferenza é es-
candalosa. Que pasa? Non res-
ponde a un só factor, pero o que
falla principalmente son os res-
ponsábeis políticos. Non cabe bo-

tar balóns fóra achacando a culpa
a industria norteamericana. Evi-
dentemente os norteamericanos
realizan o seu traballo e monopo-
lizan absolutamente o mercado.
Os responsábeis culturais deste
país terán que dar pasos para que
esta situación mude, o que teñen
que saber é por onde queren ir.

O documental rodouse en
Valencia co director Adán Alia-
ga e en valenciano. Ten algunha
conexión coa realidade galega?

Non pretendíamos facer unha
película galega. Pero está realiza-
da por unha produtora galega e
nese sentido é máis galega que
moitas outras que levan esa eti-
queta. Dentro do que é a sensibi-
lidade da produtora, metinme na
película por varias cuestións. Un-
ha delas pola calidade do director.
A outra foi que, sen ter nada que
ver con Galiza, presentaba moitas
coincidencias coa nosa realidade.

Na película unha avoa cría a unha
neta cuns valores relixiosos e so-
cias, que teñen moito que ver coa
relación que se estabelece entre
avós e netos no rural galego. In-
cluso elementos lingüísticos co-
mo a diglosia, retratados no fil-
me, están presentes na nosa reali-
dade lingüísticas. Había moitas
cuestións na peza coas que me
sentín identificado, a pesar de que
nos separen máis de mil seiscen-
tos quilómetros. O compromiso
da empresa coa produción galega
queda reflectido en películas co-
mo Mártires ou no documental
sobre o Prestige, pero non nos pe-
chamos a outras producións de
fóra que nos interesan.

Vai seguir Mártires o mesmo
camiño de Minotauromaquia?

Con Mártires estou moi con-
tento pola difusión que está a ter.
Estivo en Miami, En Palm
Spring, en Alemaña, pero alégra-

me moito o premio de Curt Fic-
tions. Estrearase o 12 de maio na
Coruña, pasará por Lugo a partir
do 26 de maio e por Vigo a par-
tir de primeiros de xuño nos ci-
nes Yelmo. Estou moi satisfeito
porque a película está en galego
e subtitulada en español. O pro-
blema do idioma existe. Mesmo
con A casa da miña avoa tive-
mos moitas dificultades para es-
trear en diferentes salas. Na rede
comercial de cines non admiten
unha película subtitulada. Se lles
dis que é un documental póñen-
che mala cara, pero si por riba
ten subtítulos non tes nada que
facer. Con Mártires sucede o
mesmo. En España o idioma é un
obstáculo moi importante, por
iso me sorprendeu gratamente
este premio. Grazas a el faranse
pases do filme por todo o Estado. 

Como está o audiovisual
galego?

Véxoo bastante mal. Penso que
a nosa empresa en concreto é unha
illa. Ten un criterio que levamos
anos demostrando. Realizamos a
primeira tv movie en galego Sara,
producimos curtas en galego como
O Trasto ou Mártires, apoiamos as
obras de directores galegos como
en Minotauromaquia e fixemos
produtos de calidade comprometi-
dos como A casa da miña avoa. Es-
te tipo de criterios non os vexo moi-
to e son imprescindíbeis para levar
a cabo unha tarefa cultural. O au-
diovisual galego está noutra senda,
nun camiño pseudoindustrial, por-
que non se pode falar de industria
en Galiza. O que hai é unha depen-
dencia absoluta do sector público e
desa situación pouco pode saír.
Non critico a política de coprodu-
ción, porque nos permitiu un coñe-
cemento extra sobre o audiovisual.
En Galiza non había moita idea de
producir, facíase moi pouco e o que
se producía era para televisión,
cunha calidade por veces baixa. Ter
contacto con produtores de fóra
fornécelle a nosa mal chamada in-
dustria un coñecemento imprescin-
díbel para o seu crecemento e para
a súa internacionalización. A pesar
destes bos pasos, non sei que direc-
ción se persigue, non sei que se nos
está a pedir: público, premios ou
competir no mercado libre. Antes
coñecíamos o que había, agora non
sabemos de que sistema se quere
dotar, non sabemos cara onde se
quere ir. Era un sistema caciquil
pero hai que admitir que se fixeron
cousas ben. Non hai que cargar as
tintas no público, porque tamén
hai un gran despiste no sector pri-
vado. Está moi dividido e moi en-
frontado, e de aí non pode saír na-
da bo. Intentar facer produtos de
calidade e galegos, que vaian a ou-
tro tipo de mercados é difícil, por-
que tamén hai unha crise en Euro-
pa e porque culturalmente estamos
moi colonizados.

Que problema presenta que
a xestión pública do audiovisual
se leve a cabo dende dúas conse-
llarías, Presidencia e Cultura?

Todos. Ese é un dos proble-
mas que no pacto PSOE-Bloque
xa albisquei, incluso llo comentei
a responsábeis políticos. A divi-
sión do audiovisual non ten maior
sentido que o propagandístico.
Aquí só se entende o audiovisual
como medio de comunicación,
cando é tamén un medio mercan-
til, artístico, económico. Estase a
afrontar dende parámetros equi-
vocados. É obvio que isto non
funciona. O que acaba de pasar
no CGAI con Antonio Simón, por
exemplo. O sector audiovisual
non pode seguir así, sacando as
súas diferenzas á prensa. Deberí-
amos aparecer nos medios polos
premios e polas películas, non po-
las diferenzas políticas. Antonio é
ao final unha vítima da situación
que se vive na Xunta, e esa situa-
ción debería resolverse nos des-
pachos e non na prensa.

Por onde debe ir o futuro
do audiovisual en Galiza?

Como profesional coa miña
labor podo tentar dicirlle a quen
manda que carreiro hai que se-
guir, pero non me corresponde a
min marcar esas liñas. Os profe-
sionais do sector co seu traballo
demostran realidades. O político
o que ten que facer é apoialos e
indicarlles cales son os camiños
que se poden seguir. Se se que-
ren desenvolver políticas dife-
rentes xa non nos compete.♦Nº 1.222 ● Do 11 ao 17 de maio do 2006 ● Ano XXIX

Xosé Zapata
‘O audiovisual galego está dividido e

sen dirección’
MAR BARROS

Produtor, director e guionista, Xosé Zapata iniciouse no audiovisual na década dos noventa. Fundou a produtora Lo-
relei Producciones e agora é produtor da empresa coruñesa Ignacio Benedeti Cinema, a máis premiada de Galiza. Foi
o produtor do documental valenciano A casa da miña avoa, que está a recolleitar premios e recoñecementos interna-
cionais. Tamén é o director de Mártires, unha curta rodada integramente en Carral, gañadora do Curt Fictions de
Yelmo cineplex. O venres comeza a proxectarse na Coruña ao igual que o fará en Compostela A casa da miña avoa.

IAGO LÓPEZ / AGN



ANTÓN MALDE
É ben sabido que Galiza conta
cun abondoso e salientábel patri-
monio arqueolóxico. Porén, a
posta en valor destes bens, a súa
conversión en recursos culturais,
bate contra dificultades orzamen-
tais e con resistencias sociais. Até
o de agora, o esforzo foi maior-
mente encomendado á Adminis-
tración Autonómica, e puntual-
mente algún concello, mais cun-
ha clara ausencia da partici-
pación cidadá na recuperación e
conservación destes bens.

Poucas veces un arqueólogo
ten o pracer de ser requirido para
asesorar unha entidade pública
ou privada na adquisición dun
castro para un uso compatíbel da
veciñanza (non agrícola).

Na parroquia de San Martiño
de Tabeaio, no concello coruñés
de Carral, a asociación de veciños
está xestionando a compra do cas-
tro con fondos propios e co apoio
do Concello (outra novidade). O
castro de Tabeiao conserva o seu
recinto central ben preservado
xunto con algunhas das estruturas
externas. Os veciños formulan un
duplo obxectivo: a recuperación
dun salientábel ben histórico da

parroquia, e o desenvolvemento
dun parque público sobre o mes-
mo que permita quere o seu uso,
quere garantir o seu mantemento.

É un proxecto lindo: non é
unha iniciativa de técnicos, se-
nón que promove a veciñanza e
ten o arroupamento municipal(1).
O seu uso público vai permitir
transmitir os contidos históricos
do monumento ao mesmo tempo
que vai garantir unha continuida-
de no seu mantemento.

Fronte a esta iniciativa vizo-
sa, hai outras decepcionantes.
En publicacións de xacementos
visitábeis editadas polo Gober-
no Fraga, aparece como exem-
plo un castro totalmente desbro-
zado de mato vexetal en Sáa (A
Pastoriza). No ano 2003 por
medio dun convenio entre o
Concello da Pastoriza e a Direc-
ción Xeral de Patrimonio procé-
dese á limpeza vexetal cun cus-
to de 42.000 euros. Por desgra-
za, hoxe en día o castro tornou
nunha toxeira e xesteira.♦

A. FERNÁNDEZ MALDE é arqueólogo.

(1) O PSOE e o tránsfuga do BNG vota-
ron en contra.
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Desbaldir 
MARGA ROMERO

Estafar é cometer mediante un engano, un delito contra a propieda-
de dunha persoa en beneficio propio. É enganar no prezo, na cali-
dade e na cantidade. Cometer fraude é a acción contraria á verda-

de e á rectitude, que prexudica á persoa contra a que se comete.
Tamén é a acción contraria á lei ou aos dereitos que desta se derivan
coa intención de obter proveito a costa do Estado ou doutro. Unha
fraude é aproveitarse dun erro de alguén en beneficio propio. É falsear
para eludir as obrigas fiscais. Hai moitas fraudes: a fraude á lei que
pode chegar a crear unha aparencia xurídica que é falsa; a fraude de
acredores, acto que comete un debedor, simulado, rescindíbel, que dei-
xa ao acredor sen medio nin posibilidade de cobrar. Fraudes ao comer-
cio ou á industria, manobras que provocan a alteración dos prezos ou
do desenvolvemento dos negocios mediante un engano. De todas se
fala nos dicionarios, todas nos envolven e atrapan. Cando a fraude e a
estafa vai directamente ao noso peto e fica neses listados con números
que recibimos do banco ou do Forum Filatélico ou de  Afinsa, semella
máis delito, aínda que se siga acompañando estas palabras do adxecti-
vo “presunta”. As cantidades e os números impresionan: 200.000
clientes do Forúm Filatélico, 1.500 traballadores e traballadoras, 140
oficinas en todo o Estado, movíanse ao redor desta sociedade de
investimento en bens tanxíbeis. No bo filme protagonizado pola Fisca-
lía Anticorrupción trátanse varios asuntos: delito contra a facenda
pública, branqueo de capitais, insolvencia puníbel,  administración
desleal e falsidade documental. Hai fraudes e estafas que furan as
saquetas, que nos atacan cando atentan contra o patrimonio público,
contra eses cartos que as administracións deben xestionar polo ben co-
mún, hai moitas que ignoramos, das que nin somos conscientes. Frau-
des contra a ética. Como é posíbel que alguén reciba unha subvención
para, poñamos por caso, dirixir un filme en 1999, unha subvención de
60.000 euros, non se realice o proxecto e ninguén lle reclame os
cartos? Como é posíbel que persoas así sexan propostas e acepten car-
gos públicos para xestionar organismos e renovalos? Como é posíbel
que a falta de ética dun individuo nos poida afectar a toda a colectivi-
dade? Tamén a un pobo que elixiu transparencia democrática. En que
se investirían eses cartos públicos? En selos? En obras de arte?
Mentres tanto recobremos o significado desa outra palabra, que é mal-
gastar, dilapidar o diñeiro ou os bens: desbaldir, tamén o progreso.♦

UUssoo  ssoocciiaall
ddoo  ppaattrriimmoonniioo
aarrqquueeoollóóxxiiccoo

O castro de Sáa,
no concello da
Pastoriza, no ano
2003 despois dos
traballos de roza, e
na actualidade,
outra vez cuberto
polo mato.



M. BARROS
Fíos, luvas e sombras chinesas
tornarán a Redondela, a capi-
tal galega dos monicreques, do
22 ao 28 de maio coa celebra-
ción da sétima edición do Fes-
tival de títeres que se presenta
máis internacional que nunca.

Seis días de actuación de sala e
de rúa a cargo de titiriteiros reco-
ñecidos internacionalmente con-
forman a proposta da Asociación
Xente Titiriteira e a Concellaría
de Cultura de Redondela para es-
ta nova edición do Festival Inter-
nacional de Títeres de Redonde-
la, unha cita que cumpre sete
anos de andaina.

Desta vez o festival recolle
no seu cartel máis artistas inter-
nacionais que en pasadas edi-
cións, máis compañías consagra-
das e, como novidade, duplica os
espectáculos de rúa.

A compañía chinesa Zhangz-
hou Puppet Show Troupe será a
encargada de abrir as actuacións
de sala do festival o vindeiro mér-
cores 24 no Auditorio Multiusos.
Esta compañía, xenuína represen-
tante da tradición titiriteira chine-
sa tanto nas súas técnicas de ma-
nipulación como na elaboración
das seus monecos, presenta o es-
pectáculo A maxia da luva, na
que se desenvolve a historia de
dous cazadores, un deles experto
en arremedar voces, o outro, co-

ñecedor das artes marciais. 
Destacada é tamén a actua-

ción do alemán Peter Ketturkat,
que porá en escena The crazy kit-
chen crew, unha obra que se en-
marca dentro do teatro de obxec-
tos e na que o autor crea un uni-
verso singular onde tirarrollas,
cepillos, culleres e todo tipo de
obxectos de cociña toman vida.
O espectáculo terá lugar no Au-
ditorio Multiusos o 25 de maio.

De Brasil chegan o venres 26
Anima Sonho. Os irmáns Tiarajú
e Ubiratán Carlos Gomes, músi-
cos e artistas plásticos de Porto
Alegre representarán O ferreiro e
o diabo, na que recrean a través de
monecos de vara, musica en vivo

e a técnica de contacontos a lenda
do home que vendeu a súa alma
ao demo a cambio de xuventude.

Bolas de pimpón e pequenas
pezas de pvc serán as protago-
nistas xunto coa arte do holandés
Leo Petersen o 27 de maio. O cre-
ador da compañía Lejo artellará
con estes obxectos unha sorte de
cabaré animado. Ese mesmo día,
as nove de noite, o Teatro TEHb
fará unha demostración da inves-
tigación que están a realizar no ei-
do das sombras chinas. Interpreta-
rá Metamorfose, unha montaxe
que semella deseñada para rachar
as fronteiras do tradicional.

A compañía The Huber Ma-
rionettes, de Phillip Huber pe-

chará a programación de sala o
domingo coa obra Suspended
Animation, un espectáculo musi-
cal de variedades.

Monicreques na rúa

O sábado e o domingo as prazas
de Redondela acollerán máis de
vinte actuacións até as nove da
noite. Unha delas correrá a cargo
da compañía francesa Theatre du
Risorius e leva por título Volpino.
Os seus compoñentes actúan den-
tro dun carromato, unha estrutura
móbil onde se inclúen os decora-
dos, teatro, platea, son, ilumina-
ción, manipuladores e técnicos. 

Tamén actuará o arxentino

Rubén Orsini, a compañía fran-
cesa Les Pavaly, que interpretará
Music’elles e os Txo Titelles. Es-
ta é a segunda vez que esta com-
pañía visita Redondela. Na pri-
meira visita trouxo un guitarrista
rockeiro minúsculo metido nun-
ha caixiña. No novo espectáculo
o moneco medrou e converteuse
nun cantautor un tanto pillabán.

Orixinal é a proposta da Com-
pañía Gente Falante. Os brasilei-
ros traen a Redondela Circo mini-
mal, un espectáculo ideado para
atender a un público de sete per-
soas durante catro minutos, no
que se mestura o circo de varie-
dades e o teatro de formas anima-
das con maxia, poesía e humor.♦
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M.B.
O grupo folk Ardentía e a for-
mación portuguesa Lumen se-
rán os encargados de abrir en
Arcos de Valdevez a décimo
sexta edición do Festival Inter-
céltico do Porto o vindeiro 12 de
maio. Como aconteceu nas pa-
sadas edicións, as actuacións
nesta cámara municipal darán
comezo a un festival que, desta
banda, por dificultades na orga-
nización, retrasa o calendario
de concertos até outono.

A Casa das Artes de Arcos
de Valdevez será o escenario o
día 12 da actuación dos portu-
gueses Lumen. O proxecto
xurde despois da disolución da
Roldana Folk o pasado verán,
cando o músico José Flávio
Martins decide convidar a unha
serie de intérpretes para de-
senvolver un traballo dentro do
eido da world music.

O grupo presentará os te-
mas do seu primeiro traballo,
Fogo dançante, cun repertorio
que inclúe composicións orixi-
nais e versións de temas tradi-
cionais galegos, portugueses e
irlandeses. Na interpretación,
Lumen combina instrumentos
tradicionais como a gaita de fo-
les ou a guitarra portuguesa co
baixo e a batería.

Os galegos actuarán o sá-
bado 13 a partir das nove e
media da noite. Con tres dis-
cos publicados, os compoñen-
tes de Ardentía levarán a Arcos
de Valdevez unha musica de
fusión na que conviven temas
procedentes da recollida de
pezas tradicionais e outras ten-
dencias musicais como o jazz. 

A formación, que se define
como folk-tradicional, naceu no
outubro de 1990 coa intención
de afondar no estudo da música
tradicional e incorporar outros
instrumentos populares como a
trompa, requinta, pito ou zanfo-
na. Despois de dezaseis anos no
eido da música, os que formaran
parte de grupos como Xarabal
ou o grupo de gaitas Maruxía se-
guen na teima de converter cada
actuación nunha festa popular, a
través dun repertorio variado, ba-
seado en temas populares e
noutros de composición propia.
O grupo, que desenvolve un la-
bor de divulgación dirixido aos
alumnos dos centros de ensino
da provincia de Pontevedra, está
composto por Roberto C. Cen-
dón do Nascimento, Salvador
Pérez Betanzos, Antonio Suárez,
Xosé Cristóbal Pascual Pérez,
Luís Prego Fernández e Miguel
A. González.♦

Ardentía no
Intercéltico do Porto

REDONDELA, CAPITAL DOS MONICREQUES

Bonecronic, Trukitrek e Lejo.

Estudou Belas
Artes en
Pontevedra e
Gráfica
Publicitaria na
Escola de Artes
da Coruña.
Participou en
exposicións colec-
tivas como Novas
creacións,VII
Fotobienal de
Vigo; Imaxes
maiores,
Fundación Caixa
Galicia; O feito
fotográfico,
MARCO de Vigo
ou Ausencias e
Memória,
Auditorio de
Galicia de
Compostela.
Algunhas das
teses suxeridas
nas súas obras
apuntan á imposi-
bilidade da foto-
grafía para delimi-
tar calquera iden-
tidade allea ou
propia, así como
a súa incapacida-
de de construir un
pasado ao que
sempre remite.
Fotografías que
falan acerca da
vacuidade do
“texto fotográfi-
co”, da súa total
dependencia dun
texto alleo e pre-
vio, da súa radi-
cal ambigüidade
e da súa imposibi-
lidade para asu-
mir o papel de
definición obxecti-
va de
identidades.♦
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Que se tiña mal xenio o zapatei-
ro Xacobe? Abonde con dicirvos
que, cando non estaba na casa a
súa muller, na que mallaba como
en liño verde, rifaba con todos os
que se paraban a ollar as mostras
da súa vidreira, con calquera via-
xante que non lle caese ben, e
unha cotorra que tiña en fronte a
viúva dun capador, e, ás derra-
deiras, consigo mesmo.

Ademais de ter sona de bon
zapateiro, tiña moito nome polo
seu talento e agudeza, que para si
quixera algún morno revisteiro
que firma cun nome que comeza
con Xarreta, que é un peixe co-
ma outro calquera.

Fronte da casa do noso zapa-
teiro –mestre lle chamaban todos

por medo a que non os esnafrase
coa pata de cabra– vivía un an-
daluz que se adicaba ao provei-
toso oficio de contratista de con-
sumos, un deses homes para
quen un par de cornos, con per-
dón das caras mais vellas que me
lean, sobre todo se eran cornos
dun boi morto e morto por un
toureiro, era o regalo máis gran-
de que lle podían facer; e que,
como en Galicia non vén esa
afección pola arte de Cúchares,
senten por nós ese santo despre-
zo que os mouros teñen polos
dexenerados ingleses, que non
teñen tampouco sangue toureiro.

—Ouza vostede, mestre –di-
cíalle un día o andaluz–, teño
necesidade de que me faga unhas

botas graciosas e de bo andar.
—Home, eu penso facerllas

coma para un home completo.
—Si, señor, iso. Pero quero

dicir que non han de ser deses
zapatóns que usan os galegos.

—Moi ben dito –respondeu
Xacobe deíxando a subela e po-
ñendo cara avinagrada–, xa lle fa-
rei unhos zapatiños de madama.

—Como, de madama? Voste-
de que quere dicir?

—Quero dicirlle que lle farei
o que vostede merece.

—Iso xa é outra cousa –res-
pondeu o andaluz dándolle un ti-
rón ao pantalón pola cintura.

—E a propósito, señor; aquí
teño unhas botas moi ben traba-
lladas, que mas encargou un se-

ñor de Mondego, que non as qui-
xo porque lle magoaban un pou-
co. A vostede hanlle de caer ben,
e daríallas baratas.

E mostroulle unha bota, nas
que cabían catro pés, moi como-
damente, do meu amigo e cirur-
xián señor Torres, que é tamén
un andaluz polas trazas.

—Diga vostede, señor... mes-
tre –dixo o andaluz indignado ao
ver tales botas– figurouse que te-
ño pé de galego? Vamos, hom;
ofrecerme a min calzado de 43
puntos!

–Dispense, meu señor; non
se irrite que lle pode saír mal o
negocio. Eu esquecinme de que
os andaluces non calzaban tantos
puntos como os galegos...♦

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

Xosé Ramón
Freixeiro Mato
‘Manuel María
contribuíu
á creación
dun modelo
de lingua literaria’

M.B.
A súa obra Cucou o cuco
cuqueiro. (Lingua e estilo na
obra Manuel María) foi a
gañadora da XX edición do
Premio Literario Ánxel Fo-
le, que convoca El Progreso
e a Fundación Caixa Gali-
cia. Xa fora merecedor des-
te mesmo premio en 1993,
na edición dedicada a No-
riega Varela. Que significa
recibir este galardón?

Unha gran satisfacción,
especialmente porque o pre-
mio estaba dedicado a Ma-
nuel María, un home tan re-
levante e un amigo. Entrei
en contacto con el na Coru-
ña. E dende aquela tiña con
el a débeda de estudar en
profundidade a súa obra. O
premio ofreceume esa posi-
bilidade, por iso gañalo para
min ten un valor especial.

Que destacou o xurado?
A metodoloxía, o rigor e

o carácter técnico do estudo.
Non realicei unha biografía
senón que é un traballo espe-
cializado sobre a lingua.

En que consiste?
Céntrase na lingua e no

estilo do autor. Na introdu-
ción abordo a relación que
mantiña o autor co idioma, o
seu activismo e fago unha ca-
racterización da lingua. A
parte central do traballo está
dedicada á análise dos recur-
sos expresivos que Manuel
María empregou na súa obra.

Por que titula o estudo
Cucou o cuco cuqueiro?

Porque a repetición dun-
ha mesma base léxica con
diferentes terminacións, pro-
pio da tradición popular, é
unha das características bá-
sicas do estilo do autor.

Seguen a desenvolverse
os actos de homenaxe a fi-
gura de Manuel María.
Coida que está suficiente-
mente estudado?

A pesar de que era un po-
eta moi coñecido, coido que
non. A parte da tese realizada
por Camilo Gómez Torres,
impresionante na recollida de
datos, non existe moito e o
que hai non afonda abondo.

Que contribución fai
con este traballo?

Quere pór de relevo a
gran tarefa que levou a cabo
Manuel María na defensa da
lingua e o seu contributo na
creación dun modelo de lin-
gua literaria máis acaída.♦

Boa resposta

Paciencia, ratos,
que ardeu o muíño 
MARICA CAMPO

Que este é o país da paciencia sabíao ben aquel que fixo seu un
dito fisterrán para aplicarllo ao pobo galego: “Deus che dea
ira, que paciencia tes abondo”. Nietzsche pedía para si

“paciencia para soportar a paciencia” e eu penso que tamén nos vai
cumprir moita a nós. Corren ventos de paciencia en Galiza. Noutra
ocasión escribín que podiamos ter o perigo, agora que o Bloque
cogoberna, de, no afán de borrar o mapa cartografado por outros
–aquel que precede ao territorio segundo Baudrillard–, renunciase a
moitas cousas que nos significaron. Como tiñamos imaxe de radicais,
cómpre agora amosarnos moderados, compracentes, submisos. E sigo
con Nietzsche para dicir que as polaridades entre as que oscila a filo-
sofía segundo el, poderíanse aplicar á política. Se aquela trataba de

remitilo todo ao ben ou ao mal, esta móvese entre os polos do “politi-
camente correcto” e o “politicamente incorrecto”. Mais o filósofo,
por moi irracionalista que fose, nos advertía de que “o que se fai por
amor sucede sempre alén do ben e do mal”. Todo isto vén a conto da
sentenza que condena a tres militantes do Bloque pola súa protesta no
pleno municipal en que, outra vez unha vez máis, Francisco Vázquez
fixo mofa da nosa lingua e das leis que a protexen (ou deberían prote-
xer). Supoño que o nulo eco que espertou a sentenza nas instancias
“oficiais” da organización, ten moito que ver con esa obsesión do
“politicamente correcto”, pero deixa á vista tamén  o estado do amor
á lingua. Querer, dixo Roland Barthes, quéimanos. Algúns nunca
estarán queimados e non terán cicatrices; mais, cando miren os seus
fermosos rostros no espello, seguramente non se recoñezan, porque
son iguais a outros cos que se cruzan todos os días e aos que teñen
por consigna non molestar. Sei que estou sendo politicamente
incorrecta: sei que quero. E agora río e moitos dirán, seguindo a Hob-
bes, que non penso: “Rir é un grave defecto da natureza humana, que
toda cabeza que pensa se esforzará en superar”. Río porque é san e
porque, como estudabamos nos vellos manuais de filosofía, é un
“propio”, é dicir, algo que nos caracteriza como humanos. Só nos res-
ta rir e... paciencia, ratos, que ardeu o muíño.♦

M.B.
O colectivo BD Banda está de
aniversario. Para conmemorar
os cinco anos que leva na rúa o
seu fazine homónimo, o grupo
ten previsto desenvolver ao lon-
go do ano diferentes activida-
des, entre elas a presentación
dun número especial en caste-
lán e de dous volumes da co-
lección tirada pola Factoria K.

O Saló del Cómic de Barcelo-
na foi o lugar escollido polo grupo
para dar a coñecer estes novos
traballos. O número especial reco-
lle unha escolma de autores que
dende o primeiro número veñen
colaborando no proxecto. O que
persigue o colectivo con esta ini-
ciativa é que os lectores de fóra do
país coñezan a publicación galar-
doada o pasado ano co premio do
Saló ao mellor fanzine. A revista,
con capa de Miguelanxo Prado e
máis de cen páxinas a cor, incluirá
textos de autores e críticos como
Maikel de El Jueves ou Álvaro
Pons de La cárcel de papel.

En Barcelona tamén se pre-
sentarán dous volumes da co-
lección Bd Banda que botou a
andar o colectivo. Un deles titú-
lase Vilaverzas, e nel recóllnse
unha selección das historias fei-
tas por Miguel Robledo para a
revista Golfiño. No outro, con si-
natura do catalán Josep Beroy,
edítanse parte das aventuras
dos Detectives audaces que
publicara en El Pequeño País.

Como explica Kiko da Silva,
un dos precursores do colectivo
“Bd banda empezou como to-
dos os fanzines, sen perspecti-
va de futuro, pero coas ideas
claras”. “Queríamos que Bd
Banda  fose un escaparate para
promocionar aos creadores ga-
legos fóra”. Co tempo converté-
ronse nunha das pezas da en-
grenaxe da profesionalización
da banda deseñada en Galiza.

De fanzine a revista

O colectivo ten previsto dar este
ano un paso máis dentro da súa
profesionalización coa conversión
do fanzine en revista. Cunha pe-
riodicidade semestral a nova pu-
blicación diríxese a todos os pú-
blicos. Aínda que manterá a mes-
ma dirección, o cambio principal
virá dado por unha nova orienta-
ción nos contidos, con series con-
cretas, seccións de crítica, entre-
vistas, novas e curiosidades. 

Segundo Kiko da Silva o fu-
turo non está en publicar só en
galego, senón en acadar que o
cómic galego sexa coñecido
noutras linguas. “O único xeito
de facer cultura co tema de
banda deseñada é conseguir
que os nosos autores se lean
fóra e que os de fóra se lean en
galego”. Botando un ollo atrás o
autor considera que “non nos
podemos queixar do que se fi-
xo” pero sinala que debe “haber
máis variedade editorial”.♦

Cinco para Bd Banda

Kiko da Silva entre Iria Crespo e Mariano Casas.                                          AGN
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Identidade e 
violencia (2) 
FRANCISCO CARBALLO

As raíces da violencia
son múltiplas. A
semana pasada

aludín á relixión e á nación
como identificadores. Estes
estiveron na historia a
servir de soporte de
liberación e paz, mais
tamén foron instrumentos
de violencia. Nada, por per-
fecto que sexa, deixa de ser
manipulábel. 

En Identity and Violence
analiza Amartya Sen o
Islam e o Cristianismo: nin
un, nin outro están ligados
necesariamente a un tipo de
sociedade e de civilización.
Máis, o cristianismo pode
ser radical como relixión e
políticamente ser tolerante.
A. Sen é un economista
inglés de orixe india que re-
xeita a teoría de Huntington
sobre o conflito de
civilizacións. Se este autor
analizase as raíces da
violencia da súa “casa”, de-
duciría outras conclusións:
sabe ver o mosquito noutras
civilizacións e non ve
moscas na súa. 

Nunca como na
actualidade houbo tantos
intentos de diálogo interreli-
xioso. Mesmo o papa
anterior, Xoán Paulo II,
convocou en Asís un acto de
forte sabor interrelixioso:
unha oración colectiva dos
representantes de moitas re-
lixións. Bieito XVI recolleu
a luva deste ecumenismo
inicial cara a un desenvolve-
mento máis efectivo.
Preténdese un diálogo das
relixións e un encontro coa
razón para recoñecer os va-
lores básicos universais. En-
contro para lograr un
consenso de mínimos éticos,
entre eles o dereito á
liberdade de pensamento,
expresión e manifestación. 

Hans Küng desenvolve
na “Weltethos” –fundación
que preside de cara á elabo-
ración consensuada dunha
ética mundial– unha activi-
dade trepidante nos foros
relixiosos e políticos na bus-
ca dese obxectivo
imprescindíbel na madurez
da sociedade humana. 

Se unísemos forzas sufi-
cientes para desalienar
mentes e reformular institu-
cións nuns mínimos éticos,
estariamos na época dunha
paz mundial. 

A razón soa ten
demostrado a súa fraxilida-
de; as relixións sen a axuda
da ciencia degrádanse. Coa
ciencia podemos descubrir
as raíces que perverten a
razón; coa dimensión
relixiosa podemos fortalecer
a debilidade humana nun
horizonte de esperanza. To-
da luz é enerxía; todo vento
é movemento.♦

Cando soubemos que O Corpo
Santo venerado na igrexa da
Santa Cruz de Viana, en terras de
Chantada, correspondía ao do
dominico Frei Miguel González,
natural de Betanzos e, polo tan-
to, veciño noso a través dos tem-
pos, aló acudimos prestos a co-
ñecer a súa moradía. Mais a pri-
meira vez que nos achegamos á
Viana chantadina (e ben que nos
custou por falla de sinalización)
atopamos a igrexa pechada e
pouco máis fixemos que dar un-
has voltas arredor dela e ollar de-
moradamente o seu entorno de
vastas pradarías xa que non vi-
mos persoa ningunha coa que fa-
lar. Decidimos voltar pola Santa
Cruz de maio, que é cando a pa-
rroquia celebra festa maior, e así
o fixemos anos andados.

Viana pertencía á antiga xu-
risdición de Asma e a parroquial
é anexa da de Santa Uxía de As-
ma. A capela do Corpo Santo es-
tá adosada á igrexa e comunica-
da coa nave por un arco de me-
dio punto. O conxunto, levanta-
do sobre os prados cun pequeno
adro circular e tres esveltos ci-
preses a lle facer garda, ten a súa
graza e encanto.

Compañeiro de prédicas de
Frei Pedro González Telmo e de
Frei Pedro das Mariñas, Frei Mi-
guel González, quen figura citado
como betanceiro, morreu en Santa
Cruz de Viana terciado o século
XIII, cara ao 1230 segundo uns,
no 1246 segundo outros. Da tría-
da, o que mellor sorte tería poste-
riormente sería o denominado San
Telmo, quen acadou a santifica-
ción e o padroado de Tui e dos
mariñeiros. Represéntase cun bar-
co de vela nunha man e unha can-
dea acesa na outra, en alusión ao
chamado “lume de San Telmo”.

Chegado o trío de predica-
dores ás inmediacións de Viana, o
betanceiro esgotado solicitou un
respiro, ao tempo que cravaba en
terra o seu bordón de pau de pe-

reira. Ao proseguir camiño viron
que o báculo florecera. Disque del
medrou unha pereira que se con-
servou por catrocentos anos, co-
ñecida popularmente polo nome
do “pau de romeiro”. Subindo un-
ha costa, frei Miguel sentiuse feri-
do de morte e anuncioulles aos
compañeiros a súa hora, pedíndo-
lles que enterrasen o corpo na pri-
meira igrexa onde tocasen os si-
nos sen intervención humana. Dé-
ronlle de beber nunha fonte (que
pasaría a ser a Fonte do Santo)
mais a vida escorríaselle. Nese in-
tre soaron os sinos da igrexa de
Viana e os frades achegáronse a
ela, comprobando que era unha
pomba branca a que movía as
campás. Entenderon así que aquel
era o sitio sinalado para lle dar te-
rra ao moribundo e alí o enterra-
ron cando deu o derradeiro alento.

Axiña foi obxecto de culto
dos paisanos e correu a voz de
feitos milagrosos. Co tempo
construíronlle unha capeliña ado-
sada á parroquial coa súa propia
espadaña, ergueita polo 1700.
Ofrecerse a el “ha sido el grito
unánime de los enfermos, cojos,
tullidos, ciegos, tercianarios y de
los acosados de cualquier cala-
midad o desgracia…”, no dicir do
seu biógrafo. O cadáver do frade
atopábase sepulto baixo o altar da
capela, do que os devotos extraí-
an terra que levaban nunha bolsi-
ña pendurada ao pescozo para cu-
rar das tercianas. Milagres que se
lle apuxeron á intercesión de
quen para os paisanos pasou a ser
coñecido como O Corpo Santo. 

Con todo, a Igrexa oficial
amosouse durante séculos insen-
síbel aos sentimentos dos paisa-
nos e non accedeu á canoniza-
ción, nin sequera á beatificación
do frade betanceiro. O Corpo
Santo de Chantada entraría, pois,
no apartado de santiños populares
(coma Frei Pedro Mazás –tamén
mariñán e dominico aínda que ca-
tro séculos posterior–, venerado

na parroquia de Ois en Coirós)
con culto tolerado e enmascarado
baixo outras celebracións.

En maio de 1879 comezouse
un proceso que foi narrado polo
crego don Xoán Álvarez Varela,
párroco de Sabadelle e Merlán e
notario eclesiástico do bispado de
Lugo, nomeado polo bispo da dió-
cese para autorizar todas as dili-
xencias encomendadas ao Padre
Solla, prior dos dominicos de Pa-
drón, como xuíz comisionado.
Realizadas as pesquisas e infor-
macións correspondentes ao caso,
procedeuse a exhumar os restos.
Con presenza de autoridades ecle-
siásticas, civís e militares do dis-
trito retirouse o altar e retablo da
capela e escavouse. Descubriuse a
lápida e os restos apareceron a un
metro sesenta centímetros de pro-
fundidade “perfectamente conser-
vados, con la cabeza al oriente y
los pies al poniente”. Recoñece-
ronse polos médicos de Chantada
Manuel e Mariano Cedrón, levan-
tándose acta e depositaronse nun-
ha furna que se fechou con tres
chaves. Unha delas entregouselle
ao alcalde, outra para o bispo de
Lugo e outra para a orde domini-
ca. O crego cronista consideraba
estar diante de “Un nuevo santo
dominico, y una gloria máis de
Galicia”, como titulaba a crónica,
mais da súa lectura non se des-
prende que o proceso chegase a
completarse totalmente e aprobar-
se por Roma, máxime se temos en
conta que escribe só dous meses
despois dos feitos.

A imaxe do Corpo Santo que
sacan na procesión represéntao
barbilampiño, co hábito da súa Or-
de, un libro na esquerda e un cirio
na dereita ao que lle engaden un ra-
mallo de flores. Mais interese para
nós ten o retábulo da capeliña pro-
pia con tallas en madeira de sabor
popular, unha delas representando
a morte de frei Miguel asistido por
un compañeiro coa presenza do an-
xo e a propia igrexa de Viana.

Algo arredada da igrexa, no
medio dos lameiros, atópase a
fonte. Case temos que mollarnos
até os nocellos para chegar a ela.
A obra de cantería semella nova.
Nela lese esta inscrición: “Fuen-
te del Santo erigida en memoria
de Dª Dolores Fernández Gon-
zález. D.E.P. Año 1940”. Desta
fonte, que brota onde o frade fa-
leceu, segundo uns, levábase au-
ga aos enfermos para que alivia-
sen as súas doenzas.

Na estampiña que recollimos,
logo de deixar a nosa ofrenda, fi-
gura a imaxe citada, nomeada co-
mo “Venerable Fr. Miguel, O Cor-
po Santo”. Nela dise que naceu
“cerca de” Betanzos a comezos do
século XIII. O “cerca” non nos
gostou nada.Canto de cerca? En
que dirección? Como tampouco
nos gustou que as únicas palabras
en galego sexan Corpo Santo. Pre-
gámoslle ao señor párroco que a
próxima edición da estampiña a
faga na lingua do país, na lingua
que era a do Corpo Santo e na da
maioría dos seus devotos a través
dos séculos. Gañará en autentici-
dade. Ah! E que suprima o “cerca
de” se non ten probas concluíntes
e deixe o nacemento de Frei Mi-
guel en Betanzos a secas, aínda sa-
bendo que na época do nacemento
do venerábel paisano non se pro-
ducira o traslado da vila dende o
emprazamento primitivo de Tio-
bre até a actual, acordado no ano
1219 polo rei Afonso de Galiza e
de León, que figurou na historia
como IX debendo ser VIII.

Ollamos de lonxe a procesión
que se efectúa en pouco tempo,
polo adro arredor da igrexa. O
contorno de pradarías permite
observar toda a cerimonia a dis-
tancia. A orquestra fica prepara-
da no palco para a “sesión ver-
mú” e os recendos que chegan
lémbrannos que é hora de xantar.
Daquela decidimos marchar por-
que aquí non estamos convida-
dos. A ver se para outra!♦

Polos Camiños da Terra                 Xesus Torres Regueiro

O Corpo Santo de Viana
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■ TEATRO

ONDAS
O Centro Cívico Cultural
acolle a representación des-
ta obra pola compañia No-
ve Dous este venres 12. 

BoirBoiroo
■ TEATRO

GARCÍA
Teatro do Adro representa
a peza de Cándido Pazó o
vindeiro venres 19 na Casa
da Cultura.

BurBurelaela
■ TEATRO

O CANTAR
DA CANTARUXA
Os mais cativos teñen aos
Monicreques de Kukas o
mércores 17 na Casa da
Cultura.

O CarballiñoO Carballiño
■ TEATRO

FINAL DE PELÍCULA
O Auditorio Municipal aco-
lle, o vindeiro venres 19, es-
ta representación de Ánco-
ra Producións.

CariñoCariño
■ TEATRO

POPÍN
Os máis cativos poderán
gozar co espectáculo do pa-
llaso vigués este venres 12
no Auditorio Municipal. No
mesmo lugar teremos, o
luns 15, o espectáculo Ma-
gilusión, de Javier Muro.

CeeCee
■ TEATRO

ESPERANDO AGODOT
O sábado13 poderemos
ollar no Salón de Actos do
Concello esta peza de Talía
Teatro. No mesmo lugar o
vindeiro sábado 20,Fula-
no, Mengano e Citano
presentan O Faro, historia
de Chicho de Chantada,
que substitúe durante uns
días ao seu amigo o fareiro,
oficio do que non ten nin
idea e consigue saír airoso.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

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

LATEXOS
No hotel Meliá María Pita
expóñense, até o 3 de xu-
ño, as xilografías de José
Valentín.

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

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.

FRANCISCOLEIRO
No recén estreado edificio
da Fundación Caixa Gali-
cia podemos contemplar a
obra de Francisco Leiro, a
de Cristina Iglesias e a co-
lectiva 10 anos, 10 artistas,
selección de autores que
simbolizan o percorrido 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 magníficas

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

Como cada ano, a lingua bótase á
rúa para festexar o Día das Le-
tras. O mércores 10 de maio co-
mezou en Compostela a marcha
reivindicativa e da capital parte
para pasar cadanseu día en Fene,
A Mariña, Lugo –luns 15–, Ou-

rense, Baixo Miño –xoves 18–,
Vigo, Pontevedra –luns 22– e O
Salnés. O Correlingua remata na
Coruña o mércores 24 de maio.
O manifesto deste ano escribíro-
no os alumnos do Colexio Públi-
co de Xanceda (Mesía).♦

CorrCorrelinguaelingua
O O TTrinquerinque

O martes 16 ás 20:30 h. na sala Ca-
pitol de SANTIAGO celébrase a I edi-
ción deste acto no que diferentes
linguas do Estado teñen representa-
ción na música contemporánea. O
cartel compóñeno os valenciáns
Obrint Pas, que chegan co seu cd-
dvd En moviment, gravado en direc-
to para celebrar os seus 12 anos de

carreira ante 10.000 persoas; os bas-
cos Kuraia presentando o seu últi-
mo álbum Piztu da piztia, con sons
punk rock, metal e hardcore, ritmos
duros e guitarras abrasivas; e os ga-
legos Nao, que presentan a súa de-
mo Usa a palabra, na que amosan
actitude e compromiso cunha sono-
ridade compacta e melódica.♦

Linguas Linguas VVivasivas

N
º 

1.
22

2 
●

A
no

 X
X

IX
 ●

D
o 

11
 a

o 
17

 d
e 

m
ai

o 
do

 2
00

6

☞ OUTROS TEMPOS.
Pasados trinta anos, un

home forza un reencontro coa
súa primeira moza para recu-
perala. Ela está casada en
Tánxer e ten un fillo xa eman-
cipado, que está de visita na
súa casa, por iso non quere na-
da del. Boa actuación de De-
pardieu.

☞ MISIÓN IMPOSÍ-
BEL III. Terceira parte

dunha saga economicamente
moi rendíbel. Ethan Hunt
(Tom Cruise) debe cumprir
unha misión arriscada na que
nada é o que parece. Moita
acción e bastante máis intriga
que en entregas anteriores.
Dirixe o creador das series
“Perdidos” e “Alias”, J.J.
Abrams.

☞ UN FRANCO CA-
TORCE PESETAS.

Martín e Marcos son dous ami-
gos que deciden emigrar a Suí-
za na busca de mellores opor-
tunidades. Pouco e pouco irán

facendo a vida alá e criarán as
súas familias. Cumprido o seu
obxectivo, chega o máis difícil,
volver á casa convertidos en
estranxeiros. 

☞ DECLARAIME
CULPÁBEL. Durante

un macro xuízo contra a mafia,
Jackie 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

preséntase para loitar contra
un goberno autoritario e abolir
o poder do Estado. Ten como
aliada unha moza perseguida
por erro. Aderezada cunha
conspiración para xerar medo
entre a poboación 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 te-
ñen un plan oculto. Spike Lee
dirixe unha película un chisco
artificiosa.

☞ VOLVER. Raimunda
e Sole son irmás man-

chegas. 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 Almo-
dóvar, máis cómico e femini-
no que as súas últimas pelí-
culas.

☞ TRISTÁN E ISOL-
DA. Tristán naufraga e

namórase da súa rescatadora,
Isolda, princesa de Irlanda.
Máis tarde, o namorado deberá
entregarlle á moza como espo-
sa ao seu rei Mark. O primeiro
amor imposíbel pensado para
adolescentes de hoxe.

☞ INSTINTO BÁSICO
2. Segunda parte do th-

riller erótico sobre unha asasi-
na en serie interpretada por
Sharon Stone. A actriz autopa-
ródiase nunha secuela que
perde sensualidade e incorrec-
ción política.

☞ CAPOTE. Película
máis ou menos biográfi-

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

☞ CRASH. Trinta e seis
horas na vida de Los An-

geles. Película coral que recrea
as dificultades de integración
das diferentes colonias de emi-
grantes en California. Dirixe o
guionista de Million Dollar
Baby.♦

CarCarteleirateleira

Tomando como punto de partida con-
ceptos como o de factoría cultural, no
sentido de xerar unha cultura en pro-
ceso, creativa e participativa, fronte a
unha cultura espectacular, unilateral e
allea, a Consellaría de Cultura propón
o soporte de dúas carpas itinerantes
para poñer a cultura galega en circu-
lación, implicando a 400 persoas en-
tre persoal técnico e artistas, con mú-
sica, teatro, circo, vídeo, internet,
obradoiros, e concursos. Desde este
xoves 11 e até domingo 14 as carpas
instalaranse en OURENSE e RIBADEO.
Na primeira temos este venres 12 de
22 a 00:30 h. o Espectáculo Tenta-
cular da compañía Chévere, que
contará coma convidados coas voces
cantantes de Pepa e Davide, os có-
micos galegos de Bucanero con Pi-
ratadas, o actor Carlos Santiago co
espectáculo Na escaleira, as estrelas
internacionais Marcella Manzilli co-
mo Miss Glamour con Glamour Re-
venge (trapecio cómico) e o clown
belga Joseph Collard, e a colabora-
ción especial de Carlos Meixide, O
Sobrado de Abadín; o sábado 13 a

partir das 20:30 h. teremos en concer-
to a Manuel Seixas Neuroband, A
Banda de Poi, e aos norteamericanos
Mercury Rev; ao día seguinte chega
desde ás 17 h. o Domingo en familia
na carpa, espectáculo para todos os
públicos a cargo de Berrobambán.
En Ribadeo teremos o venres 13 des-
de as 20:30 h. en directo ás bandas
Mercado Negro, Dios ke te crew, e
a Anthony B; o sábado 13 desde ás
22 h. o Espectáculo Tentacular de
Chévere, e o 14 o Domingo en fami-
lia na carpa. Ademais en ambas car-
pas haberá o venres 12 de 10 a 13 h.
Obradoiros educativos para xente
nova; e o sábado 13 de 11 a 14 h.
Obradoiros educativos para xente
adulta. Parellamente a estas activida-
des Pistacatro realizará un Espectá-
culo de rúa este xoves 11 de 19 a 21
h. en VIVEIRO; o venres 12 de 13 a 15
h. en BURELA; o sábado 13 de 19 a 21
h. en VERÍN; e o domingo 14 de 13 a
15 h. no CARBALLIÑO. Os itinerarios
da carpa e o programa completo po-
den consultarse en www.aculturacir-
cula.info.♦

AA Cultura CirCultura Circulacula

Dios ke te Krew.

O encontro musical de Xabier,
voz de Nova Galega de Danza, e
Guillermo, músico de Berrogüet-
to, deu lugar a un fermosos pro-
xecto, Músicas de Salitre, que

poderemos escoitar o mércores
17 no Auditorio Municipal CARI-
ÑO; o venres 19 terémolos no au-
ditorio municipal Cine Alovi das
PONTES.♦

Músicas de SalitrMúsicas de Salitree

O cantautor do Bierzo chega ao
Auditorio Municipal de VILA-
GARCÍA DE AROUSA este venres
12 co seu último traballo Hasta
otro día, Chicho, recital homena-
xe a Chicho Sánchez Ferlosio. O
sábado 13 escoitarémolo no tea-
tro Jofre de FERROL.♦

Amancio PradaAmancio Prada

Vai tocar este xoves 11 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia en SANTIAGO
DE COMPOSTELA, baixo a direc-
ción do prestixioso Frans Brüg-

gen, nun concerto no que podere-
mos escoitar composicións de
Mozart. O venres 12 repetirá no
C.C. Caixanova de VIGO.♦

Real Philharmonia de GaliciaReal Philharmonia de Galicia

Siro mostra
a súa obra

máis
recente na

galería
Sargadelos
de FERROL.

A Galicia
Industrial
é a mostra
que
podemos
contemplar
na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.



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, unha
viaxe a través de numerosas
pezas delicadas e especta-
culares: a arte, os costumes
funerarios, a historia e a re-
lixión entre outros aspectos

GALIZA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié acolle
esta impresionante mostra
de produción propia que co-
bre máis de dous séculos de
desenvolvemento industrial
no noso país, desde os pre-
cursores do s. XVIII até as
novas industrias do s. XXI.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 05
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía de nature-
za, recoñecido como o máis
importante do mundo, orga-
nizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de His-
toria Natural de London, nas
que non só se valora a beleza
formal, senón tamén a cruel-

dade e os problemas de con-
servación da natureza, pó-
dense ollar no Aquarium Fi-
nisterrae, até o 25 de xuño.

AA EstradaEstrada
■ TEATRO

SAPRISTI
O sábado 13 esta compañía
estrea no teatro Principal a
peza Unha merenda de
Alicias. No mesmo lugar
temos, o vindeiro xoves 18,
a Antonio Romarís con
Por arte de maxia.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

SIRO
A galería Sargadelos acolle,
até o 31 de maio, a obra re-
cente do caricaturista e pintor.

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

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-

blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos.

■ MÚSICA

DON CARLO
A State Opera de Bulga-
ria, con Nayden Todorov e
Bojidar Bonev na direc-
ción de orquestra, e Nina
Naydenova como directora
de escena, faranos gozar
coa representación da exce-
lente obra de Verdi este xo-
ves 11 no Jofre.

GondomarGondomar
■ CINEMA

TIERRA Y LIBERTAD
Dentro do ciclo Historia e
Cinema que organiza o Ci-
neclub Latino, o venres 19
ás 22:30 h. proxéctase no
auditorio Lois Tobío esta fi-
ta sobre a Guerra Civil Es-
pañola de Ken Loach.

LalínLalín
■ TEATRO

TARTUFO
Teatro de Ningures pre-
senta esta adaptación do
clásico de Molière o venres
19 no Novo salón Teatro.

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 selec-
ción de obras pertencentes
á colección da entidade.

■ MÚSICA

NARF
O auditorio Gustavo Freire
acolle este xoves 11 ás
20:30 h. a presentación do
novo proxecto do galego
xunto cos mozambicanos
Timbila Muzimba.

CARMEN NIKOL TRÍO
Esta formación de jazz che-
ga este xoves 11 ao Clavi-
cémbalo. O venres 12 te-
mos, na mesma sala, a can-
ción de autor de Alberto
Pérez; o sábado 13 tocaralle
o turno ao metal dos Katha-
arsys; o martes 16 ao can-
tautor e pianista uruguaio
Leo Maslíah; o mércores
17 teremos ao pornoautor

madrileño El Chivi; o xo-
ves 18 celébrase unha gala
de voces a cargo da escola
de música moderna Aulos;
e o venres 19 van dar un
concerto os lexendarios Ñu.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos con-
templar, na cafetaría, a súa
mostra de fotos apoiada por
textos de Delfín Caseiro e,
na Sala de Mostras deste
mesmo lugar, a que está
adicada ao navegante gale-
go ao servizo da coroa por-
tuguesa João da Nova. Pa-
ga a pena, porque tamen
podemos coñecer o castelo,
hai pouco restaurado e con-
vertido en hotel.

MurMurosos
■ TEATRO

ROLDA DE CARICIAS
No Centro Cultural e Xuve-
nil, este venres 12, por Sa-
rabela Teatro.

OrOrtigueiratigueira
■ EXPOSICIÓNS

FESTIVAL CELTA
Até este domingo 14 no
claustro do Concello pode-
remos contemplar unha es-
colma dos mellores carta-
ces que se presentaron ao
concurso, que gañou o ma-
lagueño Modesto García
Maldonado.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

AVANGARDAS
PORTUGUESAS
Trazos próximos. Artistas
do século XX portugués
acolle a autores da impor-
tancia de Amadeo de Sou-
za-Cardoso, Paula Rego
ou Almada Negreiros, que
podemos ollar no C.S. Cai-
xanova até o 18 de xuño.

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

■ MÚSICA

LLUÍS 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. Este
venres 12 no Auditorio Mu-
nicipal. Entradas á venda no
Auditorio e libraría Torga.

PontearPonteareaseas
■ ACTOS

II FESTIVAL DE
ESCOLAS DEMÚSICA
Organizado pola A.A.C.
Guláns coa colaboración da
banda de música Unión de
Guláns e o Concello de
Ponteareas, terá lugar no
Parque da Visoureira este
domingo 14 a partir das
17:30 h. coa participación
da Escola de Música Mu-
nicipal de Ribadeo, Esco-
la de Música de Salceda,
Escola de Música de To-
rroso e a Escola de Músi-
ca Unión de Guláns. 

■ TEATRO

VOLTA E DÁLLE
Vai representar a peza Jali-
sia ¡mi madriña! o mérco-
res 17 no auditorio munici-
pal Severiano Soutullo.

As PontesAs Pontes
■ MÚSICA

LETRAS ESONS
A Casa Dopeso acolle este
venres 12 o concerto do
grupo de mulleres cabover-
diano de Burela, Batuko
Tabanka. O mércores 17 ás
12 h. no Parque Municipal
os máis cativos poderán
achegarse á poesía e os
acompañamentos rítmicos
grazas ao espectáculo parti-
cipativo Mama cabra.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

ESTA HISTORIA
Xosé Monteagudo presen-
ta o seu novo libro na gale-
ría Sargadelos este xoves
11 ás 20 h., acompañado
por Carlos Lema, director
de edicións de Galaxia, o
profesor Antón Sobral, e o
escritor Xesús Constela.

MAIO, MES DA LINGUA
O Concello organiza, xunto

cunha vintena de asociacións
e entidades, un amplo progra-
ma de actividades en torno as
letras e cultura galegas. Este
venres 12 de 18 a 20 h. na
Praza da Verdura: Obradoiro
e concurso de debuxos para
crianzas; o sábado 13: obra-
doiros de dinamización lin-
güística para rapaces Fa-
lando en Verde de 11:30 a 13
h. na Casa da Cultura de Es-
tribela, e no C.C. de Monte
Porreiro de 17 a 20 h. un de
literatura creativa para
mozos de 12 a 14 anos im-
partido polo escritor Carlos
Negro; ás 20:30 h. na Casa
da Cultura do Salgueiral
(Bora) haberá un concerto de
música coral; o domingo 14
farase un Roteiro polos cru-
ceiros de Lérez con saída ás
9:30 h. da igrexa de Santia-
guiño do Burgo; o luns 15
Xabier Campos Villar im-
parte ás 21 h. no Centro So-
ciocultural O Burgo a confe-
rencia Manuel Lugrís Frei-
re: obra literaria e acción
social; o martes 16 de 13 a 14
h. emítese o programa de ra-
dio especial As letras galegas
na onda desde o colexio Vila-
verde de Mourente, ás 20:30
h, preséntase no Principal o
libro de Evaristo A. Mos-
quera, Catro anos a bordo
dunha illa. Memorias dun
preso en San Simón, e ás 21
h. no Centro Sociocultural do
Burgo haberá un faladoiro
coordinado por Xesús Por-
tas Ferro sobre Uso e coñe-
cemento da lingua galega
no noso ambiente; o mérco-
res 17 Día das Letras as
crianzas contan con obradoi-
ros de debuxo e colaxes na
Ferraría ademais da elabora-
ción dun gran mural sobre
Manuel Lugrís Freire, desde
as 11 h. na Praza da Verdura
desenvólvese a Festa da Lin-
gua e Libros Viaxeiros, con
pasarrúas e actuación do gru-
po tradicional Sachadiço de
Hío, maxia infantil con Nil-
son, contacontos con Codia
e Miolo, teatro infantil coas
Esmorganas, un concerto do
cantante brasileiro Carlos
Dantas... e ás 20 h. na praza
de Curros Enríquez celébrase
un acto popular de homena-
xe a Lugrís Freire; o vindei-
ro xoves 18 inaugúrase ás
20:30 h. no C.C. A Carballei-
ra en Vilar (Ponte Sampaio)
unha mostra de Fotografías e
obxectos sobre a vida na pa-
rroquia desde 1900 até 1972,
e ás 21 h. no mesmo lugar
Manuel Portas Ferro falará
sobre Manuel Lugrís Freire.
Da Cova Céltica ás Irman-
dades da Fala; o venres 19
ás 21 h. nos soportais da Ca-
sa da Luz haberá un Serán
poético.

FESTA DA LINGUA 06
Organizada pola A.C. Revi-
ra, comeza o venres 12 ás 20
h. no seu local (Arcebispo
Malvar 33) coa presentación
do libro Oxalá voltassem
tempos idos (Laiovento), de
Martinho Montero Santal-
ha e a continuación (ás 22
h.) o concerto do compositor
galego José Constenla. Xa
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O herO heroeoe
Sarabela representa a peza de Manuel Rivas, baixo a dirección de
Ánxeles Cuña Bóveda, este sábado 13 no Auditorio Municipal de CAN-
GAS; o domingo 14 ollarémola na Casa da Cultura de BETANZOS.♦

Mofa e BefaMofa e Befa
O magnífico dúo chega este sábado 13 ao Teatro da Beneficencia de OR-
TIGUEIRA con Cultura para dar e tomar, o domingo 14 vai estar noCen-
tro Sociocultural de SAN SADURNIÑO.♦

LagarLagarta Lagarta Lagartata
Representa a obra Carambola (Cóncavo convexo), de José Luís Prieto, bai-
xo a dirección de Lino Braxe, este venres 12 no Coliseo Noela de NOIA; o
sábado 13 faráo no C.C. Caixanova de VIGO; o domingo 14 na sala Bahía de
FOZ; o vindeiro venres 19 e sábado 20 no Padroado do Teatro Principal de
OURENSE; e o domingo 21 noCentro Sociocultural de SAN SADURNIÑO.♦

Farsa de BululúFarsa de Bululú
Teatro do Morcego homenaxea a Manuel María coa representación
desta peza xoves 11 e venres 12 noPrincipal de SANTIAGO; o sábado 13
ollarémola no Pazo da Cultura de CARBALLO; e o martes 16 no audito-
rio municipal Gustavo Freire de LUGO.♦

84 Charing Cr84 Charing Cross Roadoss Road
Carmen Elías e Josep Minguell compoñen o reparto desta peza de He-
len Hanff, dirixida e adaptada por Isabel Coixet, que poderemos ollar o
vindeiro xoves 18 ás 20:30 h. no auditorio Gustavo Freire de LUGO; o
venres 19 no Principal de PONTEVEDRA; o sábado 20 no Auditorio de
Galicia de SANTIAGO; e o domingo 21 no teatro Jofre de FERROL.♦

TEATEATROTRO

O C.S.
Caixanova

de OURENSE
acolle unha

mostra de
pintura

portuguesa
do s. XX.
Á dereita,
cadro de

José Almada
Negreiros.

Narf estará este xoves 11 no Auditorio Gustavo Freire de LUGO.

Lluís Llach
está este
xoves 11
en VIGO e
o venres
12 en
OURENSE.



o 17 de maio, no Campiño
de Sta. María ás 14 h. habe-
rá unha churrascada popular
e, ás 15;30 h, un recital poé-
tico con Belem de Andrade,
Vítor Gulias, Sílvia Capom
e Xaime Estévez.

■ EXPOSICIÓNS

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

ESCULTURA
NA COLECCIÓN
CAIXA GALICIA
O Café Moderno, expón
por primeira vez e até o 4
de xuño, unha mostra mo-
nográfica sobre a escultura
nos fondos da Colección
Caixa Galicia.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

LÚA CONLUVAS
As crianzas poden participar
os xoves das 18,30 até as
19,30 h. neste divertido e
programa de animación á
lectura, que se desenvolve
até xuño noC.C. Municipal.

■ CINEMA

SHOW DE CANS
Este venres 12 ás 23 h. pre-
séntanse, no Liceum, os
avances das curtametraxes
seleccionadas nas seccións
de Ficción, Animación e
Jalpón Friki, e outras novi-
dades que incluirá este ano
o festival. Os avances das
curtas estarán intercaladas
co humor do porriñés Maxi
e o final de festa a cargo do
grupo vigués de power &
punk Moon Cresta. Entra-
das a 2 euros, socios gratis.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

RibadeoRibadeo
■ MÚSICA

VÍCTORANEIROSBAND
O blues chega ao ciclo Músi-
cas Posíbeis este venres 12 ás
22 h. no Auditorio Munici-
pal. O sábado 13 ás 21 h. cé-
lebrase o Día das Letras Ga-
legas cun concerto da Banda
Sinfónica Municipal.

■ TEATRO

ÓPERA DE A PATACÓN
No Auditorio Municipal, o
Teatro do aquí representa,
este domingo 14, esta mag-
nífica obra de Roberto Vi-
dal Bolaño, na que se con-
tan as andanzas de Mackie
o Navallas e a súa banda, en
clave de comedia musical.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 16 ás 22:30, con
entrada de balde, proxécta-

se no centro social O Pichel
(Santa Clara 21) Titicut Fo-
llies (1967), de Frederick
Wiseman, en versión orixi-
nal subtitulada en galego.

■ EXPOSICIÓNS 

LUÍS H. FLORESRIVAS
O Museo do Pobo Galego
acolle a mostra de fotogra-
fía Debuxos e gravados nas
construcións populares.

O XARDÍN
DA FELICIDADE
Na galería DF Arte Con-
temporánea podemos coñe-
cer, até o sábado 27, a obra
de Ming Yi Chou, unha
pintura sobre 15 metros de
papel continuo; e o traballo
do artista sonoro lisboeta
Paulo Raposo.

GALIZA E
O SURREALISMO
Esta mostra inaugúrase este
venres 12 ás 13 h. no Cole-
xio de Fonseca.

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.

JORGEMOLDER
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 s. XX, exposición
que podemos visitar na Bi-
blioteca Universitaria Con-
cepción Arenal (Campus Sur).

SEN XERACIÓN
Podemos contemplar esta
mostra de X. Anleo, G. Ay-
merich, D. Basso, P. Bar-
beito, B. Cáccamo, T. Car-
bajo, D. Matamoro, M.
Paz, P. Pereira, I. Pérez Vi-
cente, 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.

KAILÄSA
Podemos visitar a mostra
Unha peregrinación ao co-
razón do Tíbet no Museo
das Peregrinacións.

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

DO GRECO AGOYA
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle, até este do-
mingo 14 de maio, a mostra
O retrato español no Mu-
seo do Prado.

■ MÚSICA

SONS DA DIVERSIDADE
Este ciclo de concertos con-
tinúa nunha nova edición re-

tomando o espírito de amo-
sar as diferentes tendencias
da creación musical actual
no mundo. Este sábado 13
ás 21 h. poderemos escoitar
á percusión brasileira de
Naná Vasconcelos. Máis
información en www.com-
postelacultura.org.

■ TEATRO

TEATRO DOM
Na sala Nasa podemos gozar
este xoves 11, venres 12 e sá-
bado 13 ás 22 h. coa obra Po-
la noite diante dos bosques.

O AVARO
Teatro Galileo leva á sala
Yago desde este xoves 11 ao
domingo 14 o clásico de
Molière. Esta sala acolle o
venres 19 e sábado 20 a es-
trea de Memoria do trinta e
seis, de Teatro do Atlánti-
co, con textos de Xosé Mª
Álvarez Cáccamo, Cláudio
Rodríguez Fer, Celso Emi-
lio Ferreiro, X.L. Méndez
Ferrín, e Pilar Pallarés en-
tre outros. Entradas e hora-
rios en www.salayago.com.

CACHIRULO
Os máis cativos poderán go-
zar o domingo 14 ás 12:30 h.
na sala Yago co espectáculo
de títeres O libro da selva.

SanxenxoSanxenxo
■ TEATRO

BICOS CON LINGUA
Con esta peza escrita por
Suso de Toro, Cándido

Pazó, Avelino González e
Xabier Lama entre outros,
Talía Teatro presenta este
espectáculo como unha pro-
posta sincera e cargada de
intención sobre a situación
da lingua galega, elevando a
voz e sinalando co dedo
cando é preciso, sempre cun
gratificante sorriso na cara.
O vindeiro sábado 20 no
Pazo Emilia Pardo Bazán.

TTomiñoomiño
■ ACTOS

POR UNHA PAIXÓN
A A.C. Eliseo Alonso realiza
no seu local de GOIAN este
ciclo de charlas coloquio no
que participan persoas cun-
ha experiencia destacada di-
rixindo asociacións e que
son referentes no Baixo Mi-
ño polo seu esforzo e impli-
cación. Este venres 12 ás
20:30 h. contan coa presen-
za de Xesús González
Álvarez, Antonio Granja
Pereira e Nemesio Castro
Álvarez, tres piares funda-
mentais da Agrupación Mu-
sical do Rosal.

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
■ CINEMA

IMPRESIONISMO
A Fundación Barrié progra-
ma este interesante ciclo, no
que poderemos ollar, este
venres 5 ás 20 h. e con entra-
da libre, a fita Xantar sobre
a herba (1959), deJean Re-
noir, en V.O. en francés. Es-
te venres 12 tocaralle o turno
a Moulin Rouge (1952), de
John Huston, habendo des-
pois da proxección un debate
no que van intervir Santos
Zunzunegui, catedrático da
Universidade País Vasco, e
Román Gubern, catedrático
de Comunicación Audiovi-
sual na Universidade de Bar-
celona e director do ciclo.

■ EXPOSICIÓNS

VIRGINIA PREGO
Inaugura este xoves 11 un-
ha mostra na galería María
Prego (Luís Taboada 21,
2º) onde se poderá contem-
plar até o 17 de xuño.

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 este luns 15.

SONS DOUTRO TEMPO,
HOXE
Podemos ollar a mostra O

LITERATURA GALEGA ACTUAL
A Escola Galega de Administración
Pública (EGAP), en SANTIAGO, súmase
aos homenaxes a Manuel Lugrís Freire
cun coloquio aberto a todas as persoas
interesadas sobre A literatura galega
actual, que se vai desenvolver o martes
16 ás 12 h. nos locais da EGAP (rúa
Madrid 2-4), e no que se conta coa par-
ticipación de Iria López Teijeiro, ga-
ñadora do I Premio Biblos de Novela,
Diego Ameixeiras Novelle, xornalista
e guionista de cinema que acaba de pu-
blicar o seu segundo libro, e Paula
Carballeira, actriz, contacontos e au-
tora de varios libros de literatura infan-
til. Ademais a EGAP tamén organiza
unha xeira cultural polos lugares e es-
cenarios nos que se desenvolveu boa
parte da vida de Manuel Lugrís, que te-
rá como guía ao historiador e museólo-
go Felipe-Senén López Gómez, e que
percorrerá durante todo o mércores 17
o Camiño Inglés de Santiago por terras
de Ordes (Poulo, Bruma ...), Carral
(Muíños da Costa da Égoa, cemiterio
de Paleo...), Cambre (restos romanos,
colexiata, Casa de Wenceslao Fernán-
dez Flórez...), Betanzos, Pazo de Mari-
ñan, Cerámicas do Castro e Museo do
Castro de Samoedo en Sada, a cidade
vella da Coruña, a Fundación Luís Se-
oane e o monumento a Curros. Nesta

viaxe ten acceso só o persoal ao servi-
zo de calquera das administracións pú-
blicas de Galiza (até 40 prazas). No ca-
so de presentárense máis solicitudes
que prazas terá preferencia o persoal da
Xunta. Para a selección terase en conta
a data de entrada da solicitude no Re-
xistro Xeral da EGAP ou a data do fax,
e tamén a asistencia ao coloquio do día
16. As solicitudes, segundo o modelo
oficial publicado no DOG num. 83, do
2 de maio de 2006, irán dirixidas ao di-
rector da EGAP (rúa de Madrid 2-4,
15707 de Santiago de Compostela),
aínda que tamén poderán inscribirse
por fax ao 981 546 330. As solicitudes
deberán entrar no rexistro antes das 10
h. do luns 15.

XI PREMIO MANUEL
REIMÓNDEZ PORTELA
A Fundación de Exposicións e Congre-
sos da ESTRADA promove este certame
xornalístico no que poderán participar
traballos ou serie de traballos (até un
máximo de cinco), sobre temas relacio-
nados co Patrimonio inmaterial galego-
portugués, e que sexan publicados en
lingua galega en calquera dos medios
de comunicación escritos até o 1 de
agosto de 2006. Os autores deberán re-
mitir unha páxina orixinal dos artigos,
na que conste a data de publicación e o

medio, acompañada dos seus dados, á
sede da fundación (Zona Deportiva s/n,
36680 A Estrada) antes do 11 de agos-
to. A dotación económica do premio é
de 1.500 euros. Máis información en
www.a-estrada.org, no teléfono 986
573 406 ou no fax 986 573 761.

XV CERTAME RICARDO
CARVALHO CALERO
Este premio consta de dúas categorías,
unha de investigación literaria ou lin-
güística e outra de creación literaria, de
narración curta. Os traballos presenta-
dos deberán ser orixinais e inéditos, es-
tarán escritos en lingua galega, con li-
berdade de normativa, e terán unha ex-
tensión mínima de 50 follas para o pre-
mio de investigación; e dun mínimo de
50 e un máximo de 100 folios para un-
ha narración ou conxunto de contos por
autor, no de creación literaria. Os orixi-
nais e 5 copias enviaranse antes do 15,
debidamente grampados ou encaderna-
dos, ao Rexistro Xeral do Concello de
FERROL, co correspondente título e le-
ma e, en sobre aparte, constarán os da-
dos persoais e breve currículo, cun re-
mite que será unicamente o lema.

I PREMIO DE SEGURIDADE VIAL
O Instituto de Estudios Políticos y Socia-
les promove o certame de iniciativas

Cambia de Marcha: Mobilidade Segu-
ra co obxectivo de sensibilizar e previr
entre a mocidade universitaria os acci-
dentes de circulación, partindo de que a
gran maioría dos accidentes de tránsito
se deben a factores humanos e a que as
taxas de mortalidade son maiores entre a
xente nova. Poden participar todos aque-
les estudantes, residentes na Galiza, que
cursen estudos en calquera das tres uni-
versidades galegas ou na UNED durante
o curso 05/06 ou que, finalizados os es-
tudos, obtivesen o título universitario
nalgunha desas universidades e tiveran
unha idade inferior a 30 anos o 1 de xa-
neiro de 2006. Os concursantes realiza-
rán unha única proposta de sensibiliza-
ción e prevención, escrita ou en formato
audiovisual en calquera das linguas ofi-
ciais, a título individual ou en grupo, da
que se enviarán 5 copias do orixinal, sen
asinar e cun lema que figurará nun sobre
á parte cos dados persoais, a copia da
matrícula universitaria ou do título, e do
DNI, antes do 25 de maio á Fundación
Instituto de Estudios Políticos y Socia-
les, rúa Xosé Cornide 7, 15005 da CO-
RUÑA. A organización dispón de varios
premios consistentes en ordenadores
portátiles, DVDs e a correspondente do-
tación económica. Máis información en
www.fundacionieps.org, www.udc.es, e
www.stopaccidentes.org.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE MEDIO
AMBIENTE E
DESENVOLVEMENTO
SOSTÍBEL

Convócanse axudas para paliar os
danos producidos polo lobo. Pode-
rán acollerse a estas axudas os pro-
pietarios de reses, que estean cer-

cadas ou protexidas por medio de
pastores ou doutros medios que
permitan o control do gando. As
solicitudes deberán formalizarse
mediante instancia dirixida ao con-
selleiro de Medio ambiente, segun-
do o modelo anexo nesta orde. To-
da a información pode consultarse
no DOG de 11 de abril de 2006.♦

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

Moon Cresta
toca

na festa de
presentación

do Festival
de Cans no

PORRIÑO
este venres

12.

Ming Yi
Chou, e o
artista
sonoro
portugués
Paulo
Raposo,
mostran o
seu traballo
na sala
DF de
SANTIAGO.



prodixio de Antón Corral até
o 20 de maio no museo Liste.

XURXO MARTIÑO
Podemos contemplar a súa
mostra na galería PM8 (Pablo
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.

ARTURO FUENTES
Xunto coa de Azucena
Vieites expón a súa pintura
na galería Ad Hoc até este
sábado 13 de maio.

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

IMPRESIONISMO
A sede da Fundación Barrié
acolle a mostra Obras mestras
do museo Wallraf-Richartz-
Fundación Corboud, formada
por unha coidada escolma de
41 paisaxes realizadas por ar-
tistas da talla de Courbet, Pis-
sarro, Daubgny, Sisley, Mo-
net, Renoir, Cézanne, Gau-
guin, Toulouse-Lautrec ou
Matisse.

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

■ MÚSICA

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. Este xoves 11
no C.C. Caixanova. Entra-
das á venda no telf. 902 504
500 ou 986 110 500

ZONA ZERO
Toca este xoves 11 ás 22 h.
na Fábrica de Chocolate. A
festa iPOP TVE2 presenta o
venres 12 ás 22:30 h. por 8
euros con entrada anticipa-
da, ou 10 na billeteira aos

Sr Chinarro, a DJ Ordo-
vás e DJ Pomme; e o sába-
do 13 a Lori Meyers. Máis
información en www.fabri-
cadechocolateclub.com.

AGENT V
Os ourensáns, con influen-
cias rock, surf, garaxe e
ambiente cool, tocan este
venres 12 na Iguana Club.
O sábado 13 teremos neste
local aos As flames die out
xunto con Under the va-
wes; o death metal dos sue-
cos Dismember soará o
martes 16, nun concerto no
que estarán acompañados
polos Scent of Death.

■ TEATRO

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 domin-
gos ás 20:30 h. o espectácu-
lo de Eisenhower Moreno
e Roberto Cordovani. En-
trada anticipada á venda nos
centros do Corte Inglés.

VVilaboailaboa
■ MÚSICA

GAIDEÓN
É un dúo (gaita: Carlos Pei-
xoto e acordeón: Coral La-
go) co único compromiso de
interpretar música tradicio-
nal galega. O martes 16 ás 24
h. dan un concerto na Casa
dos Druidas, en Acuña, para
celebrar as Letras Galegas.

TTrinxerperinxerpe
■ ACTOS

LETRAS GALEGAS
A Tenencia de Alcaldía aco-
lle o vindeiro venres 19 ás
19:45 unha conferencia a
cargo do historiador Dioni-
sio Pereira sobre Os mari-
ñeiros galegos nas loitas so-
ciais do Trintxerpe republi-
cano. O sábado 20 haberá no
mesmo lugar ás 12 h. da ma-
ñá unha proxección do vídeo
Ánxel Casal, a luz impresa;
o domingo 21 celébrase ás
12:30 h. unha misa en galego
na Parroquia de Nosa Seño-
ra da Asunción, no Poboado
de Pescadores e, ás 13:30,
faráselle unha Homenaxe a
Castelao, na súa rúa, coa ac-
tuación dos gaiteiros Novas
Fontes de Hernani.

TTarragonaarragona
■ MÚSICA

LAMATUMBÁ
A banda ourensá está de xi-
ra por Catalunya para pre-
sentar a reedición de Lume
(para que saia o sol). Este
xoves 11 toca na sala Zero;
o venres 12 estará na sala
Vietnam de RIUDARENES
(GIRONA); e o sábado 13 o
concerto será na sala Apolo
de BARCELONA.

ArArcoscos
de de VValdevezaldevez
■ MÚSICA

O auditorio da Casa das Ar-
tes acolle a inauguración do
XVI Festival Intercéltico de

Porto, cos concertos dos lu-
sos Lumen, o venres 12 ás
21:30, e dos galegos Ar-
dentía, o sábado 13.

VVianaiana
do Castelodo Castelo
■ CINEMA

VI ENCONTROS
DE VIANA
A asociación portuguesa de
produción e animación audio-
visual Ao Norte organiza es-
tas xornadas que se celebran,
Este sábado 13 e domingo 14,
no teatro municipal Sá de Mi-
randa. Nelas vanse proxectar,
entre outros traballos, os rea-
lizados por estudantes da Es-

cola de Artes Cinematográfi-
cas da Galiza, da Universida-
de Lusófona, da Korean Aca-
demy of Film Arts, ou do Rus-
sian State Institute of Cine-
matography. Ademais haberá
charlas, mesas redondas e de-
bates con realizadores, e fara-
se entrega do premio Primei-
rOlhar. Información comple-
ta en www.ao-norte.pt.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

MUSEU SERRALVES
O Museu de Arte Contem-
poránea de Serralves organi-
za visitas orientadas ás ex-
posicións (sábados ás 17 e
18 h. e domingos ás 12 e 13)

que permite o encadramento
e contextualización das
mesmas; visitas orientadas
aos espazos arquitectónicos
(domingos ás 15 e 16 h.), o
edificio do museo é da auto-
ría de Álvaro Siza, e serven
para relacionar a arquitectu-
ra coa casa e o xardín; e vi-

sitas guiadas ao parque (do-
mingos ás 11 e 12 h.), posi-
bilitando o recoñecemento
do seu valor paisaxístico,
ecolóxico e estético. Para as
dúas primeiras precísase o
billete de entrada ao museu
e para a última o de entrada
ao parque.

SOUTIPEDRE
www.soutipedre.es

Páxina non oficial sobre o Concello de
Manzaneda que ofrece información so-
bre actualidade, predición meteorolóxi-
ca, datos para a localización do munici-
pio e unha escolma de tradicións, paisa-
xe, rúas, agro, xentes, historia e fotos da
neve. Tamén inclúe ligazóns.♦
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■ Alúgase habitación a partir de xullo,
con dereito a cociña e baño propio en pi-
so novo na zona de Conxo, en Santia-
go de Compostela. Piso amoblado e
exterior moi acolledor, a 10 minutos dos
hospitais e do Campus Sur. Preferíbel
persoa que traballa e se quede alome-
nos un ano. Contacto no 687 581 137.

■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde os estudos Grozni de Ribadeo
prodúcese o modesto e arrolador pod-
cast Ouveos na noite. Converte o teu
ordenador nun moderno transistor do
século 21 para sentir os ouveos e mú-
sica contemporánea desta emisión su-
cedánea das emisoras árabes da AM.

■ Véndese coche xemelgar com-
pleto por 150 euros en Santiago.
Preguntar por Teresa no 981 576 832
ou 650 768 973.

■ 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 es-
tá disponível um dos escritórios de
que dispom no Centro Social O Pichel,
na rua Santa Clara 21, em Compostela.
O preço do aluguer é de 150 euros por
mês. Contacto: xentalha@agal-gz.org

■ Alúgase apartamento en Lira (Car-
nota) a 50 m. da praia. Terraza con vis-
tas a Fisterra. Completamente equipado
para 4 persoas. 1ª quincena xullo 460;
2ª quincena xullo 560; 1ª ou 2ª quincena
agosto 570; e 1ª quincena setembro
460. Telf. 981 761 144, 666 843 997.

■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e ta-
mén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.

■ 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

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Construtores e promotoras perpetran nos últimos anos unha sorte de bautismo das súas urba-
nizacións que tenta sobre todo afastar calquer sonoridade toponímica galega. Pensan que así
poderán vendelas máis caras ao ofrecelas con sonoridade marbellí. Que lle pregunten senón á
animada por Vitra e CC.OO en Vigo. Que non haberá toponimia orixinal en Santo Paio de Na-
via para escapar destes paduanos e aparentes “Nudos Marineros”.♦

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

Traballo de
Pablo Pérez

que forma
parte da

mostra
Urbanitas,
no MARCO

de VIGO.

LisboaLisboa
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 ar-
tista alemán residente en Portugal desde 1932; e os deseños de Fer-
nando Lemos: formas xeométricas realizadas con caneta a tinta
china en chapa de offset. Até o 4 de xuño poderemos contemplar A
arquitectura dos anos 60: Sede e Museu da Fundação Calouste
Gulbenkian. De mércores a domingo das 10 ás 18 h.♦



Nº

Nº 1.222
Do 11 ao 17
de maio
do 2006 Galiza viviu anos de

polarización no que
respecta aos líderes

políticos. Nunha esquina do
cuadrilátero, Manuel Fraga,
na outra Xosé Manuel Beiras
e, no medio, uns candidatos

socialistas, de cara amarga,
como Abel Caballero. A si-
tuación agora é a contraria.
Os tres partidos presentan
tres cabezaleiros dialogan-
tes, guapos e tecnócratas
(aínda que o aire xuvenil de

Touriño se deba en parte ao
seu equipo de imaxe). Os
tres poderían ir xuntos ás
mesmas parties e lanzarse
picadas na corta distancia. A
política galega cambiou o
boxeo polo squash.♦
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Llach
XOSÉ A. GACIÑO

Animounos a tirar,
entre todos, da es-
taca á que estaba-

mos atados, cando tíña-
mos medo do ruído de ca-
da noite. Emprendiamos
con el a viaxe a Itaca, con-
vencidos, como el e como
Kavafis, de que o enrique-
cedor era a viaxe mesma,
que había que demorar o
máis posíbel, para ir sem-
pre máis lonxe do presen-
te que nos encadea e saber
atopar mañá novas sendas. 

E novas sendas parece
disposto a buscar Lluís
Llach na súa particular
viaxe a Itaca, despois de
que remate a súa última xi-
ra profesional, que o ten
estes días por Vigo e Ou-
rense, con retirada prevista
para marzo do 2007. Nos
discos gastados polo uso
conservamos a fortaleza
da súa voz e da súa músi-
ca, brotando da súa fráxil
figura como un berro acu-
sador contra os asasinos de
razóns e de vidas (en Vito-
ria), os que condenaba ao
desacougo perpetuo, per-
seguidos até a morte polas
nosas memorias, ou con-
xurando os fillos de Hiros-
hima para que, desde o te-
rror do seu inferno, nos fi-
xesen valentes na loita po-
lo soño inxenuo da paz, ou
facéndose momentane-
amente soldado de abril do
74 (revolución dos cara-
veis) á busca de primave-
ras libres, sen que servise
de precedente cando toca-
ba chamar á insubmisión
ás armas.

Conservamos tamén a
súa tenrura lírica entre as
viñas verdes xunto ao mar,
ou na canción de remo e
de vela, na que o amor é
un suspiro como o bater
da auga, un amor de moi
poucas palabras, un amor
silencioso no navío que
rompe as tempestades. O
seu mar, a ponte de mar
azul mediterráneo que co-
munica ribeiras diversas
que poden entenderse. 

Como conservamos
todos os avisos de despe-
dida sementados polos
seus versos musicados ao
longo deste corenta anos
creativos, co agoiro da ho-
ra de facer o último repou-
so, cando a onda o leve á
praia dos mortos, mentres
aínda teña tempo que rou-
barlle á vida antes de que o
abandonen as palabras ou
os demais. Cansos e en-
choupados de recordos,
ante a súa insistencia en
que nos inventamos hori-
zontes nada máis que para
esquecer a morte, qué me-
nos que desexar boa viaxe
a este guerreiro fiel ao seu
pobo para que atope os ca-
miños dos seus vellos an-
helos, cheo de ventura e de
coñecemento.  

(Nota de descargo: ca-
se todas as palabras son
de Llach ou de Kavafis.
Eu só as recoloquei)♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
El e o seu irmán Xoán Antonio
son propietarios dunha das im-
prentas máis vellas de Ponteve-
dra. A continuidade na activida-
de mereceu un premio por parte
dos impresores galegos. Cháma-
se Celestino Peón e non lle ten
moito cariño á imprenta dixital.

Vén de levar un premio por ter
unha das imprentas máis ve-
llas de Galiza.

Somos varios os que dicimos
que temos a imprenta máis anti-
ga e non nos imos poñer a pele-
xar. En concreto, a miña fundou-
na o meu avó en 1902. Por aquí
pasamos catro xeracións sen
cambiar de nome nin de empre-
sa: Imprenta C. Peón. A miña
nai, que ten 91 anos, é a que fai
de notaria desta tradición, xa que
os coñeceu a todos eles. O pre-
mio dedícollo a toda a familia,
pero sobre todo á miña nai.

Nesta imprenta tiráronse li-
bros de Castelao.

Si, a primeira edición de Os
vellos non deben de namorarse
fíxose aquí. 

Conservarán algún exem-
plar!

Por desgraza, non. Empezas
dándolle a un, logo a outro, e can-
do vas ver, non tes ningún. É unha
pena, aquela obra tiña moi bo pa-
pel e estaba moi ben impresa. Ho-
xe hai grandes medios pero non o
calor nin o cariño da composición
a man. É algo que boto de menos.

Imprima como antes.
Algunha cousa si que fago,

pero xa non están os tempos.
Ademais de Castelao, im-

primiu obras de moitos outros
clásicos.

Moitas: Celso Emilio, Cuña
Novas, catálogos de Carlos Sobri-
no, Conde Corbal... Lembro unha
edición de Bibliófilos Galegos fei-

ta con técnicas de gravado porque
era a reprodución de obras a man.

Coñeceuno todo, desde o
chumbo ao láser, 

Incluso teño un comodín.
Useino onte mesmo, fixen uns re-
cordatorios de primeira comuñón.
Podía telos feito en offset pero
non é o mesmo. Do dixital, qué
vou dicirlle! Para min o mundo
dixital é o mundo das fotocopias,
que como non vendían bastante,
inventaron o de dixital para ver se
colocaban máis máquinas.

Aínda beben leite contra o
chumbo?

Agora non usamos chumbo
como para iso. Eu levaba dous
meses sen tocalo. Ademais, co-
mo o do leite era voluntario, ha-
bía quen tomaba leite pero había

quen prefería un Ribeiro, que lle
resultaba igual ou mellor, iso es-
tá por demostrar.

Pero o chumbo era un vele-
no, o leite neutralizábao.

Tampouco hai que exaxerar.
Cantas enfermidades son inven-
tadas? E o tabaco? Se é tan malo
como din, entón que o prohiban.
Penso que antes os vellos morrí-
an á mesma idade que hoxe.

De que vivían antes as im-
prentas. Porque hoxe trabálla-
se moito, pero antes non.

Ao mellor traballábamos
máis. Con iso do chumbo e os
comodíns, nunha imprenta había
20 persoas e delas 16 eran cai-
xistas. Hoxe con catro faise o
mesmo traballo.

Agora a competencia é grande.

Hai máis imprentas, pero vai-
se tirando.

Garda máquinas vellas?
Teño unha impresora de 1863

e unha Minerva dos anos vinte.
Serven para algo?
Funcionar, funcionan. O ou-

tro día imprimín un sobre dun
tamaño especial e en xaneiro ta-
mén fixen uns diplomas dos
Premios Cidade de Pontevedra.
Ás veces é mellor unha máquina
vella. Neste caso, tiña que usar
pergamiño auténtico e cunha
máquina de offset como come-
tas un erro... Coa Minerva, co-
mo levas a velocidade que que-
res, corrixes mellor.

Ou sexa, que o vello é mellor.
Non, non. Para a produción,

mellor o offset.♦

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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Celestino Peón
‘Na imprenta antes tiñamos menos traballo pero traballabamos máis’

PACO VILABARROS


