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ESTE SEMANA O NOVO GOBERNO APROBOU A SÚA PRIMEIRA LEI.
Aínda que non se apurasen tanto como moitos arelan, é significa-
tivo que esta fose votada unanimemente polos tres partidos. Pero
aínda ten especial significado que, con ela, se cumpra unha das
demandas máis persistentes do nacionalismo: a desaparición das
cámaras agrarias, institucións franquistas e de dominio caciquil
do noso rural. Nace no seu canto o Consello Agrario Galego que
debería significar o achegamento definitivo da democracia ao
agro. Ao mesmo tempo, a Xunta anuncia que disolverá as funda-
cións sanitarias que rexentaban os hospitais de Verín, Cee, Ribei-
ra e Vilagarcía, que se integrarán o ano que vén na rede de saúde
pública. Cúmprese así outro dos compromisos asumidos polo Go-
berno bipartito e ten que permitir aumentar a eficiencia na xestión
e na prestación de servizos. Outra vella demanda de gran parte da
poboación representadas polas organizacións sociais. Para com-
pletar as boas novas, a ministra de Medio Ambiente, Cristina Nar-
bona, comprometeuse a crear e confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, con sede na Galiza. Acádase deste xeito outra vella rei-
vindicación nacionalista. Estes tres logros demostran que, de can-
do en vez, as reivindicacións pendentes e as metas que acadar, te-
ñen que permitir saborear os logros conqueridos, pois se ollar ca-
ra diante é unha virtude política, non se pode esquecer que tamén
é necesario avaliar axeitadamente o camiño que se percorre.♦

IMAXE MÁXICA
Demetrio Bilbatúa

TESTEMUÑO DUNHA ÉPOCA. A historia de Demetrio Bilbatúa forma parte da
historia dos galegos da diáspora. Este é un libro no que se recollen os froitos e os
testemuños de todo un traxecto vital e profesional que levou ao seu protagonista
desde o Vigo da posguerra ao México do progreso e do cinema.

Deseño e control político da provincia
a través das obras da Deputación

O Lugo de Senén
Prieto e
Cacharro
Pardo

Os congresos de EN, FPG e
Terra Galega

(Páx. 10)

Montenegro,
a autodeterminación na Europa
do século XXI

(Páx. 20)
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Van para alá 20 anos cando en
toda a provincia de Lugo inza-
ron os semáforos que medraban
nas esquinas das vilas, nas es-
tradas dos lugares e até en moi-
tos rueiros. Semellaba que os
sementasen a manta e que, alá
onde caía un expediente ou un
informe da Deputación, se le-
vantaban ao chou coma se fosen
fentos. Moitos deles tardaron
décadas en entrar en funciona-
mento, logo do día da inaugura-
ción, por que o único que facían
era parar os poucos coches que
circulaban polos cruzamentos
ou estradas. Os peóns seguían
pasando cando e por onde querí-
an na maioría das rúas e os co-
ches tamén lle foron collendo a
medida. Eran realmente un in-
cordio. Un gasto inútil.

Quixen saber as causas da-
quela “moda” que levaba a alcal-
des de vilas, viliñas e lugares, a
dispoñer partidas orzamentarias
para tan inútiles balagotas. Sería
por presumir arremedando as ci-
dades? Estarían de rebaixas os
semáforos? Obedecía a unha or-
de superior?

A explicación atopeina nun-
ha comida, na que estaban pre-
sentes algúns alcaldes e traballa-
dores da Deputación, celebrando
a inauguración dunha nova estra-
da. E foi esta:

–É cousa da Deputación.
Aprobou unha importante parti-
da orzamentaria para instalar se-
máforos en toda a provincia.

Seguía eu sen entender as ra-
zóns desta decisión “política” de
instalar semáforos onde non só
non facían falta, senón que se
convertían nun atranco, de fun-
cionar, que non era o caso.

Un capataz de Vías e Obras
do organismo provincial quixo
afondar máis:

–O enxeñeiro da Deputa-
ción, don Senén Prieto, ten un
“despacho” fóra que é o que fai

todos os proxectos da rede se-
mafórica. Outra empresa súa é a
representante en Lugo da fábri-
ca de Zaragoza que fai os semá-
foros. E a firma que pon a
maioría dos semáforos tamén é
de altos funcionarios da Depu-
tación. 

Pregunteilles aos alcaldes
presentes se eles puxesen os se-
máforos por non perder os car-
tos, aínda que a rede semafórica
non servise para nada. Era o
máis lóxico. Non agardaba a
resposta:

–Se non poñiamos os semá-
foros non había diñeiro para fa-
cer esta estrada. A Deputación
obrígate a realizar as obras que
ela quere, se non o fas así, non
hai diñeiro para nada, déixante a
velas vir no que a ti che interesa.
Pouco importa que sexamos do
mesmo partido.

A causa do andazo dos semá-
foros lugueses teimando en chis-
car os ollos por enriba das casas,

non só foi relatado nestas páxi-
nas, senón que a levei a algún
dos meus romances para explicar
o novo caciquismo que se instau-
rou na Galiza co advento da de-
mocracia. Nel, as Deputacións,
xogaron un papel fundamental e
os departamentos de Vías e
Obras foron os principais instru-
mentos de control político.

Unha nova xeración

Case unha xeración despois,
cando o fundador Senén Prieto,
daquelas xefe do Servizo de Ví-
as de Obras da Deputación Pro-
vincial e fundador de Senén
Prieto Ingenería S.L, xa morreu,
a fiscalía de Lugo comeza a in-
vestigar irregularidades tanto na
realización dos estudos, super-
visión de obras e certificacións,
como na colocación de sinais
por toda a provincia, entre elas
as redes semafóricas, por parte
da empresa Setramur.

O que chama máis a aten-
ción e que neste tempo pasasen
tres persoas distintas pola xefa-
tura de servizo de Vías e Obras
e as tres estivesen relacionadas
con Senén Prieto
Ingenería S.L.,
directamente: o
seu fundador,
Senén Prieto,
Xosé Manuel
Romai López e
Alberte Fernán-
dez Pereira.

É máis difícil
de explicar que
sendo vox populi
en Lugo estas co-
nexións empresa-
riais e este xeito
de proceder, se
seguisen realizan-
do sen que fosen
investigadas polo
estamento político nin o xudicial.

É aínda máis sorprendente
que, cando o BNG denunciou en
1996 estas prácticas presunta-
mente ilegais (denuncias reco-
llidas e ampliadas nestas páxi-
nas), os órganos de goberno
provinciais non só refugasen a
investigación, senón que nega-
sen a súa verosimilitude. Por su-
posto que a Xustiza non só con-
tinuou cos ollos vendados, se-
nón que fixo, coma tantas veces,
ouvidos xordos.

As verbas do presidente
Francisco Cacharro foron des-
cualificadoras contra o voceiro
nacionalista na Deputación e
agora conselleiro de Innova-
ción, Fernando Blanco, negan-
do a existencia destes vinca-
llos. Agora a súa sinatura apa-
rece en centos de certificacións
dando o placet ás adxudica-
cións, segundo fontes xudi-
ciais. Certificacións o que pro-
pio Blanco xa puxera nas mans
do fiscal Jesús Maria Izaguirre
no ano 2004.

Continuando a trama franquista

Nada disto tería sido posíbel sen
a idiosincrasia particular das de-
putacións, as únicas institucións

que non se rexen
por democracia
directa, e o seu
papel como sus-
tento baselar do
réxime ditatorial
franquista. O seu
poder era moito
máis importante,
estendido e trans-
versal, que os dos
propios goberna-
dores que exercía
unha función
máis punitiva e
represora. Con-
trolaban non só os
concellos e alcal-
des e as obras e

beneficencia (hospitais, hospi-
cios, gardarías) senón centos de
funcionarios, converténdose nas
principais empresas das provin-
cias rurais galegas e nas entida-
des máis investidoras. Polo tan-
to, os presidentes da Deputación
eran, salvo certos casos, os ver-
dadeiros responsábeis políticos
da provincia.

Fronte a estes presidentes po-
líticos, na Deputación instalouse
unha clase de funcionarios adep-
tos que eran os que realmente
mandaban nos organismos pro-
vinciais e decidían o futuro da
provincia e dos seus concellos.
Uns funcionarios que non só se
perpetuaban no posto familiar-
mente senón que acaparaban
máis poder real que os deputa-
dos, que tiñan que pedirlles os
favores (para realizaren obras,
meter no psiquiatrico a algún ve-
ciño, etc.) ou para pagar algún
favor procurándolle a alguén un
posto de traballo.

En todos os departamentos,
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As tramas proveñen xa do franquismo e tamén os sistemas de
control político a través de Vías e Obras

Lugo, a cara oculta da Deputación
AFONSO EIRÉ

Desatouse o escándalo en Lugo cando o fiscal Jesús María Izaguirre entra na Deputación, detén funcionarios e pre-
cinta despachos. A operación preséntase como o epilogo de Francisco Cacharro, pero as tramas coñecidos por moi-
tos e agora nos xulgados, poñen de manifesto a unhas institucións provinciais obsoletas e os mecanismos de control
político, herdados do franquismo. Nestas páxinas tratamos de revelar o seu funcionamento e as conexións existentes.

Francisco Cacharro Pardo.                                                                X. VÁZQUEZ / AGN

O control
de Cacharro
na provincia de Lugo
non se explica
sen o departamento
de Vías e Obras
da Deputación.



ningún máis forte na Deputa-
ción de Lugo que o de Vías e
Obras por canto este organismo
ten a rede máis estensa de todo
o Estado. Un poder que aumen-
tou nos anos sesenta e setenta
cando se comezaron a construír
pistas e estradas. Obras, moitas
veces de menos dunha legua,
que non lles interesaban ás
grandes empresas. Obras que,
en moitas ocasións se realiza-
ban por “administración” en-
cargándolla a unha empresa e,
noutras, por licitación. Obras
que eran parceladas para poder
adxudicar directamente.

Desde Vías e Obras alentou-
se daquelas a constitución de
empresas, mesmo a peóns ca-
miñeiros, que, co tempo, pasa-
rían a construír as maioría das
obras e as máis importantes da
Deputación, como é o caso de
Obras y Construciones Cortizo
S. L., ou de Voces Chantada,
S.L. ou José Sanjurjo Constru-
ciones S.L. Despois virían ou-
tras máis ligadas xa ao PP, co-
mo Obras y Viales Bascuas, do
calde da Pastoriza, Xosé Yáñez,
ou Construcciones Carballeira,
da Pontenova, ou Construccio-
nes y Excavaciones Isidro, rela-
cionada nos affaires de Isaac
Prado Villapol.

Estas conexións da Deputa-
ción de Lugo con empresas
construtoras aínda non emerxeu
agora nin foi investigada. Pero
aí poderiamos dicir que é onde
comeza a verdadeira trama da
Deputación de Lugo e as supos-
tas irregularidades administrati-
vas.

Estamos en condicións de
afirmar que o sistema para outor-
gar as obras era moi semellante
ao que se usaba agora para Se-
nén Prieto Ingeneria SL. Sabíase
que as obras estaban dadas de
antemán e a quen ían ser conce-
didas. Se eran os concellos os
que abrían as pistas con cargo ao
orzamento provincial, tiñan ta-
mén que chamar a determinada
empresa ou dono da pa cavadora,
por que en moitos casos o único
que facían era abrir a derrota sen
máis, tardando anos en votarlle a
pedra. O asfaltado tardou déca-
das en chegar.

Noutras ocasión deseñaban
un proxecto tan á baixa que non
concorría ningunha empresa. Ao
quedar deserto, adxudicábaselle
por “administración” á empresa
axeitada que, remataba facturan-
do o duplo ou o triplo do proxec-
to feito por Vías e Obras. As be-
neficiarias case sempre eran as
mesmas empresas.

Estas empresas e estas obras
permitían, igualmente, manter o
sistema caciquil intacto.

Un tempo novo,
as mesmas formas

Moi pouco mudaron as cousas
coa chegada da democracia. Só
irromperon algunhas novas em-
presas construtoras no panorama
provincial, algunhas ligadas a al-
caldes do PP, que son as realizan
agora a maioría das obras.

Pero os xeitos e as formas
seguen a ser as mesmas. O pre-
sidente da Deputación segue a
controlar a provincia. Agora
faino a través das eleccións dos
votos, pero, ao ser unha elec-
ción indirecta, os métodos usa-

dos seguen a ser os ídénticos:
control dos investimentos, con-
trol dos alcaldes e concelleiros,
control das listas electorais do
partido.

Só así se pode explicar o
“reinado” de Cacharro, inspector
de ensino e fillo
dun exiliado re-
publicano, 23
anos de xeito om-
nipotente desde o
primeiro momen-
to de terse esfare-
lado a UCD. Un
mando en Lugo
que lle permitiu
non só disputar
directamente con
Manuel Fraga, se-
nón negarse a que
concorrese ás
eleccións por Lu-
go na súa primei-
ra cita electoral
na Galiza.

Sirvan dous feitos para corro-
borar estas afirmacións.

Cando se desintegra Coali-
ción Galega, a súa dirección de-
cide negociar a entrada no PP.
O alcalde de Paradela, Xosé
Manuel Mato, un home que
provén das xuventudes na-

cionalistas, negocia directa-
mente a súa integración, xunto
co de Sarria e Samos, con Ca-
charro. No documento especifí-
canse obras e investimentos
nun periodo que chega até as
próximas eleccións.

A explicación
que nos dá o pro-
pio Mato é que
“asegurando esas
obras xa non hai
quen me saque da
alcaldía. Se non
amarro as obras e
negocia por nós o
partido, Cacharro
pode prescindir
de min cando
queira”. Mato se-
gue a gañar as
eleccións por am-
pla maioría ao
día de hoxe.

O alcalde de
Chantada, Ma-

nuel Varela (PP), non está ben
visto por Cacharro. O motivo é
que o concello, antes de ser el
alcalde, decidiu reclamar o ca-
non da enerxía eléctrica que a
Deputación queda con el e non
llo entrega aos Concellos. Máis
de 2 mil millóns das antigas pe-

setas. Varela, deputado provin-
cial sempre votou con Cacharro
ante a reclamación dos na-
cionalistas, pero, finalmente,
ante as sentenzas a prol do con-
cello chantadino, Varela ten
que exercer, que queira que
non, unha certa actitude reivin-
dicativa.

Cacharro non gusta de nin-
guén que se lle escapa ao seu to-
tal control. Para demostrarllo,
os quilómetros da estrada de
Chantada a Cea-Oseira come-
zan a contarse pola parte de Ou-
rense, é non pola máis próxima
á capital como é norma. Para
que así sexa Vías e Obras deci-
de cambiar os marcos. Poste-
riormente, apróbase unha plano
para ensanchar e arranxar a es-
trada... Sorpresa, o arranxo co-
meza polo concello de Carballe-
do, e non polo treito de máis trá-
fico, o máis próximo a Chanta-
da, con factorías como o mata-
doiro Frilusa, que recolle todos
os MER (vacas tolas de Galiza).
As obras comezaron hai cinco
anos e aínda só andaron cinco
quilómetros. Restan outros dez.

Un control que só se pode re-
alizar a través dos orzamentos da
Deputación. Unha evidencia cla-

ra é o sucedido en Ourense can-
do Xosé Luís Baltar se fai co
control provincial ao decidir Vi-
torino Núñez deixar a presiden-
cia da Deputación pola presiden-
cia do Parlamento.

Se perden orzamentos, ta-
mén perde o control, polo iso
Cacharro se nega a acatar as
sentenzas que ditaminaron que
o canon eléctrico debe ser
transferido aos concellos e ad-
ministrado por estes. Cacharro
afirma que a Deputación xa in-
viste ese diñeiro nos concellos,
nas obras que eles demandan
do organismo provincial. O ca-
so de teimosía contra as senten-
zas de Cacharro só é compará-
bel á de Francisco Vázquez in-
cumprindo a legalidade do to-
pónimo.

Un concello que non depen-
da da Deputación é un concello
libre, aínda que sexa do mesmo
partido que o presidente da De-
putación, mesmo para confec-
cionar as candidaturas munici-
pais. Son estes organismos pro-
vinciais os maiores instrumen-
tos para a pervivencia do caci-
quismo, por máis que hoxe es-
tea adaptado aos tempos demo-
cráticos.♦
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Vén da páxina anterior

O BNG denunciou
hai dez anos estas
irregularidades.
Foron negadas
por Cacharro e
ignoradas
pola xustiza.
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Detención e requisa de documentos dos implicados.



O Lugo de hoxe non se entende
sen Senén Prieto e sen un fun-
cionamento clientelar da Depu-
tación, a primeira empresa pro-
vincial. Este enxeñeiro foi o res-
ponsábel da maioría das estru-
turas da provincia, conforman-
da tal é como a coñecemos hoxe.

Senén Prieto, coñecidos por moi-
tos como Don Senén, foi o enxe-
ñeiro xefe da Deputación de Lu-
go e responsábel do departamen-
to de Vías e Obras durante déca-
das. Unha auténtica institución
en toda a provincia e un poder
importante que lle permitiu con-
figurar a estrutura de Lugo.

El foi o responsábel desde os
anos setenta de realizar os pro-
xectos de centos de estradas da
Deputación, pistas e rúas dos
concellos. Non só decidía por
onde se ían construír as estradas
e abrir rúas, senón que os seus
informes eran determinantes pa-
ra que se aprobase a construción
dunhas obras ou doutras e, sobre
todo, os prazos. Como tamén o
eran do tipo de estradas e das sú-
as calidades. O progreso dunhas
zonas e o declive doutras depen-
día das súas consideracións.

Senén Prieto fundou un des-
pacho, que leva o seu nome, Se-
nén Prieto Ingeniería SL, para
realizar non só a maioría dos
proxectos de obras da Deputa-
ción de Lugo e dos concellos,
senón tamén a dirección da obra
e a certificación final. O 90%
das obras da Deputación pasa-
ban por Senén Prieto Ingeniería
S.L. Nos últimos 15 anos máis
de 2.000 proxectos, cunha factu-
ración de máis de 750.000 euros
no ano pasado.

As empresas que realizan es-
tas obras, algunhas nadas no
franquismo tamén ao abeiro dal-
gúns traballadores da Deputa-
ción, outras que medran logo
próximas ás estruturas do PP, se-
gundo teñen denunciado na-
cionalistas e socialistas, son as
encargadas de realizar as obras.
Quen certificaba o informe da
valoración da empresa era Senén
Prieto, o funcionario e, despois,
os seus substitutos.

Unhas obras que, segundo
vén denunciando reiteradamente
a oposición, moitas veces non
contan cos parámetros de calida-
de necesario: pontes que se caen,
estradas que se afunden, firmes
que se levantan, rúas que hai que
abrir aos pouco de inaugurar, bu-
racos no pavimento, boches que
non se tapan...

A Senén Prieto relévao no
negociado de Vías e Obras da
Deputación Xosé Manuel Ro-
mai, que tamén ten relación coa
mesma empresa e co seu antece-
sor. Cando este se retira, accede
ao cargo, Alberte Fernández, ou-
tro dos detidos, tamén relaciona-
do co gabinete Senén Prieto S.L.
Xunto a eles está detido o deline-
ante Antonio Lazaré.

Romai e Fernández non apa-
recen como accionistas desta
empresa, aínda que se as súas
donas Vitoria Díaz e Ánxeles
Prieto, co 30% cada unha. O ou-

tro 30% estaba a nome de Senén
Prieto e o 10% restante de Ma-
nuel Rodríguez López. As rela-
cións eran de parantela na Depu-
tación e na empresa.

O procedemento

A empresa fundada por Senén
Prieto, coa que estarían relacio-
nados os seus sucesores na De-
putación, non só posuían infor-
mación privilexiada, senón que,
mesmo, utilizaban os medios
técnicos da propia Deputación.
Quere dicir, facían o traballo
desde a Deputación e, logo, fac-
turábano desde a empresa, se-
gundo as investigacións.

O procedemento usado para
brincar por encima da lei de con-
tratos que rexe nas administra-
cións públicas era moi sinxelo.

Primeiramente, fragmentábanse
as obras, como responsábeis no
departamento de Deputación,
para que polo seu cativo volume
orzamentario non precisasen ir a
concurso. Aínda así, é preceptivo
pedirlles ofertas a empresas di-
versas, trámite que se resolvía
demandándolle orzamento a tres
persoas, vencelladas as tres a Se-
nén Prieto S.L.

Calquera destas tres persoas
podía ser a adxudicataria, pero,
segundo consta nas facturas, o
traballo era invariabelmente fac-
turado a Senén Prieto S.L.

Estas adxudicacións non se
facían, salvo excepcións, en ple-
no, nin sequera na xunta de con-
tratación, senón a través de de-
cretos do presidente, cuxa rúbri-
ca aparece en documentos que
obran no noso poder.

Este procedemento foi uti-
lizado nos 23 anos nos que
Francisco Cacharro leva como
presidente da Deputación. Non
coñecía un presidente que se
caracteriza polo control abso-
luto da provincia este procede-
mento? Descoñecía Cacharro
que unha mesma empresa rea-
lizaba a maioría dos proxectos
da Deputación? É posíbel que
ignorase que esa empresa esta-
ba relacionada con altos fun-
cionarios?

Puidera ser se non fosen de-
nunciadas publicamente estas
irregularidades polo BNG hai
dez anos. Habería xa que logo de
aclarar se Cacharro amparou es-
tas prácticas ou é cómplice delas.

Pero esta práctica tamén se
estendía aos concellos porque
“caían na conta de que se non

querían ter problemas coas súas
obras, debían de serlle adxudi-
cadas a Senén Prieto Consulto-
ria. Con esta técnica de presión,
eliminaban a competencia”, ex-
plica o deputado do BNG Antón
Veiga.

“Se se tira do fío destaparase
a rede clientelar montada polo
PP e Cacharro ao longo e largo
da provincia”, afirma Antón
Bao, voceiro nacionalista no or-
ganismo provincial.

Setramur, a outra pola

A empresa Setramur, dedicada á
sinalización viaria sería a outra
póla da trama. A intervención do
fiscal desta empresa asentada no
polígono lugués do Ceao colleu
por sorpresa a nacionalistas e so
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Unha provincia marcada polo funcionamento clientelar

O Lugo de Don Senén

O fiscal Jesús María Izaguirre puxo en marcha unha operación contra a corrupción na Deputación de Lugo moi mediatica convertíndoa en primeira plana informativa. X. PONTE / AGN

O fiscal Jesús María Izaguirre
puxo en marcha unha operación
moi mediatica que permitiu que
a operación contra a corrupción
na Deputación de Lugo fose
primeira plana informativa.
Xustiza exemplarizante? Prota-
gonismo do fiscal?

As críticas non tardaron en
chegar, sobre todo por parte dos
funcionarios que protestaban por
que os seus xefes saían esposa-
dos “coma se fosen criminais”. A
tensión subiu no xantar que cele-
braron os traballadores  da Depu-
tación, presidente e deputados,
ao que non asistiron os implica-
dos, algúns dos cales terían que
recibir agasallos. Os verros ao

seu favor ían na contra de socia-
listas e nacionalistas, denuncian-
tes da situación de fraudes.

O presidente Cacharro apro-
veitaría para mostrarlles o seu
recoñecemento. Un presidente
da Deputación que cualificaría,
desde o primeiro momento, a
actuación do fiscal como “polí-
tica” e inspirada polos socialis-
tas. Chegou a dicirnos aos xor-
nalistas que preguntásemos na
sede do PSOE polos datos. Un-
ha actuación que iría na súa
contra, para gañarlle na xustiza
o que non foron capaces de qui-
tarlle nas eleccións.

Trata de presentarse así, ao
fiscal Izaguirre, como o brazo

executor do PSOE. Na realida-
de, segundo puido saber A Nosa
Terra en fontes xudiciais, o fis-
cal xefe de Lugo está lonxe dos
socialistas e moito máis próxi-
mo ao Opus Dei.

O fiscal Izaguirre segue a
senda do seu antecesor, García
Calderón, ao que si se podería
considerar progresista. Moitas
das actuacións que está a levar a
cabo, foron comezadas por Cal-
derón, ao que se enfrontou di-
rectamente Cacharro. Entre elas
a condena de Prado, alcalde po-
pular do Vicedo.

Máis discutíbel é a actua-
ción no caso do alcalde da Po-
bra de Brollón, condenado por

desviar diñeiro dunhas pistas
para un campo de fútbol. Ou
contra o alcalde de Taboada,
Xosé Manuel Ledo, que foi fi-
nalmente absolto.

Pero a teima de Cacharro
contra Calderón seguiu co seu
axudante e sucesor Izaguirre,
acusándoo publicamente de ir á
caza dos “alcaldes do PP”.

Desde a xudicatura afirman
que, só por datos estatísticos, xa
que gobernaron na maioría dos
concellos, o lóxico é que se inves-
tiguen as súas actuacións moito
máis que as dos outros partidos.

Para Cacharro a Xustiza es-
tá a prol do que manda. Expe-
riencia ten.♦

Izaguirre, un fiscal mediatico

Continúa na páxina seguinte



cialistas, pois non aparecía nas
súas repetidas denuncias.

Setramur, empresa da que
detiveron os seus responsábeis,
posúe unha gran nave, total-
mente baleira, aínda que fose a
encargada da maioría da sinali-

zación que dependía da Deputa-
ción e dos concellos lugueses,
aínda que unicamente tiña un
traballador. Fontes da investi-
gación confirman que estaría
relacionada con Senén Prieto
S.L. e co departamento de vías
e obras da Deputación. Mesmo

recibiu peticións de materiais,
como cadeiras anfibias para ba-
ñistas discapacitados, por parte
da deputación malia non ser a
súa especialidade. Mercar, ven-
der e facturar.

Se as dilixencias contra Se-
nén Prieto SL poderían acabar,

se temos en conta unicamente os
datos actuais, nun asunto admi-
nistrativo sen transcendencia pe-
nal, non parece ser este o caso de
Setramur.

Na súa contabilidade e nas
declaracións de traballadores
ponse de manifesto que, ademais

de trato de favor, uso privilexia-
do de información e presunta
prevaricación, existen nas distin-
tas partidas comisións do 10%. 

A onde irían parar esas comi-
sións se temos en conta que os
funcionarios da Deputación eran
os propietarios desas empresas?♦
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Vén da páxina anterior

Ten razón Cacharro cando afirma
que a operación do ministerio fis-
cal contra a fraude na Deputación
de Lugo ten unha vertente políti-
ca. Se non o ten no seu móbil de
actuación, si que vai condicionar
a política na Provincia de Lugo.
O cambio imponse.

Cacharro, 23 anos de presi-
dente da Deputación, teima en
repetir como candidato do PP ao
cargo. Xosé Manuel Barreiro,
presidente provincial, mostraba
a súa intención de ser el o que
opte ao posto.

As xuntanzas sucedíanse es-
tes días entre alcaldes, deputados
e dirixentes do PP. Había que
asegurar as listas para as munici-
pais porque delas ía depender, fi-
nalmente, a sorte de Cacharro.

Pero o até de agora “rei” de
Lugo non quería agardar á con-
fección dunhas listas que xa non
controlaba como hai catro anos.
Estaba arrexuntando partidarios
para forzar un congreso provin-
cial no que se lle nomease como
candidato á Deputación.

Sabía que, de lograr este no-
meamento, ninguén podería
arrecantalo. Volvería a impoñer
candidatos á alcaldías e listas
electorais. Controlaría de novo a
provincia que se lle foi das mans,
por que os concellos volverían
depender dos orzamentos da De-
putación, e ningún alcalde do PP
apostaría por gobernar catro
anos sen a manta protectora do
Deputación provincial.

A lista alternativa e gañadora
a Barreiro na capital luguesa no
último congreso do PP só foi un
aviso. Ao mesmo tempo, a
constatación da división existen-
te do PP de Lugo.

O último escándalo da Depu-
tación, por que entrou a xustiza
en xogo e foi televisado, deixa a
Cacharro nunha postura desespe-
rada e poderíalle permitir a Ba-
rreiro, apostar xa pola renova-
ción, non só na Deputación se-
nón en moitos concellos.

Podería tamén xubilar, dunha
vez a Cacharro, impedíndolle
optar de novo á acta de senador.
Un posto que sempre arelou, xa
que o ampara, en certo xeito, da
xustiza ordinaria.

Pero a mecánica do PP e as
servidumes internas son bastante
complicadas para dar por feneci-
do a Cacharro como referente do
PP lugués.

Non só segue a contar con
numerosos apoios, sobre todo
empresariais, senón que para o
PP unha división interna e o des-
crédito do seu referente provin-

cial durante tantos anos, podería-
lle traer un custo político impor-
tante se non xestiona ben a situa-
ción. Por que o partido, que
queira que non, non só é respon-

sábel directo desta situación, se-
nón que medrou grazas a ela. De
aí as comedidas palabras tanto
de Alberto Núñez Feixóo como
de Xosé Manuel Barreiro.

O paroxismo dunha
investigación

Cacharro, vello raposo, tenta
zafarse canto antes das respon-

sabilidades políticas. Así, puxo
en marcha unha comisión inter-
na de investigación para deter-
minar as responsabilidades. Ne-
la, por suposto, non participa a
oposición.

Todo un paroxismo, posto
que está dirixida polo vicepresi-
dente Xulio Álvarez. Pode unha
persoa investigarse a si mesma?

Xulio Álvarez, alcalde de
Quiroga e tamén denunciado por
numerosas irregularidades, asi-
naba por delegación de Cacharro
Pardo na Mesa de Contratación.
Tamén asinaba os contratos de
adxudicacións de obras.

Quere dicir, ten responsabili-
dades directas en que Senén
Prieto SL e os funcionarios da
Deputación recibisen os encar-
gos da maioría dos proxectos de
obras que a adxudicaba o orga-
nismo provincial.

Así as cousas, tanto naciona-
listas como socialistas reclaman
a dimisión de Cacharro, pero ta-
mén a asunción de responsabili-
dades por parte do PP. Néganse a
que se separen as actuacións do
seu máximo dirixente en Lugo
durante 23 anos, coas actuacións
do partido.♦

Xulio Álvarez, encargado da investigación interna, asinaba os contratos
de adxudicación das obras

Nacionalistas e socialistas
reclaman responsabilidades políticas

Agoiran moitos que o actual es-
cándalo na Deputación de Lugo
supoñerá o fin do cacharrismo.
Poida que sexa o fin político de
Cacharro pero non ten por que
ser o fin dunha práctica cliente-
lar, que xa vén de moito antes,
aínda que perfeccionou o actual
presidente da Deputación lu-
guesa, instaurando unha prácti-
ca propia de control político.

O cerne do problema reside
na propia institución provincial,
totalmente obsoleta para unha
actuación democrática e nunha
administración autónoma, de-
nuncian os nacionalistas.

Unha administración no que
o gasto de persoal administrati-
vo representa a cuarta parte do
orzamento. Un ivestimento real
de 35 millóns de pesetas para es-
te ano, fronte aos 23 millóns de
gasto de persoal, se non se con-
tabiliza un crédito para obras de
50 millóns, pedido de xeito es-
pecial por ser ano electoral.

Perdidas as súas funcións
asistenciais e benéficas que pa-
saron á Xunta (hospitais, psi-
quiátricos, hospicios, colexios
para discapacitados), a súa es-

trutura o único que fai é dupli-
car a autonómica e a dos conce-
llos, sen que existe unha coordi-

nación nin un control democrá-
tico efectivo, o que permite
manter unha rede clientelar.

O sistema de control da de-
putación vénlle do franquismo,
cando funcionaba como o prin-
cipal órgano de control do Mo-
vimiento Nacional a nivel pro-
vincial, cun gobernador que
asumía as funcións punitivas e
de orde público.

Só así se entende que a tra-
ma clientelar na Deputación de
Lugo permanecese inalterábel
desde os tempos da ditadura,
adaptándose e perfeccionando
nos tempos democráticos.

Isto explicaría que malia as
liortas de Cacharro co daquelas
vicepresidente Henrique Álvarez
Paredes para facerse co control da
Deputación e político da provin-
cia de Lugo, significasen unica-
mente unha continuidade na polí-
tica, nos xeitos e nos intereses,
pois Álvarez aparece aínda pre-
suntamente relacionado coa trama
que vén de denunciar a fiscalía.

O problema reside é que non
houbo unha auténtica ruptura co
franquismo e non só perviven
moitos dos seus principais acto-
res políticos, reconvertidos, se-
nón tamén os métodos, as insti-
tucións como a Deputación.♦

O voceiro do BNG na Deputación de Lugo, Xosé Antón Bao Abelleira e o, tamén, deputado provincial Antonio Veiga Outeiro, ensinan
un decreto de adxudicación dos investigados, asinado polo presidente F. Cacharro Pardo, e que foi remitido ao fiscal xefe, J. Izaguirre.

O fin do cacharrismo?

AGN



Anova lei de educaçom que vem de
entrar em vigor, a LOE, estabelece a
obriga de estudar umha língua es-

trangeira dentro do tronco comum de maté-
rias obrigadas para o ensino primário e se-
cundário e, ainda que formalmente nom se
indique, esta será na prática o inglês, sem
nengumha dúvida.

Os desejos na Galiza de que o português
fora língua estrangeira de estúdio obrigado
estám quebrados. Fica aberta a possibilida-
de de que esta língua tenha presencia como
matéria optativa. As Comunidades Autóno-
mas tenhem total competência no eido da
optatividade e deverám desenvolver a le-
gislaçom correspondente. 

Polo de agora, o espaço da futura opta-
tividade na distribuiçom horária dos alunos
é térreo escuro e lamacento. O que parece
seguro é que, de ficar lugar para as línguas
estrangeiras além do inglês nos centros da
Galiza, esse será compartido entre as se-
guintes: alemão, francês, português. Ficam
assi também quebrados os desejos de que
outras línguas estrangeiras deixem o seu si-
tio ao português.

Se no futuro catálogo de matérias op-
tativas que publicará a Conselheria de
Educaçom existirem moitas alternativas
doutras matérias a este triple abano de lín-
guas estrangeiras, como se pode aguardar,
estas últimas terám moitas dificuldades
todas três para existirem já que as Segun-
das línguas estrangeiras serám cursadas
polos alunos durante vários anos seguidos
mentres as demais optativas alternativas a
elas, com um breve programa para um só
curso, detraíram alunos por vários anos às
anteriores.

Actualmente, a funçom principal da
optatividade no ensino secundário passou
a ser, na prática, a de completar horário ao
professorado. O mercado de optativas
criado polo próprio centro esgota em moi-
tas ocasiões o enorme e incrível catálogo
oficial de optativas. É ademais moi atraen-
te para o professorado, pois tratando-se de
matérias sem progressom que se cursam
num só ano nom requerem tanto esforço
nem responsabilidade. Por outra banda, a
lassitude com respeito ao número de alu-
nos estabelecido na lei para poder formar
grupo de optativa contribui a este atracti-
vo. Nom é o caso da optativa Segunda lín-
gua estrangeira que tem seis anos de pro-
gressom, é de oferta obrigada para o cen-
tro e a sua existência nom é votada polo
professorado. 

Nesta situaçom, actualmente em muitos
institutos a optativa Segunda língua estran-
geira ocupa a um único professor, normal-
mente de francês, com dificuldades a dous.
Compre saber isto para calibrar se vam po-
der existirem as línguas estrangeiras em
tam minguado espaço. A sua existência se-
rá impossível se com os votos de quatro
companheiros amigos (no melhor dos ca-
sos) o centro pode decidir o número optati-
vas a ofertar. Por outra banda, desde há já

mais de quinze anos, os institutos tenhem
competência para ofertar português (ou ou-
tra) como Segunda língua estrangeira e na-
da formalmente impede que se poda fazer.
Esta realidade existe de feito nalguns insti-
tutos onde sobre todo os Departamentos de
castelám e de galego ademais
doutros tenhem renunciado ao
mercadinho das suas próprias
optativas anuais.

Compre perguntar-se de
que jeito existem nos países
europeus onde desde há mais
de cinquenta anos, em muitos
deles, todos os alunos do Ensi-
no Secundário cursam obriga-
toriamente duas línguas es-
trangeiras, às vezes três, sendo
neste caso a terceira optativa.
Assim por exemplo, a oferta
mínima dos institutos france-
ses é de três línguas estran-
geiras chegando moi fre-
quentemente a quatro, cinco e
seis nalguns centros. Agora
bem, nada podem decidir os
professores dos mesmos sobre
esta existência. Coexistem
desde o respeito à libre escolha
de alunos e à diversidade cul-
tural e desde a consideraçom
de serviço e bem público a pre-
servar e fomentar, pois para
servir à globalizaçom já está o
inglês, fazendo realidade aque-
le velho desejo de W. Ogden:
“What the world needs is
about 1.000 more dead lan-
guages and one more alive”

No entanto, aqui tem-se
dado o caso de que existindo
só um ínfimo número de alu-
nos em primeiro de ESO que
optavam por unha Segunda língua estran-
geira , se tratou de ofertar outra língua
mais para que disputara esse mísero es-
paço, e tivera que saltar o professor em
questom pouco querido polos solicitantes,
e naturalmente a proposta fazia-se sem re-
nunciar as outras optativas ofertadas po-
los Departamentos. Nom se pode planifi-
car este assunto desde tal primitivismo e
desde o corporativismo professoral mais
encabujado. 

Que espaço lhe vai ficar pois no futuro
imediato ao português língua estrangeira
na Galiza? Pois, ofertado desde a livre es-
colha do aluno como matéria optativa,
nom pensamos que tenha maior sorte da
que o francês ou alemão, em absoluto. Es-

tas línguas, som igualmente
atraentes para muitos e é tam
certo que vam estar presentes
nos centros de ensino da UE
como o é que umha das razões
primeiras da existência da uni-
dade de Europa foi evitar um-
ha nova guerra franco alemã.

É curioso que moitas das
vozes que reclamam o estudo
obrigado do português como
língua estrangeira na Galiza
nom percebam que essa sorte
só lhe está reservada ao inglês
(e nem sequer formalmente) e
que como matéria optativa Se-
gunda língua estrangeira o por-
tuguês vai ter que entrar na lide
da nom obrigatoriedade com
mais línguas. 

Poderia entrar o português
na obrigatoriedade da língua
materna, ainda que só fosse
como curmão? Ninguém nos
médios académicos ousa hoje
negar que português e galego
som o mesmo sistema linguís-
tico, e que só a fala presenta
variedades. A ausência do por-
tuguês na maioria dos institu-
tos síntese como algo suspei-
toso, escandaloso. Mas serám
quem os professores de galego
de agarrar o touro polos cor-
nos e nom se agachar no redu-
to pouco frequentado da opta-
tividade? 

Como é que há tantas vozes de profes-
sores de galego reclamando para o estudo
do português um posto de honra na Galiza?
Em que se baseiam? Por caso na proximi-
dade geográfica? Entom como é possível
que durante os doze anos de estudo do ga-
lego um aluno nom tenha visto um só texto
português, nom tenha ido nunca de in-
tercâmbio a Portugal, nem conheça umha
cançom portuguesa. Será por culpa das ou-
tras línguas?♦
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‘Como
é possível

que durante
os doze anos

de estudo
do galego
um aluno

nom tenha visto
um só texto
português,

nom tenha ido
nunca

de intercâmbio
a Portugal,

nem conheça
umha cançom
portuguesa”

Cartas

Ao parlamento
da Galiza e a outros
Asunto: achega lingüística para
o Estatuto.

Lois Fraga Souto, membro
consciente da Comunidade Lin-
güística Galega, indico para co-
municacións a Rúa Xosé Chao
Rego 14, 2º A - 15705 Santiago
de Compostela, e digo: Consi-
dero que a materia regulada no
artigo 5 do actual Estatuto debe
redixirse da seguinte maneira:

“Artigo——. Dos usos lin-
güístico na Galiza.

1.- Ninguén pode ser discri-
minado por causa da língua.
Usarase o galego na Galiza co-
mo se usa o castelán no seu terri-

torio propio, ou calquera outra
língua normalizada no seu.

2.- O galego é a lingua propia
da Galiza. Todos os galegos es-
tan obrigados a respectala e pro-
texela usándoa no seu territorio
propio.

3.- O galego, por xerarse e
evoluír na Galiza, e o castelán,
por estabelecelo así a Constitu-
ción, son oficiais na Galiza. Os
poderes públicos da Galiza pro-
moverán o estabelecemento dun-
ha lingua ponte universal que
permita a integración de calque-
ra membro dunha comunidade
lingüística en calquera outra do
planeta.

4.- Os poderes públicos can-
do actúen sobre a Galiza usarán
o galego, agás que o interlocu-

tor o descoñeza por falta de
arraigamento. Neste caso usa-
rán o castelán ou outra lingua
coñecida polos interlocutores
intervintes.

Os particulares, sexan perso-
as físicas ou xurídicas, domici-
liados na Galiza ou actuantes so-
bre o seu territorio, usarán as lín-
guas conforme ao prescrito para
os poderes públicos.

Este réxime de usos lingüísti-
cos non empece outros excepcio-
nais esixidos dolendi causa, io-
candi causa ou por outras causas
especiais.

5.- Acadarán vigor as normas
xurídicas na Galiza despois de
seren publicadas na súa língua
propia.

6.- Os poderes públicos da

Galiza manterán un servizo pú-
blico e gratuíto para o uso co-
rrecto da língua galega.”♦

LOIS FRAGA SOUTO
(COMPOSTELA)

Cara a onde vai
Galiza?
Unha vez máis, e van moitas, a
sociedade galega camiña por
unha banda e a clase política
por outra. Parecíalles (aos polí-
ticos) que todos os males da
Galiza eran froito de Manuel
Fraga e do PP, pero a crúa rea-
lidade é terca, amosándonos
que o que nos fixeron crer non
era tal. Galiza segue a ver pasar

O português na LOE
DORES VALCÁRCEL GUITIÁM

Reflexiona a autora sobre a marxinalidade na que
vai ficar o portugués como posíbel idioma optati-
vo coa entrada en vigor da nova Lei de Educación.

Utiliza Bastenier, no
diario El País (17 de
maio), para se referir
a Chávez, o termo
“cuarterón”, o que,
segundo o dicionario,
significa: “nacido en
América de español e
mestiza”. O grave
non é que esa
casposa terminoloxía
colonial delate o
comentarista, o peor
é que non lles
importe. 

Dato: Un mozo de
almacén, contratado
a través dunha ETT
(Empresa de Traballo
Temporal), custa 16
euros á hora. Sete son
para o traballador e
nove para a ETT.

Un tal Koala, autor
da canción “Opá, yo
viazé un corrá” que
non sabemos
exactamente o que
significa, é autor
deste outro tema:
“Opá vamo a por el
Mundiá” que vai ser
banda sonora da
selección española no
próximo campionato
de fútbol. Como todos
temos o deber de
coñecer o español, xa
poden ir aprendendo
todas esas palabras:
“viazé, corrá, etc”.

Cando chegaron os
contratos lixo, en
tempos de Felipe
González, as
cafetarías comezaron
a cambiar de persoal
cada tres meses. O
mesmo pasou na
construción e en
moitos outros
sectores. Agora

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



Nos tempos que corren, e xa corren den-
de hai demasiado tempo aínda que non
teñan pinta de que vaian parar de correr,

é moi difícil ler algo que saia fóra do normal.
No ámbito galego, isto de ler o que non

les normalmente pódeche suceder cando les
A Nosa Terra, e, concretamente, cando les as
informacións sobre Iugoslavia de Gustavo
Luca de Tena ou as referencias ás de Michel
Collon, por exemplos.

Con base no asasinato (supoño que o Tri-
bunal de Den Haag non me vai facer nada
xustamente, o adverbio vén ao caso, a min)
dos comunistas iugoslavos e, nomeadamen-
te, no de Slobodan Milosevic, publícanse n’A
Nosa Terra uns comentarios que suxiren, ou-
tra volta máis, preguntas que hai que facer e
que haberá, algún día, que contestar.

Todos cantos falan de historia recente,
dende os de José María Aznar e George Bush
até Antonio Negri, pasando por Santiago Ca-
rrillo e tantos máis, admiten coma verdade
universal que os rojos, os que algúns, pou-
cos, consideramos rojos, debían e deben ser,
no mellor dos casos, rexenerados: uns queren
que sexan asasinados directamente, e outros
só condenados, ideoloxicamente ou por me-
dio da eliminación histórica. Xa se sabe que
o feito de chegaren a Berlín as tropas sovié-
ticas foi un mal menor que posibelmente non
foi máis ca un mal, porque Iósif Stalin e
Adolf Hitler eran a mesma cousa; e xa se sa-
be tamén que se o Vietcong tomóu Saigón,
que agora xa non se chama así, a cousa non
era tampouco para tanto: se cadra, de non bo-
taren os vietnamitas aos ianquis, poderían
agora vivir doutro xeito e ter máis coches.

Eu non quero polemizar, que algún día o
haberá que facer tamén, sobre se rojos son os
bos ou son os malos; e, por suposto, está claro
que cando falo dos rojos non me refiro aos que
se denominan a si mesmos “de esquerdas”, eses
“comunistas-anti-comunistas” que pregoan “o
mellor dos mundos posíbeis” e que nos fixeron
descubrir que, con votarmos cada catro anos ao
que “máis vende” (á nai ou a quen faga falta),
a política e esas cousas da filosofía e o dereito
eran parvadas: afíliaste ao PSOE e xa está.

Non. Refírome aos comunistas que, aínda
que non querían que Pío Moa publicase os
seus libros de historia e aínda que non permi-
tían que a xente votase a Boris Ieltsin ou a Az-
nar, facendo así que se resentisen os principios
fundamentáis da democracia, impedían, iso sí,
que os Estados Unidos, o Reino Unido e os
demáis defensores do mundo libre, bombarde-
asen e invadisen Iugoslavia, Afganistán e o
Irak. De momento, só eses tres, que xa vere-
mos cantos máis “liberan” despois.

Como digo, non é a miña intención discutir
agora sobre se, por exemplo, a URSS (que non
se di a “antiga ex-URSS”, como xa teño lido:
por que non se falará do “ex-terceiro Reich” ou
da “ex-España franquista”?) era un freo ao im-
perialismo e, consecuentemente, unha defensa
para a cultura e para a xente en todo o mundo.

Non quero discutir agora sobre a URSS,
aínda que supoño que a miña postura non
ofrece dúbidas.

Quero preguntar, como lle preguntei ao no-
so Carlos Taibo certa vez nun acto público, se
cadra sen a claridade bastante, xa que non me
contestou, por que “os de esquerdas” (que xa
sei que non están de acordo comigo, que xa sei
que foron, e son, os primeiros en clarexar que
eles nunca defenderon, senón todo o contrario,
os comunistas) non nos falan de se teñen al-
gunha interrelación estes feitos e que o impe-
rialismo agora poida e antes non puidese.

Non quero, repito, que estean de acordo
cos rojos e sei con toda a certeza que Carri-
llo é tan demócrata coma calquera (sabíao
cando militaba en Madrid no PCE clandesti-
no, e sígoo sabendo cando estóu afiliado ao
BNG aquí); coma calquera demócrata.

Eu quero que me expliquen por que non
falan do asunto. En principio, só iso. Podían
falar dicindo que non ten nada que ver, co
avance dos malos (no Irak, mais tamén nas
fábricas), a autodisolución da URSS (algúns
pensamos que con moitas axudas exteriores;
dos ianquis, mais tamén de “eurocomunis-

tas” e “comunistas-anti-comunistas” de to-
dos os pelos: se cadra, é unha coincidencia).

Podían falar de que a “burocracia soviéti-
ca” pretendía as mesmas metas e de que, en
calquera caso, non iamos notar a diferenza;
ou de que, ao final, se porían os dous no mes-
mo lado e atacarían a Cuba xuntos.

Non sei, supoño que estes pensadores
pensarán nesas cousas e supoño que terán
opinións interesantes.

En fin, repito que eu non quero, aínda así,
coñecer esas opinións; quero que me expli-
quen ou que se expliquen a si mesmos, por
que calan, falseando e cómplices, e non din
nada sobre a realidade que vai a peor cada día.

Por certo, non sei se, n’A Nosa Terra,
Santiago Carrillo debe ocupar unha páxina,
como hai pouco pasou, porque para iso están
El Mundo e o El País.

A min, xa o dixen, gustaríame que A No-
sa Terra só publicase cousas raras, desas que
non se len en ningures; pero, claro, eu non di-
rixo A Nosa Terra.♦
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Xosé Lois

Nunca existiu
a Unión Soviética

SANTIAGO SUÁREZ

O autor repara na posición de moitos comunis-
tas que abandonaron os seus postulados favo-
rábeis á URSS tan pronto caeu o Muro de Ber-
lín. É coherente negaren o seu propio pasado?

resulta que a
patronal descubriu
que lles baixou a
produtividade,
porque con tanto
cambio e tanta
subcontrata, os
traballadores non
están cualificados e
non renden. 

El País regalou, o
domingo, un libro
titulado: Todo para la
casa. Levaba o
patrocinio de Repsol-
YPF. Agora enténdese
mellor o das
informacións sobre
Evo Morales e
Chávez.

Pese a tantas e tan
repetidas campañas
sobre o feminismo, o
ministro Caldera tivo
que retirar a
obrigatoriedade de
incluír mulleres nos
consellos de
administración, na
nova lei de
Sociedades
Anónimas. O sector
empresarial parece
ser o máis refractario
á igualdade de
xéneros, máis que a
xudicatura e case
tanto como o
exército, que xa é
dicir.

Se hai un bo
programa de
televisión pero só o
ven un millón de
persoas, e os outros
programas da
competencia, aínda
que señan unha
birria, os ven tres
millóns, o programa
bo desaparece da
grella e os outros
seguen. É como se
houbese que pechar o
Museo do Prado
porque ten moita
menos clientela que o
puticlub Angelo’s.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

o tempo, a perder o tempo;
continúase con política cara á
galería e non afrontando o máis
importante. Non vou ser eu
quen negue a necesidade dun
novo Estatuto, pero iso non é o
prioritario, donas e cabaleiros;
a sociedade galega demanda
emprego; a sociedade galega
pide salarios dignos, que me-
llore a sanidade, o ensino, que
algo tan básico como a vivenda
estea ao alcance dos traballado-
res (neste tema fálase moito
dos problemas da xuventude
para o acceso a unha vivenda
esquecendo cantos matrimo-
nios de idade media comparten
casa con pais e avós; veñan ao
medio rural e verán o doado
que é atopar tres xeracións

nunha mesma casa). Galiza se-
gue emigrando, os produtos
máis necesarios para a vida
diaria seguen subindo moito
máis que os salarios. Claro que
non todos temos a posibilidade
de subirnos os soldos un 10%.
De que serve que suba cada
mes un 2% o que che pagan se
a vida se dispara e sobe máis
do 5%? Se botamos unha olla-
da á prensa diaria atopámonos
con que as xudías subiron un
18,34 %, a pescada un 7,07 %,
as acelgas o 6,22 %, o polo, o
6,17 %, xa non falemos do
aceite de oliva ou da bombona
de butano que subiu un 9,88 %.
Tamén temos novas como “Un
de cada cinco galegos vive bai-
xo o limiar do risco de pobre-

za”... “E 6.000 millóns somer-
xidos”. “Os deputados cobrarán
ao mes un soldo fixo de máis de
catro mil euros”. “Os novos
empregados galegos son preca-
rios e non fan folga”, “Galicia
dispón do mercado laboral me-
nos conflitivo e peor pago de
España”. “Os galegos fíanse
máis da internet que do INEM
para dar cun contrato”. “O or-
zamento de Ordes incluirá
50.000 euros extra para axudar
os edís”. “O 66 por ciento dos
fogares de Galicia non destina
diñeiro ao aforro”. “Un xubila-
do galego cobra ao mes 325 eu-
ros menos que un vasco”. “O
téxtil galego perde nove empre-
gos diarios e pecha 22 empresas
ao ano”. “Valeo culmina a súa

deslocalización en España anu-
lando a planta do Porriño”. “Os
contratos de mozos galegos, pe-
ores que os previstos en Fran-
cia”. Para que seguir? Quero
pensar que a clase política e
sindical le a prensa e collerá ou-
tro camiño distinto ao da políti-
ca de brinde ao sol. Saben per-
fectamente da situación laboral
e social, na que hai moitos sala-
rios por debaixo dos 1.000 eu-
ros/mes e sen expectativas de
mellora laboral. Descoñecen
que hai empresas nas que se
asina unha nómina por importe
superior á que se cobra ou de
que aínda hai moitos traballa-
dores sen convenio colectivo?♦

XOSÉ M. MARIÑO VENTOSO
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O PSOE
vigués non
convence
nin aos seus
concelleiros
Pablo López comenta en Fa-
ro de Vigo (23 de maio) a pos-
tura socialista de opoñerse á
aprobación polo concello de
Vigo do novo Plano Xeral.
“Alleo ao consenso social que
xera o novo Plano Xeral, o
grupo socialista insiste en de-
mostrarlle ao resto do mundo
que se trabuca. A súa tenaci-
dade é encomiábel. A súa tei-
mosía, irritante. De vintedous
colectivos cidadáns, só o
PSOE discrepa; de catro gru-
pos municipais, só o socialista
non o apoia. De oito edís do
equipo, tres se desmarcan. Un
PSOE incapaz de convencer
os seus membros das calami-
dades do plano pretende que
toda a cidade secunde as súas
críticas. Quizais por iso, ape-
nas un cento de veciños pro-
testaron ás portas do Concello
no pleno do pasado venres
(...). Cos seus defectos –e Pra-
za de España éo–, o plano é
serio demáis como para xogar
a redentor da cidade, sobre to-
do se o protagonismo o leva
un edil que nin é portavoz nin

seguirá en política. AMauri-
cio Ruíz non lle tocará recon-
ciliarse co BNG, se é que o
PSOE pretende desaloxar o
PP do goberno local, que ás
veces non o parece. Porque no
grupo socialista Pérez Mari-
ño segue a gobernar (...). O
seu home de confianza marca
o paso. A cidade padéceo”.♦

Rosalía Mera
defende
a recuperación
da memoria
histórica 
Xosé Luís Gómez entrevista
(Capital, nº 70, xuño 2006) a
Rosalía Mera, presidenta da
Fundación Paideia Galiza, ex
muller de Amancio Ortega e
a muller máis rica do Estado
Español. Ante a pregunta de se
lle parecen boas as propostas
de recuperar a memoria histó-
rica, responde: “Paréceme po-
sitivo, á vista da pobreza inte-
lectual e do medo permanente
que se observaba nas familias,
cando todos sabiamos que pa-
saran cousas moi graves e moi
importantes (...). Temos aí ben
perto un paréntese, un gran ba-
leiro. Por iso me parece funda-
mental a recuperación da me-

moria, mesmo para evitar que
construamos banalidades.
Non se trata, pois, de recreár-
monos no pasado, senón de fa-
cer ben a dixestión de todo o
que pasou. E aquí moitos non
fixemos ben a dixestión: uns
porque non saben o que pasou
e outros porque non puideron
dicilo. Ás veces pregúntome
como é posíbel que saiba tan
pouco dos meus. O meu avó
era rojo e o meu pai foi fran-
quista, porque o reclutaron
con 16 anos... E nese ambien-
te de temor, esa especie de si-
lencio apalpábase na miña ca-
sa sen saber por qué. Do mes-
mo modo que un veciño desa-
parecía durante uns días por-
que chegaba o veraneo de
Franco na Coruña. Eu agora,
cando vexo fotos daqueles
tempos, vexo a cara de terror
dos nenos. Terror e medo sen
saber moi ben a qué”.♦
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Dúas imaxes para dúas liñas editoriais. Arriba, manifestantes contra
o Plan Xeral de Vigo (Faro de Vigo, 20 de maio), abaixo, o mesmo acto nunha toma diferente
(La Voz de Galicia, mesmo día). Na primeira obsérvase o escuálido da mobilización, na segun-
da, o primeiro plano impide coñecer o número de manifestantes.♦

Tres obras de
referencia sobre

a resistencia
galeguista

ao franquismo

Catro anos a bordo dunha illa.
Memoria dun preso en San Simón

EVARISTO A. MOSQUERA

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

ANTÓN ALONSO RÍOS

Os irmáns Saco.
Ou a loita galeguista baixo o franquismo

FERNANDO SACO

A NOSA TERRA



RUBÉN VALVERDE
Alberto Gago será o novo reitor
da Universidade de Vigo para os
vindeiros catro anos. Gago, que
sucederá a Domingos Docampo,
obtivo o 58,7% dos votos ponde-
rados, fronte ao 41,26% do seu
rival, Xosé Luís Legido. O novo
reitor obtivo máis votos nos tres
campus e venceu en todos os sec-
tores, agás no persoal adminis-
trativo e de servizos (PAS). A
súa candidatura dáballe conti-
nuidade ao proxecto iniciado
por Domingos Docampo hai
oito anos, xa que Gago foi vi-
cerreitor de Asuntos Econó-
micos durante os últimos anos. 

A Universidade de Vigo abalou o
proxecto de Alberto Gago para
os vindeiros catro anos. Cunha
alta participación, agás no caso
dos estudantes (que só foi do
16,22%), o novo reitor soubo
convencer co seu programa á
maioría da comunidade universi-
taria. Con case máis de mil votos
ponderados máis que o seu ad-
versario, Gago terá como un dos
seus principais retos a reformu-
lación do plano de estudos para
adaptalo ao Espazo Europeo de
Educación Superior. En total,
Gago recibiu 2.983 sufraxios
ponderados, mentres que para
Legido foron a parar 2.095. En

votos directos, a diferenza foi
aínda maior, ao recibir Gago o
apoio de 3.303 votantes, por só
1.775 de Legido. 

Alberto Gago recibiu o apoio
maioritario dos profesores dou-
tores con 331 votos, fronte ao
265 do seu rival. Así mesmo,

venceu no apartado de docentes
e investigadores, con 346 votos,
fronte a 243 de Legido. Durante
toda a campaña, Gago insistiu
moito na importancia que lle vai
conceder ao apartado de I+D+i. 

Ao contrario que o seu ante-
cesor, Alberto Gago tamén reci-

biu o apoio maioritario do alum-
nado, con 2.468 votos fronte a
1.022 de Legido. Non obstante, o
PAS apoiou a Legido maiorita-
riamente, xa que superou por ca-
se cen votos de diferenza a Ga-
go, con 245 votos fronte a 158
do novo reitor.♦
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Latexos

Gobernando
á toa
X.L. FRANCO GRANDE

Falta de vontade política,
dixemos máis dunha vez,
pode que sexa a primeira

nota que percibimos no
goberno galego que temos. E
cada día novos feitos nolo
demostran. Quixera saber,
por exemplo, que idea teñen
de Galicia os que nos gober-
nan, ou iso din, ou tamén,
que pensan facer cos
instrumentos de poder que o
pobo lles deu, se é que algo
pensan –pois as dúbidas em-
pezan a xurdir na nosa
conciencia.

Prodúcenme terror as de-
claracións da conselleira de
Educación en La Voz de
Galicia do luns, día 23: nin o
modelo vasco, nin o catalán,
nin... ¿En que consiste o
noso –ou sexa, o dela?
Porque un tira a impresión de
que para algúns membros do
goberno non existe o art. 5
do Estatuto, nin a
xurisprudencia do TC que lle
é de aplicación, nin
tampouco a experiencia dun
cuarto de século.

¿Cómo se pode dicir que
sexan os pais os que determi-
nen en que lingua se debe es-
colarizar aos seus fillos?
¿Son os pais ou é o goberno
que temos, que para iso o de-
signamos, o que ten en
primeiro termo a obriga de
cumprir as leis, en especial o
Estatuto e a Lei de
Normalización Lingüística?
¿Que clase de cumprimento
desas normas significaría
proceder como suxire a tal
conselleira? Realmente,
¿terase decatado de que as
súas manifestacións deixan
de esguello o cumprimento
da legalidade?

¿Cómo se pode ter o atre-
vemento de soster que para
estarmos nun plano de igual-
dade ensinaremos na lingua
que se pida? ¿Haberá alguén
no seu xuízo que pense que,
en Galicia, as dúas linguas
cooficiais están nun plano de
igualdade? ¿Será que aínda
non se decatou a conselleira
de que, xusto porque non
están nun plano de
igualdade, cómpre a norma-
lización? ¿Ou é que estamos
outra vez no “bilingüismo
harmónico” de Fraga? Pare-
ce que é esta a gran novida-
de do goberno actual.

Falta de vontade política,
dixemos e sostemos. Tanta
asepsia, tanto descafeinamen-
to, tanta distancia do que fóra
e dentro (máis fóra ca dentro,
infelizmente) é xa unha expe-
riencia á vista de todos, e que
parece deixarse de esguello,
poñen ben de manifesto unha
total ausencia de vontade polí-
tica respecto da normalización
da lingua propia de Galicia.
Non nego que quen así pensa
estea no seu dereito; pero, en-
tón, non pode ocupar a Conse-
llería de Educación.  Mellor
estarían algúns dedicándose a
outra cousa.♦

Ao contrario que o antecesor, conseguiu o apoio dos estudantes

Alberto Gago será o novo reitor
da Universidade de Vigo

Alberto Gago representaba a con-
tinuidade, fronte ao seu rival, Xo-
sé Luís Legido, que pretendía un-
ha volta á universidade de hai oi-
to anos. Gago tiña ao seu haber o
aval dunha Universidade que me-
drou moito no período no que es-
tivo como vicerreitor de Asuntos
Económicos. Ademais, no aspec-
to financeiro, a Universidade de
Vigo é unha das poucas que se
atopan nunha boa situación malia
a baixada de alumnos e os gran-
des investimentos desenvolvidos
en materia de infraestruturas para
dotar o campus do CUVI. 

Non obstante, hai aspectos nos
que se diferenza do seu antecesor.
Mentres que Domingos Docampo
era visto con bastante distancia
polos estudantes, Alberto Gago lo-
grou o apoio maioritario deste sec-
tor (malia a baixa participación).
Os alumnos levan anos queixán-
dose do servizo de bibliotecas, do
transporte e do aparcamento nos
campus, ademais de opoñerse
frontalmente ao proxecto de ca-
lendario escolar proposto por Do-
mingos Docampo.

A mensaxe de Gago foi reno-
vadora e conciliadora. Compro-
meteuse a mellorar o transporte
aos campus universitarios, así
como a facer máis flexíbel o ser-
vizo bibliotecario e apartou por
completo o asunto do “calenda-
rio escolar europeo”. “Conside-

ro fantástico o apoio maioritario
dos estudantes. Probablemente
entenderon a mensaxe de facer
unha aposta de futuro que impli-
ca unha Universidade moi preo-
cupada polas prácticas profesio-
nais, a mobilidade internacional
e o emprego”.

Precisamente, unha das pro-
postas estrela do novo reitor é a
de comprometerse a crear un
servizo de busca do primeiro
emprego para os alumnos. Ta-
mén pretende facer extensivo o

programa de prácticas profesio-
nais. No apartado bibliotecario,
Gago sinalou a súa vontade de
negociar co concello de Vigo e
co Consorcio do Casco Vello pa-
ra a creación dunha biblioteca
que cumpriría o dobre obxectivo
de contribuír á rehabilitación
da zona e ampliar a escasa ofer-
ta da cidade. Até o momento,
os alumnos teñen que estudar
na Escola de Enxeñería Técnica
Industrial en época de exames,
que non cumpre as necesidades

da gran demanda que existe.
Entre outros retos, Gago ta-

mén proponse poñer en práctica a
cidade Tecnolóxica e diversos
centros de I+D+i para compartir
coa empresa privada. Non hai que
esquecer que na actualidade a
Universidade capta trinta millóns
de euros en recursos externos pa-
ra desenvolver distintos proxectos
de investigación. Ademais, Gago
tamén proporá a descentraliza-
ción dos campus, unha vez tome
posesión do seu cargo en xuño.♦

Continuidade, con matices



H.V.
O sábado 20 de maio celebrou-
se en Santiago de Compostela
a V Asemblea Nacional de Es-
querda Nacionalista. O desen-
volvemento deste congreso en-
trou dentro do previsto e esta
forza integrada no BNG ofi-
cializou a súa consolidación.

Os relatorios da V Asemblea de
Esquerda Nacionalista xiraban
en torno as súas propostas para
desenvolver con normalidade o
país e para avaliar de forma por-
menorizada a relación entre os
compromisos programáticos do
BNG e o resultado no traballo
das consellarías do Goberno ga-
lego, no que participa.

Pero, ademais, Esquerda Na-
cionalista celebraba unha asem-
blea que contempla como a da
consolidación e na que se pre-
senta ante o BNG e a sociedade
como unha forza integrada no
Bloque que pretende que se vi-
sualice como unha alternativa
ideolóxica referente e unha forza
de equilibro dentro da fronte.

No novo papel que Esquer-
da Nacionalista quere proxec-
tar, está o de ofrecer unha plata-
forma con voz dentro do BNG
para aqueles sectores que per-
deron a súa localización ou que
andan á procura dunha referen-
cia. E isto faino esta forza so-
cialista sen esquecer o seu pasa-
do, “asumindo a súa historia e
mantendo como referentes per-
soas que hoxe xa non están den-
tro”, dixo o seu secretario de
Filiazón e Comunicación Xosé
Chorén en referencia a dirixen-
tes como Xosé Manuel Beiras
ou Encarna Otero.

Entre as persoas que estive-
ron presentes na Asemblea de
Esquerda Nacionalista sen ser
militantes destacan líderes como
Camilo Nogueira ou Henrique
Tello. A súa asistencia foi cele-
brada por este partido.

Ademais da consolidación e
da presentación dunha platafor-
ma de equilibrio, Esquerda Na-
cionalista considera a súa V
Asemblea a da superación de
“traumas importantes”. Esta alu-
sión está referida á X Asemblea
do BNG na Coruña, cando varios
militantes seus non respectaron
os acordos para a composición
dos órganos do BNG e EN que-
dou excluída. A consecuencia di-
so, catro afiliados foron sancio-
nados. A crise desembocou na IV
Asemblea, que se celebrou en

Lugo. Nesta cidade todos agar-
daban unha disolución de EN,
pero isto non se produciu e Es-
querda Nacionalista optou pola
cohesión interna e por pasar un-
ha travesía do deserto. Hoxe, EN
considera andado ese camiño e
superado o trauma, por isto ta-
mén fala de consolidación.

Noutra orde de cousas, a
Asemblea trouxo consigo unha
pequena modificación estatuta-
ria que se refire é elección da
Executiva Nacional, que pasa a
ser designada pola súa Mesa

Nacional. Este último órgano,
ademais, foi ampliado debido
ás novas afiliacións e a súa
composición segue a manter o
criterio dun mínimo dun 40%
de mulleres.

Por último, ademais da Mesa
Nacional, a Asemblea de Esquer-
da Nacionalista elixiu aos que
son os seus dous cargos uniper-
soais, que continúan a recaer nas
mesmas persoas que os ocupa-
ban: Antonio Oca de presidente e
Alberte Xullo Rodríguez Feixoó
de secretario xeral.♦
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XOSÉ MANUEL SARILLE

Ohistoriador Bieito
Alonso publicaba hai
un mes neste periódico

un excelente artigo titulado
“República, que República?”
no que distinguía entre o repu-
blicanismo e o Segundo Repu-
blicanismo; este último sería
un salvavidas de patriotas
españois desorientados, que se
estende por razóns de rebeldía
primaria a persoas do universo
nacionalista, se faceren elas
grandes recesos sobre a idea.

A recuperación da memo-
ria sobre os crimes da Guerra
Civil vén acompañada polo
revival da Segunda República,
que ficaba lonxe dos anceios
galeguistas e tamén dos ideais
republicanos de hoxe.

Este republicanismo de ca-
ricatura prodúcese porque nos
últimos anos medrou o escepti-
cismo europeísta e asúmese
con menos esperanza a
construción da Europa política.
O Estado Español volve ter
unha carga simbólica que dal-
gún xeito estaba perdendo no
decenio anterior e á fin estes
republicanos, contentos de per-
tencer a un estado forte,
contrapoñen simplemente un
réxime con elección directa do
xefe do estado con outro que
non a ten. Pouco máis. O repu-
blicanismo anticuado cre que o
Estado Español debe ser
eterno. Nos anos trinta do
século anterior, cunha socieda-
de menos complexa, a xefatura
do estado era máis importante.
O verdadeiro republicano de
hoxe non monta ridiculeces
como esa ensalada republicana
coruñesa, con imaxinarios nos
que se mestura epicamente a
Porlier, Casares Quiroga, Inda-
lecio Prieto e María Pita cun
ideario dogmaticamente
centralista e decimonónico,
bandeiras tricolores, maneiras
soberbias e intentos de impor
un xeito excluente e case
violento de ver a sociedade.
Xa podían cambiar de compás.

O republicano deste século
ten a súa cita principal en
Europa, nese espazo no que
non existirán os estados
nacionais e cre que non paga a
pena romperse a cara para que
desapareza un monarca. Polo
demais exerce diariamente a
súa condición, tal como o des-
cribe Maurizio Viroli: A virtu-
de cívica non é a vontade de
inmolarse pola patria; trátase
da virtude dos homes e mulle-
res que queren vivir con digni-
dade e sabendo que non se po-
de vivir dignamente nunha so-
ciedade corrupta. O republica-
no exerce a súa profesión a
conciencia, sen obter vantaxes
ilícitas, nin se aproveita da ne-
cesidade nin da debilidade dos
demais; cumpre cos seus debe-
res pero non é dócil. Quere
comprender e non ser adoutri-
nado. Indígnase coas
prevaricacións, a corrupción, a
arrogancia e a vulgaridade. Es-
ta é a idea da liberdade oposta
á “ausencia de interferencia”
que predica Hobbes e o
liberalismo. Republicano,
señoras e señores, é o que
xoga a traballar sen rede e a
que o devoren os leóns.♦

Preséntase para ser a plataforma que equilibre o BNG

Esquerda Nacionalista celebra
a súa asemblea de consolidación

Alberte Xullo Rodríguez Feixoó continúa de secretario xeral.                                                                                 OTTO / AGN

H.V.
“Pola constitución da República
Galega” foi o lema co que a
Fronte Popular Galega celebrou
a súa V Asemblea Nacional en
Vigo o pasado 21 de maio. A re-
construción orgánica da esquer-
da nacionalista é o principal ob-
xectivo desta forza.

A Fronte Popular Galega
pretende unha reconstrución da
esquerda nacionalista aínda que
non sinala con que forzas ence-
tará este proxecto porque consi-
dera que non pode partir de
apriorismos que aparten a algún
sector desta vía. “Promover os

máis amplos acordos con todas
aquelas persoas, colectivos e
organizacións interesados nun
proceso de reconstrución orgá-
nica da esquerda nacionalista”,
resume unha resolución aproba-
da unanimemente polo plenario
da FPG.

Ademais, a FPG admite que
ten que “tomar moi en serio a
participación electoral e estudar
posíbeis mecanismos para o ac-
ceso ás institucións”, ante un
novo marco político co cambio
de goberno galego e ante un pa-
norama no que prima a globali-
zación.

O acordo para o chamado á
reconstrución da esquerda e a
asunción dun papel institucional
implican que triunfou na asem-
blea da FPG unha proposta de
síntese que nin opta pola desapa-
rición nin pola construción dun
novo partido, aínda que si apun-
ta a posibilidade de desaparición
das siglas se é para conservar o
seu ideario. A terceira posición, a
renovación da dirección, non se
produciu por canto Mariano
Abalo, que era portavoz na-
cional, foi elixido secretario xe-
ral. O Comité central estará inte-
grado por outras seis persoas.♦

Nace
Terra
Galega

A.N.T.
O 20 de maio celebrouse en Ferrol
o congreso constituínte de Terra
Galega, unha forza formada por
representantes de CDI, Iniciativa
Galega e Unidade por Narón. O
seu primeiro obxectivo é conco-
rrer ás vindeiras eleccións munici-
pais e conseguir dous representan-
tes da Deputación da Coruña. De-
fínese como “partido democrático,
de centro, progresista e nacionalis-
ta onde caben todos”. O seu coor-
dinador xeral é o alcalde de Narón
Xoán Gato e no mesmo están inte-
grados 200 concelleiros de distin-
tas forzas independentes.♦

Celebrou en Vigo a V Asemblea Nacional

A FPG chama a reorganizar
a esquerda nacionalista



Até que ponto se sinte o BNG
pai do Plan Xeral aprobado ?

Até o ponto de que cando se
anuncia no ano 2000 a redacción
do Plan Xeral é o BNG quen de-
tenta a concellaría de urbanismo.
Desde ese momento tivemos a res-
ponsablidade de dirixir a redacción
dos traballos e nese proceso actua-
mos  procurando o acordo de todas
as forzas pero incluindo o noso
propio programa. Sempre digo que
a paternidade dos documentos até
2003 é compartida e inclúe o pro-
grama do BNG, pero desde o mo-
mento que é aprobado entendo que
non se pode patrimonializar e ta-
mén digo que ten a nosa pegada.

Cales son os eixos principais
do plan e en que coinciden co
que propuñan desde o comezo?

O principal é que se formula
un Vigo metropolitano, capital da
eurorrexión Galiza-Norte de Por-
tugal, con capacidade de crece-
mento económico e daquela de
xeración de emprego, pero tamén
que segue o modelo de cidades
modernas, que aposta polo benes-
tar e a cohesión social. Eses eran
os conceptos básicos que mantí-
ñamos de comezo e penso que es-
tán reflexados no documento.

Ao seu entender os elemen-
tos de discordia que provocaron
a desafección do PsdeG-PSOE
pertencen á diferenciación polí-
tica e volverán reaparecer no
desenvolvemento do plan?

Non o sei. A min non me gos-
ta xulgar a posición dos outros
grupos e a responsabilidade do
BNG era que Vigo tivese un Plan
Xeral que respondera a eses crite-
rios e pasar dunha etapa dun pla-
neamento esgotado a un que tive-
se futuro e definise a cidade. Os
pontos de discrepancia naceron a
partir do liderado no seu momen-
to do Partido Socialista e sincera-
mente nunca os comprendín. Pero
diso terán que responder eles.

Na polémica final o que se
percibiu é que o apoio social
era practicamente unánime,
mesmo entre sectores que po-
dían ter criterios  unha miga
contraditorios, por exemplo
sindicatos e patronais.

O aval social é o elemento cru-
cial. Para entender ese consenso
hai que lembrar que todos os co-
lectivos que forman parte do Con-
sello Municipal de Urbanismo es-
tiveron de acordo: os tres sindica-
tos, as patronais, os colectivos vi-
ciñais,... todo o corpo social me-
nos o PS estiveron dacordo. Ese
consenso hai que entendelo por-
que cando se comeza coa redac-
ción do Plan Xeral ponse en mar-
cha tamén o Plano Estratéxico e
aínda que agora aparezan deslin-
dados porque o PP fíxolle durmir o
soño dos xustos ao Plano Estraté-
xico, non se poden separar. O tra-
ballo que se fai durante o mandato
de Lois Pérez Castrillo implica un
novo planeamento e unha nova
programación estratéxica e non se
poden separar, porque o Plano Xe-
ral é a plasmación sobre o territo-
rio do Plano Estratéxico e como
digo sobre este o acordo tamén era
completo. Por iso é tan amplo o
consenso social e tamén porque se
mantiveron moitísimas reunións
con todo tipo de colectivos.

Agora o Plan Xeral precisa
a aprobación daXunta. Fálase
da autonomía municipal pero
o aval técnico e político  final
ten que vir da Consellería de
Ordenación do Territorio.

Cun entendemento puramente
da Lei do Solo, o informe da Xun-
ta ten que versar sobre a adapta-
ción á Lei. Contémplase que as
competencias son compartidas e
que a aprobación definitiva corres-
póndelle á Xunta e ademais de es-
tar na lei paréceme ben, porque
eles actúan na ordenación de todo
o territorio galego, e aínda que nes-
tes momentos non hai directrices
territoriais aprobadas, apenas dous
documentos, é bon que o goberno
autónomo actúe en función das sú-
as competencias. Pero debe facelo
nos termos da lei e respectando a
autonomía municipal. Quen diseña

o modelo de cidade é a corpora-
ción municipal que é quen respon-
de diante dos cidadáns de Vigo, po-
lo tanto eses son os límites. Chega-
do o momento haberá que correxir
o que haxa que correxir.

E cales son os tempos  que
quedan por diante?

A consellería ten un prazo má-
ximo de tres meses para pronun-
ciarse, e non sei se esgotarán o
prazo, pero supoño que si porque
o Plan de Vigo é complexo, o da
cidade máis importante de Galiza.

Pode haber un rexeitamen-
to total?

Pode, pero prefiro non pronun-

ciarme sobre a prioris. Agora hai
que esperar polo informe da Xun-
ta e calquera anticipación é mala.
Cando comezamos a redacción di-
cía que para o Plan Xeral había
que buscar consenso social, con-
senso político e tamén avanzar
nun acordo permanente coa CO-
TOP. Por iso no 2000 se asinou un
convenio entre Lois Pérez Castri-
llo e Xosé Cuiña, que establecía o
mecanismo de comunicación entre
ambas institucións para avanzar ao
compás, e tamén para regular a
participación no financiamento do
Plan. Unha vertente importante
dese acordo era a formación dun-

ha comisión política e técnica das
dúas administracións para ir debu-
llando os problemas que aparecí-
an. Por que esa actitude? Porque
no pasado o planeamento urbanís-
tico de Vigo foi usado como arma
arroxadiza entre as dúas adminis-
tracións e nós pretendimos evitar
esa situación. Esa comisión fun-
cionou regularmente mentres fun
concelleiro de urbanismo. Desde
xuño de 2003 non foi igual, foi
irregular, mal mantida no tempo,
mal xestionada politicamente, non
sei se por inepcia ou por incapaci-
dade. Esa comisión desde entón
apenas se reuniu e era moi impor-
tante que a relación entre ambas
institucións fose permanente.

Agora estamos en ano pree-
lectoral. Vai ser inevitablemen-
te o Plan e o seu desenvolve-
mento, o centro da campaña?

Pode selo pero espero que non.
Durante o mandato anterior, en xa-
neiro de 2003, planteeille aos ou-
tros grupos suspender os traballos
políticos, non os técnicos, pola
proximidade das eleccións. Aque-
la posición foi aceptada por unani-
midade, aínda que algún voceiro,
de boca para fóra, a criticou, pero
demostrouse que foi útil porque
unha cuestión estratéxica para Vi-
go non se convertiu nun debate de
coxuntura. O tempo transcurriu e
volvemos estar en período pree-
lectoral. Agardo que o asunto se
resolva antes e que quede a salvo
das coxunturas. A responsabilida-
de non é miña e está nas mans do
PP e do PSdeG-PSOE.

Pero esta lexislatura mar-
cou ás forzas políticas polos
posicionamentos urbanísticos.

Marcou a unha forza política,
o Partido Socialista. Desde o BNG
non houbo  intención de marcar a
ninguén porque nós mantemos a
mesma posición que tiñamos no
ano 2000 e o Plan Xeral basica-
mente é o mesmo. Foron eles os
que se desmarcaron  e algún día
haberá que repartir responsabilida-
des e cada quen que asuma a súa.

Ese desencontro pode condi-
cionar unha futura alternativa
ao goberno municipal do PP?

Penso que lamentabelmente
non vai ser só iso. Ao longo des-
te mandato o que houbo foi unha
política do partido socialista
agresiva cos nacionalistas. Agre-
díronnos desde o primeiro mo-
mento, coa ordenanza da norma-
lización lingüística, con posicio-
namentos de soberbia, case de
desprezo, até o extremo de expul-
sarnos dun goberno no que de-
tentaban a alcaldía cos votos na-
cionalistas. Iso indica unha posi-
ción agresiva do PSOE co BNG.
O problema non é o Plan Xeral
son posicionamentos políticos
máis amplos. Se esa agresividade
cos nacionalistas se mantén difi-
cilmente pode haber acordo.

Hoxe empezaron a apare-
cer nomes de posíbeis candida-
tos do BNG á alcaldía de Vigo.
Cal é súa opinión?

É un proceso que está a deba-
te e haberá que esperar a que os
organismos do BNG resolvan.
Hai varios nomes enriba da mesa
e pasarán ao debate democrático
dentro do BNG que adoptará o
posicionamento cando conveña
dacordo cos prazos que marcou
o Consello Nacional. Neste mo-
mento son prudente porque quen
teñen que decidir son os militan-
tes do BNG e calquera interfe-
rencia miña sería mala.♦
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Xabier Toba
‘O apoio social é o grande éxito

do Plan Xeral de Vigo’
XAN CARBALLA

O portavoz municipal do BNG en Vigo analiza o resultado final do debate do Plan
Xeral de Urbanismo que recentemente aprobou o pleno da corporación con 19 vo-
tos a favor (PP, BNG e PG) e 8 en contra (PSdeG-PSOE). Maniféstase satisfeito
da culminación dun proxecto capitaneado  en 2000 polo nacionalismo e pensa que
inclúe o programa do BNG, “agora toca esperar o pronunciamento da Xunta”.

PACO VILABARROS
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Formación
continua
CARLOS AYMERICH

Entre os anos 2000 e 2004, o Tribunal Constitucional espa-
ñol (nada sospeitoso de veleidades nacionalistas) declarou,
por catro veces, que a xestión dos fondos para a formación
continua dos traballadores correspóndelles a aquelas comu-
nidades autónomas que, como Galiza, detentan competen-
cias en materia de execución da lexislación laboral. Porén, a
pesar desta consolidada xurisprudencia, os sucesivos gober-
nos españois teiman en centralizar a distribución destes fun-
dos en beneficio do Ministerio de Traballo e, sobretodo, das
direccións de UGT, CC OO, CEOE e CEPYME. Non por
acaso o pacto social recentemente asinados por estas entida-
des víuse precedido –e lubricado– por outro acordo, menos
publicitado, sobre o reparto destes recursos. Porque, sen dú-
bida, interesa máis o financiamento destas entidades que a
defensa dos intereses de empresarios e traballadores.

A centralización comezou co coñecido como Decreto
Zaplana, de 1 de Agosto de 2003, aínda vixente. Prosegue
agora co proxecto elaborado por Jesús Caldera que, en re-
sumo, tenciona dividir en tres terzos os fondos para a for-
mación continua –procedentes das cotizacións de traballa-
dores e empresarios e máis tamén das achegas do Fondo
Social Europeo. Un terzo para actividades de formación en

empresas, outro para programas operativos de ámbito su-
pra-autonómico (de, ao menos, dúas comunidades autóno-
mas: curioso xeito de excluír o sindicalismo nacionalista)
e só o último para a xestión directa autonómica.

E esta centralización, discriminatoria para as organi-
zacións sindicais e empresariais galegas é, sobre todo, le-
siva para Galiza. Porque apenas o 1,27% das empresas
galegas puideron beneficiarse dalgunha actividade for-
mativa e porque, conforme co último reparto de 29 de
maio deste ano, a Galiza só nos asignan 14,05 millóns de

euros cando as cotizacións galegas para a formación con-
tinua supoñen 35 millóns e cando, de se respectaren os
criterios de reparto estabelecidos na normativa europea,
ao noso país deberíanselle asignar, no mínimo, 20 mi-
llóns. Magnífico exemplo de solidariedade. 

Polo de agora é só un rascuño. Indicativo das intencións
e da sensibilidade do goberno do PSOE, mais só un rascuño.
Estamos pois a tempo de impedir que os designios de Cal-
dera se consumen e, con eles, que Galiza siga a ser financia-
dora neta da formación continua no resto do Estado.♦

Todos os días folleo o xornal pa-
ra ver se xa se tomaron por parte
dos poderes públicos (Xunta,
Concello, etc…) as medidas xus-
tas e necesarias en materia urba-
nística de protección ambiental,
co derrubo dalgunha construción
abusiva como son as que prolife-
ran polo noso litoral, mesmo en
municipios gobernados por par-
tidos que teñen como norte dos
seus programas electorais unha
manchea de propostas de orde
ecolóxica que saben que nunca
van ver cumpridas, nin sequera
no caso de que acaden o poder,
como de certo é así.

Pero actualmente as miñas
angueiras deste tipo teñen un re-
ferente próximo que desexo co-
mentar. Trátase do problema
posto de manifesto polos resi-
dentes da rúa de Beiramar e co-
lindantes, debido á contamina-
ción sonora, as molestias de re-
dución de espazos públicos e,
mesmo, dos riscos existentes
tanto para peóns como para os
veciños en xeral. Son as obras
particulares que abondan sen
ningunha caste de planificación
nun espazo de apenas trescentos
metros. Máis dunha ducia de
obras en plena actividade cons-
trutiva. Beirarrúas invadidas
que obrigan a pasar pola calza-
da, máquinas de perforar cos
seus enxordecedores bruídos
que non permiten o descanso, as
rúas atrancadas de xeito de que
non poden manobrar con facili-
dade os servizos públicos, etc.
A protesta foi avaliada por unha
recolleita de sinaturas e o apoio
da asociación veciñal. O pedi-
mento é de que se elabore un
plano de racionalizado e siste-
matización destas actuacións
que, para máis inri, contan coas
licenzas pertinentes do Conce-
llo coruñés.

A voracidade do mercado
inmobiliario e as débiles nor-
mativas que protexen os cida-

dáns, encriptadas na febleza
económica dos concellos que
teñen a súa meirande fonte de
ingresos procedentes deste sec-
tor, son os culpábeis deste tipo
de casos que se poden resumir

na análise de que o empresario
privado obtén os seus benefi-
cios a conta das molestias que
deben soportar os veciños men-
tres el vive, seguramente, nun-
ha silenciosa urbanización dos

arredores do centro urbano, ben
protexido por gardas privados e
o corpus legal dunha sociedade
capitalista que protexe os seus
intereses.

Os veciños da Beiramar,

mentres, están desesperados: pó
durante todo o día entrando po-
las regandixas de portas e fies-
tras, balbordo de maquinaria,
barrenos e tránsito de camións
amais de perigos para a súa se-
guranza tanto física como po-
tencial de atención cidadá, mes-
mo o servizo de ambulancias.
Logo dunha asemblea aberta na
Asociación de Veciños solicitan
publicamente a protección do
Concello propondo as súas peti-
cións e manifestan a vontade de
continuar a denuncia até seren
atendidos debidamente por quen
está na obriga de protexer o fe-
ble dos abusos do forte: é dicir,
do Concello.♦

O compromiso das respostas
MANUEL LUGRÍS

Moitas veces os cidadáns están desprotexidos polas leis que,
supostamente, deberían facilitarlles a vida e o benestar.
No eido urbanístico é onde se cometen moitos dos abusos.

A Coruña

Outra da Marisol
LOIS DIÉGUEZ

Olga Novo, a poeta de Vilarmao, ese lugar das ondeadas terras de
Brollón, exerce de profesora-bolseira de Lingua e cultura galegas
na Universidade de Rennes 2, na Alta Bretaña, desde o ano 2004.
Depende no seu traballo, a través do Centro de Estudos Galegos
(CEG), da Secretaría de Política Lingüística. Nos dous anos de
produtiva dedicación comprobou, entre outros “detalles”, que os
cartos que tiñan que ir para facer cultura e idioma galegos, se em-
pregaban para potenciar a cultura e idioma españois a través do
profesor Moisés Iglesias, responsábel do CEG. Consecuentemen-
te, a nosa poeta comezou a batallar para que as cousas recuperasen
os obxectivos polos que foran creadas: defensa e potenciación na
Bretaña da nosa cultura. Mais o responsábel Moisés non opinaba
o mesmo e seguiu a bombardear estes obxectivos. De resultas dis-
to, Olga Novo denunciou o caso na Secretaría de Política Lingüís-
tica, e despois dunha chea de aventuras máis ou menos desagradá-
beis, resulta que a tal institución que ten como programa defender
o noso idioma, decidiu non renovarlle a bolsa de lectora á valente
poeta. Curiosa reacción a da Marisol: córtalle a cabeza a quen pi-
de respecto pola súa obriga e ponlle medallas a quen se burla da
Galiza. Nada novo sobre o Miño, pastor dos nosos ríos. Os cartos
galegos utilízanse  tamén na Bretaña para potenciar outras cultu-
ras. É lícito darllos a quen nos ataca? Adiante, Olga. Cando o país
se leva na fronte como unha estrela, ninguén poderá apagar o seu
escintileo. Aínda que sexa  a escura Marisol. Enviámosche estas
palabras como rosas recollidas no amencer  de Vilarmao.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Estamos a tempo de impedir que os designios de Caldera se consumen e,
con eles, que Galiza siga a ser financiadora neta da formación continua

no resto do Estado”

Jesús Caldera.



O grupo municipal do BNG da
Coruña pídelle ao novo alcalde,
Xavier Losada, un cambio de ac-
titude fronte ao galego. Entre as

súas demandas destaca que se fa-
ga cumprir a Lei de Normaliza-
ción Lingüística que esixe que os
concellos teñan como lingua

vehicular o galego. Os concellei-
ros nacionalistas son os únicos
do Estado que aínda non dispo-
ñen do carné que os acredita co-
mo tal, porque o concello coru-
ñés non cumpre coa normativa
vixente en materia idiomática
que esixe que se utilice o galego. 

En total, o Bloque presentou
ao longo desta lexislatura 24 ini-
ciativas a prol do noso idioma,
que foron rexeitadas polos conce-
lleiros do PSOE. Recentemente,
nunha entrevista entre Xavier Lo-

sada e o presidente da Real Aca-
demia Galega, Xosé Ramón Ba-
rreiro, o alcalde anunciou unha re-
cepción oficial co gallo do día das
Letras, algo que Francisco Váz-
quez negábase a facer. Aprovei-
tando este cambio de actitude, os
nacionalistas pídenlle ao alcalde
que retire todos os recursos contra
a última sentenza do TSXG sobre
o topónimo oficial da cidade que
declara nulo o acordo do Pleno do
2 de novembro do 2004 que pre-
tendía modificar dito topónimo

coa escusa da Lei de Grandes Ci-
dades. O Concello da Coruña leva
gastado en recursos perdidos máis
de 300.000 euros.

Entre outras reivindicacións, o
BNG tamén pide que a placa do
monumento en honor a Castelao
sexa en galego e que nel se res-
pecte tamén o topónimo oficial.
Tamén se pide que cambie o no-
menclator das rúas, xa que conser-
van nomes que incumpren a lega-
lidade estabelecida pola Xunta co-
mo Rianjo, Laje ou Arteijo.♦
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Seguramente se preguntará algún lector
distraído ao pasar a folla do periódico que
secreto remorso me aleixa para vindicar o
revisionismo. Certo, son revisionista, libe-
ral e moderado. Son posibilista. Dito isto,
aliviado pola confesión ante un posíbel lec-
tor mellor instalado nas súas conviccións
ca o que isto escribe, teño que afirmar ca-
tegoricamente que por fortuna no oficio de
pensar non existen límites e polo tanto, eu
gosto de facer e refacer argumentos para
ver de acomodar a miña conduta política
ao que eu penso que é o meu pensamento. 

Para xustificarme, procuro a teorización
da práctica. Para liberarme dos escrúpulos,
confésome. A simulación é un pecado caro
porque leva implícita a penitencia na angu-
ria do remorso, penitencia do sufrimento
que produce a incoherencia interna, a má-
goa que provoca a tensión do finximento. 

A expresión pública do pensamento é
a forma máis liviá e gratificante de exer-
cer a liberdade, pero condicionada pola
moral represora, vítima do exercicio per-
manente da autocensura política, hoxe fu-
xiume do peito a palabra confesión e, co-
mo as palabras non son inocentes, a pri-
meira turrou da segunda, non menos arre-
piante: revisionismo. Racionalista e libe-

ral arrenego de escrúpulos e sentimentos
de culpa: voume confesar! 

O que me empurra a vindicar o revisio-
nismo é a convicción de ter a ineludíbel
obriga de aplicar os principios á práctica po-
lítica, a condición de non violentar nin o in-
dividuo nin a sociedade. Non é viábel so-
meter unha sociedade pluralista de homes li-
bres ao leito de Procusto dunha teoría polí-
tica concreta. Non é viábel porque a liberda-
de de todos tropeza coa vontade duns pou-
cos. As solucións políticas de realidades
complexas non aceptan teorías pechadas,
espidas de contradicións internas. A acción
política pincha da tiranía dos postulados ao
posibilismo das circunstancias. Revisionis-
mo, posibilismo, reformismo e oportunismo
son conceptos fronteirizos, pero sobre todo
son armas políticas mortíferas; empregadas
con tino, case que sempre son letais. Xa que
logo arriscar a opinión nesta espesura seme-
lla acto temerario, mais é preciso. 

Socializar a propiedade era pensamen-
to nobre, pero implicaba o absolutismo do
Estado e a anulación do individuo e da li-
berdade. Os custos de oportunidade polí-
tica fixeron inviábel o comunismo nas so-
ciedades occidentais. A decisión de pro-
clamar esta verdade evidente, seguida da

non menos evidente verdade de que era
posíbel mellorar a participación das ren-
das do traballo na asignación dos benefi-
cios da produción, sen derrubar o sistema,
foi mérito principal de Berstein. 

Adapatar as teses teóricas de Karl
Marx á sociedade occidental, viciada po-
la liberdade, foi incansábel tarefa de revi-
sionistas, reformistas e posibilistas políti-
cos. Vindicamos a reforma fronte á revo-
lución porque nos repugna a violencia.
Mazzini proclamara que onde hai unha
nación ten que constituírse un Estado. Así
tería que ser se a política fose lóxica, se
non acochase contradicións internas, se
así fose, deste principio tirariamos –pre-
dicando a liberdade dos pobos tal como
defendemos a liberdade dos individuos–
o dereito de autodeterminación de cara á
independencia nacional, pero a aplica-
ción núa de tal principio está inzada de
dificultades, e case sempre implica forza
ou violencia, e nós somos pacíficos libe-
rais burgueses, por iso refugamos a apli-
cación mecánica do principio das na-
cionalidades e vindicamos o federalismo
como forma revisada do nacionalismo.
Esta formulación non é allea á tradición
do propio nacionalismo galego e tanto

Castelao coma Ramón Piñeiro apuntaban
ao federalismo como punto de encontro
entre nacionalistas e socialistas. 

Quédanos o detalle do dereito colecti-
vo de autodeterminación como forma ex-
presa e concreta do recoñecemento do de-
reito colectivo por excelencia: o dereito
de autodeterminación. Vindicamos unha
lectura positiva deste dereito como alicer-
ce dun Estado federal que solventase a te-
rríbel contradición que nos manca na pre-
tendida lóxica de afirmar unha realidade
xurídica constitucional virada de costas á
realidade política plurinacional de Espa-
ña. A explicación que construímos arrisca
mil flancos vulnerábeis a todos os ventos
da argumentación teórica, pero eu non
pretendía ter razón esmagando coa miña
contundencia miles de razóns alleas, mo-
destamente eu só quería confesar que son
revisionista (socialdemócrata) federalista
(nacionalista vergonzante), e tamén estou
lixado de posibilismo (por moderado e tí-
mido reformista). Quixera chamar a estas
expansións do ánimo exercicio da liberda-
de de expresión; pero as fondas marcas da
autocensura no meu hábito de pensamen-
to fixérono imposíbel. Sede benevolentes,
esta é unha confesión.♦

Vindicación do revisionismo 
MIGUEL BARROS

Piden que o novo alcalde cumpra coa Lei de Normalización Lingüística

Os concelleiros do BNG da Coruña seguen
sen ter carné por estar en castelán

R.V.A.
O BNG pide na Coruña que o actual alcalde, Xavier Losada, cumpra
a Lei de Normalización Lingüística aprobada por unanimidade no
Parlamento de Galiza no ano 1983. O incumprimento desta normati-
va leva a que a día de hoxe os concelleiros nacionalistas non dispoñan
aínda de carné de concelleiro porque está en castelán. Con motivo do
día das Letras Galegas, o BNG presentou unha moción solicitando
unha rúa para Manuel Lugrís Freire, que entre outros aspectos
destaca por ser un dos impulsores do Empresa Municipal de Augas.

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



XERARDO DASAIRAS
A asociación Memoria Histórica
28 de Agosto de Cangas progra-
mou na semana pasada diversos
actos en lembranza dos detidos
na illa de San Simón convertida
en prisión polo réxime franquis-
ta e pola que pasaron moitos dos
veciños do Morrazo. O pasado
xoves 18 de Maio tivo lugar no
auditorio de Cangas a proxec-
ción do documental Aillados di-
rixido por Antonio Caeiro que
tamén estivo presente neste acto
para presentar e comentar diver-
sos aspectos do seu traballo. Nu-
merosas persoas de todo o Mo-
rrazo acudiron a esta homenaxe
e encheron a sala contando, ase-
made, coa presenza e apoio de
Luis Bará, Director Xeral de
Creación e Difusión Cultural da
Xunta de Galiza.

O sábado día 20 tiveron con-
tinuación estes actos cunha visi-
ta á Illa de San Simón á que acu-
diron unhas trescentas persoas
procedentes de Marín, Bueu,
Cangas e Moaña que se despra-
zaron en autobuses até o peirao
de Cesantes onde, en duas tan-
das, embarcaron cara a illa. As
cinco da tarde comezaron os ac-
tos programados cunha visita po-
las instalacións guiada polo re-
dondelán Manuel Barros e o can-
gués Antonio Piñeiro, ambos ex-

reclusos deste penal no que in-
gresaron con 18 anos de idade.
Durante a visita que se prolon-
gou ao redor dunha hora e me-
dia, foron ubicando as distintas
dependencias e relatando histo-
rias e anécdotas da dura e peno-
sa vida que sufriron naqueles
anos. O interese polo tema e a
complicidade dos familiares dos
presos aportando novos datos,
contribuiron a enriquecer en
moito a visita a este lugar que ao
dicir de quen o coñeceron como
prisión, está totalmente cambia-
do polas obras que se fixeron nos
últimos anos.

A continuación, no salón-au-
ditorio tivo lugar o acto de ho-
menaxe, contando coas interven-
cións dos actores Sonia Rúa e Si-
to Parada e dos poetas Lucía No-
vas, Victor, Xulio Pardellas e
Álvarez Cáccamo que recitaron
poemas e leron textos con claras
referencias ao periodo de repre-
sión e de falta de liberdades de-
mocráticas que supuxo o fran-
quismo. No percurso do acto ta-
mén houbo momentos máxima
tensión emotiva ao se proceder
por parte dalgúns dos familiares
presentes, á lectura de cartas dal-
gúns dos presos que expuñan as
suas últimas vontades antes de
seren asasinados. Destacou espe-
cialmente a misiva do cangués

José Mejuto Bernardez, escrita
despois de saberse condenado a
morte. Foi lida por un seu bisne-
to, Stefano Arena, desprazado
aposta desde Arxentina para es-
tes actos e en cumprimento do
que foi o sinxelo testamento do
seu bisavó: “Cando voltedes a
esta illa, non como o fixen eu, á
forza e coas mans atadas, senón
en plena liberdade, lembrade que
alí estivo o voso pai”.

Os caraveis que foran entre-
gados a cada persoa na entrada da
illa serviron outravolta para reali-
zar unha sinxela ofrenda floral
que deu remate a esta visita. Dous
ramos de flores portados por Ma-
nuel Barros e Antonio Piñeiro
compuñan as cores da bandeira
republicana e a eles fóronse su-
mando pouco a pouco trescentos
caraveis que tinguiron de verme-
llo o lugar, entanto o gaiteiro Abel
Pérez degrañaba coñecidas melo-
días galegas, pé do monumento
aos poetas medievais da Ria. 

As intencións da Xunta de es-
tablecer aquí o Centro da Memo-
ria para a investigación sobre a re-
presión e o franquismo foron moi
ben acollidas por todos os presen-
tes, anunciándose que a partires
de xuño xa se pode facer posible o
acceso público á esta illa que foi
cenobio, lazareto e cadea, me-
diante visitas concertadas.♦
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A “lei de dependencia”(1) que
verá a luz proximamente, obe-
dece á intención de crear un sis-
tema integral de atención ás
persoas discapacitadas e depen-
dentes de carácter universal, de
xeito que ninguén en tales cir-
cunstancias quede excluído de
poder acceder a un servizo ou a
unha axuda en función da súa
situación concreta.

Esta, sen dúbida, é unha ini-
ciativa realmente ambiciosa, ne-
cesaria diante do enorme enve-
llecemento existente e o seu de-
samparo, e que polo tanto hai
que aplaudir e apoiar polo que
vai representar, nada menos que
reconverter o limitado asisten-
cialismo existente sobre a depen-
dencia nun dereito subxectivo e
polo tanto extensíbel a todos os
que se atopen nesa situación.

É certo que a súa envergadu-
ra énchea de dificultades e obri-
ga a unha meticulosidade de
análise e a unha rigurosidade na
a súa aplicación. Pero resulta bo
sinal o estudo que se fixo, e que
está reflectido no libro blanco,
no que, entre outras cousas,
analizouse a abordaxe da de-
pendencia noutros países, pois a
experiencia allea é fundamental
para sacar conclusión útiles pa-
ra este proxecto, así como o
apoio sindical e das forzas polí-
ticas progresistas acadado, coas
conseguintes e oportunas co-

rreccións no referente á introdu-
ción na lei dos menores de tres
anos e dos deficientes mentais.

De todos xeitos ouviranse
críticas que coa loábel intención
de conseguir a so-
lución definitiva
para estas persoas
buscarán unha
perfección ine-
xistente. Aínda
máis, seguro que
o contraste coa
práctica da lei
deixará ver múlti-
plos defectos que
haberá que corri-
xir nun tempo
prudencial do seu
funcionamento.
Problemas, e
moitos, tamén os
hai na sanidade e
na educación pe-
ro ninguén cues-
tiona as vantaxes
que ten a súa uni-
versalización. 

Independentemente das ob-
servacións puntuais e concretas
que se poidan facer sobre esta lei,
pola nosa banda queremos refe-
rirnos, máis ben, a unha cuestión
estratéxica desta. Trátase de que
por ser unha lei para todo o Esta-
do, resáltase que é para os cida-
dáns e non tanto para os territo-
rios. Pero ocorre que os cidadáns
viven en territorios baixo o nome

de comunidades autónomas coas
súas específicas características, e
ademais con competencias ex-
clusivas en servizos sociais. A lei
pois, non pode ser allea a esta re-

alidade, sen dúbi-
da diversa nas sú-
as condicións so-
ciais, e polo tanto
a Administración
Xeral do Estado
non pode obviar
as súas peculiari-
dades en canto ás
prestacións e ser-
vizos básicos que
vai garantir a car-
go do seu orza-
mento para todas
as CC AA. 

Neste senti-
do, e no caso ga-
lego, nos atopa-
mos sobre a cues-
tión que trata-
mos, cunhas dife-
renzas notábeis
en relación a ou-

tros territorios produto da preva-
lencia rural da nosa poboación, o
que significa un enorme envelle-
cemento, unha gran dispersión
de hábitat, pobreza económica,
carencia de servizos e endémica
emigración. De tal xeito que te-
mos as pensións e a cobertura
asistencial mais baixas do Esta-
do. Todo isto afecta, sobre todo,
ao financiamento, ás caracterís-

ticas dos servizos e ás condi-
cións de acceso ás prestacións.

Segundo isto, parece razoábel
que aquí funcione o principio de
solidariedade, e Galiza se vexa
compensada cun financiamento
adecuado á súa situación de pre-
cariedade social existente neste
aspecto da vellez. Isto tamén ten
que ver co copagamento, que se
ben nada que obxectar a esta fór-
mula do cofinanciamento (polo
demais asumida nos vellos, que
xa o fan entregando unhas canti-
dades tanto nas residencias públi-
cas como no cheque asistencial),
porén debe terse en conta que a
media das pensións en Galiza non
só é menor que a do Estado
(533,51  fronte a 638,25 ) senón
que as de calquera outra comuni-
dade autónoma (incluso superada
por Extremadura situada como
penúltima con 543,13 ), e por
conseguinte a achega dos pensio-
nistas galegos ás prestacións que
reciban será menor  que a dos ou-
tros territorios polo que a adminis-
tración estatal deberá compensar a
Galiza das diferenzas existentes
no financiamento dos usuarios
aos beneficios do sistema. 

Por outra banda, os servizos
e prestacións, así como o acceso
a estes deben adaptarse ás carac-
terísticas da nosa ruralidade que
comentamos polo que, ademais
de dotarnos cos recursos e axu-
das comúns ao resto das CC AA,

en Galiza hai que investir máis
en transporte e recursos huma-
nos, así como incentivar a axuda
veciñal, costume tan usual de
apoio social no mundo agrario
que non se debe perder, ao tem-
po que facilitarlles aos emigran-
tes acollerse aos beneficios desta
lei, pois resulta paradoxal que
agora para entrar nunha residen-
cia pública da Xunta soamente
se pida un ano de residencia en
Galiza, e incluso noutros servi-
zos unicamente ter residencia
efectiva e, non obstante, o pro-
xecto de lei esixa como condi-
ción para acceder a ela ter vivido
cinco anos en España e dous de-
les inmediatamente anteriores á
data de solicitude. De esixir este
requisito, moitos dos vellos emi-
grados a Latinoamerica e outros
máis novos pero que levaron os
seus pais a vivir con eles a Euro-
pa, a pesar de ter a nacionalidade
española, non poderían benefi-
ciarse desta lei. Non se entende
que estas persoas poidan votar e
non poidan voltar a pasaren os
seus últimos anos nunha residen-
cia galega se a precisan.♦

RAMÓN MUÑIZ é sociólogo.

ogrannarocha@hotmail.com 
(1) Resumimos así o longo título da

norma porque é con este nome co que se
coñece  a “discapacidade” dos vellos, e
a este colectivo, sobre todo, é a quen
nos imos referir.

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa RAMÓN MUÑIZ

Unha lei para os cidadáns, unha lei para os territorios

‘Debe terse
en conta que a

media das pensións
en Galiza non só é

menor que a do
Estado senón que

as de calquera outra
comunidade

autónoma (incluso
superada por

Extremadura)”

O Morrazo lembra e réndelle homenaxe
aos presos de San Simón



Para aclararnos, fala de vio-
lencia excedente fronte violen-
cia necesaria.

Á violencia necesaria chá-
moa defensiva, non tanto lexíti-
ma, pero si ética. É aquela que
exerce un individuo ou grupo so-
cial cando conculcan os seus de-
reitos. Non hai que ser timorato
coa defensa fronte a agresión. É
un mal exemplo para a humani-
dade non responder ás agresións.
A violencia necesaria é a que se
dá para manter a dignidade dun
mesmo. Se falamos de lexitimi-
dade tamén falamos doutro tipo
de violencia que procura neutra-
lizar o opresor. Hai tamén unha
violencia ilexítima pero con fin,
cun obxectivo. Non hai que con-
fundila coa violencia excedente,
que é a que non ten fin máis que
o goce do autor. Os bombardeos
sobre Belgrado nos 90 ou Iraq
son violencia ilexítima. O que
sucede en Guantánamo é violen-
cia excedente, non se dá con fin,
simplemente perséguese o goce
do verdugo e representa a menta-
lidade fascista.

No seu libro, dalgún xeito,
non vén dicir que a guerra é o
estado natural, pero case.

O que quixen dicir é que a
paz é unha meta, nunca un punto
de partida. Non hai idade de ou-
ro da paz nin comunismo primi-
tivo. Somos seres humanos, fa-
lantes, libres e calquera pode
usar a forza de xeito perverso
contra o que se chama paz de
forma naif, que non existe pero
que é un obxectivo.

Até que punto esa forma de
pensar é ortodoxa? En teoría o
problema estriba no conflito
entre clases.

O punto cego do marxismo,
non de Marx, foi non ter en con-
ta as dinámicas psicolóxicas. O
único que tivo a intuición de ve-
lo foi Louis Althusser, do que me
considero discípulo. Outro autor
importantísimo que formulou es-
ta cuestión foi Wilhelm Reich,
un pensador que hai que reler,
tendo ollos dos anos trinta, e que
é moi aproveitábel a pesar do fi-
nal que tivo. Outro é Slavoj
Z̆iz̆ek, que ve as dinámicas polí-
ticas en liña coas compoñentes
psicolóxicas.

Daquela falamos de paz, de
ausencia de violencia ou de
violencia mitigada como unha
conquista?

Non falo de paz, falo de paci-
ficación; con ese horizonte, co-
mo facía Kant. Os antifascistas
procuramos a pacificación, claro
que é imposíbel de conseguir no
modo de produción capitalista. O
capitalismo hoxe non só domina
a área do traballo, senón toda a
existencia, incluído o ocio.

Vostede detense sobre todo
no fascismo e nomeadamente
no nazismo cando se trata de
describir a violencia excedente.
É curioso que un aspecto tan
escuro do noso pasado recente
sexa tan apaixonante e para al-
gúns mesmo atraínte.

É que non acabou. Agora non
hai uniformes, é máis clandesti-
no. O que sucedeu en Iugoslavia
é un exemplo europeo. Con Tito
era un país cun desenvolvemento
normal e unha sociedade aberta
que progresaba. Un futbolista iu-
goslavo díxome cando empezou
a guerra que se tres anos antes al-
guén lle dicía que ía acontecer
aquilo, mandábao ao psiquiátri-

co. No Estado ao que pertence-
mos, a pesar destas cantilenas de
tolerancia e liberdade, se se abre
a veda, sucede o mesmo ou peor.
Non é a condición humana, co-
mo afirma a mentalidade fascis-
ta. Ábrese a veda e uns limítanse
a combater e outros gozan tortu-
rando.

Insinúa que son poucos os
que torturan, se cadra é que
chega cuns poucos torturadores.

En “O 18 Brumario de Luís
Bonaparte” Marx xa dicía que o

lumpen sempre xogou un papel
tremendamente activo a prol dos
agresores. É algo constatábel
desde Marx até hoxe, co chama-
do capitalismo serodio. O poder
sabe escoller os torturadores,
non serve calquera.

Precisamente nos Estados
Unidos foi un dos lugares onde
se produciron os actos máis re-
centes de tortura. É por iso que
todo o mundo os sinala como
exemplo de tentación fascista?

Hai un aumento do apoio aos

partidos fascistas en Noruega, en
Inglaterra, en Francia... Non te-
mos que ir aos Estados Unidos,
que é un exemplo de nacionalis-
mo brutal. Son independentista e
penso que a palabra nacionalis-
mo é un termo a desterrar porque
é tremendamente equívoco. O
nacionalismo americano é impe-
rialista, pero estamos a ver a caí-
da do imperio, por iso o resulta-
do do Iraq non estaba previsto.
Ademais, en casos como o britá-
nico cos presos ou no de Guantá-

namo, estamos ante o goce do
verdugo.

Cuns sinais que permiten
recoñecelo, digo eu.

Si: rancoroso, frustrado, inú-
til... que só recoñece a súa propia
identidade no maltrato ao outro.
O que eu chamo heterofobia.

Cita o factor homosexual, as-
pecto xa relacionado con an-
terioridade por outros autores.
Aínda que non se ve rastro de
homofobia no seu texto, non pen-
sa que un capítulo enteiro dedi-
cado a esta cuestión é excesivo?

Non é excesivo porque non
se trata dunha identificación en-
tre homosexualidade e fascismo.
Hai homosexuais de esquerdas,
pero quen quere ler mal, le mal,
por ignorante ou por canalla. Na
heterosexualidade tamén hai
moitas tipoloxías. Theodor Wis-
sengrund Adorno, Reich e Dider
Eribon observaron entre as ca-
racterísticas do fascismo a estru-
tura de determinada tipoloxía
homosexual: a virilidade perver-
sa, a camaradería sospeitosa,
con aspas, e o temor barra odio á
figura da muller; é dicir, a non
aceptación do ser humano como
ser castrado, que é o primeiro
que hai que asumir para pacifi-
carse un mesmo, xa non digo
cos demais.

Ou sexa, nada que ver coa
outra meixela do cristianismo.

O cristianismo baséase na
culpa. Ninguén lle fixo máis da-
no ao cristianismo que Freud.
Nin Nietzsche nin Marx. O des-
cubrimento de que un ser vivinte
é un ser castrado é revoluciona-
rio e a negación da castración
determina a pulsión da morte e a
activa. Eses son os torturadores,
eses son os violentos excedentes,
ese é o fascismo, con uniforme
ou sen el, con sotana ou sen ela.

No seu libro cita moito ao
que parece o filósofo de cabe-
ceira de boa parte da intelec-
tualidade europea, o esloveno
Slavoj Z̆iz̆ek. Que pensa dese
gusto polas conclusións apa-
rentemente paradoxais, as pro-
clamas divertidas, as afirma-
cións extravagantes? Non son
máis propias de reality show?

Tamén me baseei nos filóso-
fos Alain Badiou e en Jacques
Ranciere. ̆Ziz̆ek non é un filóso-
fo pero si un gran pensador e de
grandes intuicións, intuicións re-
volucionarias. Acusárono de
provocador, de abusar da casuís-
tica como o recurso a dar exem-
plos do cine, pero é por ser peda-
góxico. É un autor comprometi-
do coa transformación da socie-
dade que aposta por un modo de
escrita distinto á filosofía. Iso
venlle do lacanismo. Veño de ler
outro libro seu, Tese sobre Le-
nin, onde se confirma que repre-
senta a actualización do leninis-
mo aos nosos tempos.

Tamén actúa nun contexto
no que emitir mensaxes resulta
complicado, onde, como insi-
nuaba antes, a alienación é ab-
soluta.

Mentres o individuo non se
comprometa absolutamente con-
tra o abuso, non vai haber orga-
nización efectiva ou actuante.
Necesítase unha toma de
consciencia individual. É o que
eu chamo comunismo das singu-
laridades, é dicir: igualdade, res-
ponsabilidade individual e ac-
ción resolta contra todo tipo de
agresión.♦

Nº 1.224 ● Do 25 ao 31 de maio do 2006 ● Ano XXIX

Francisco Sampedro
‘Nacionalismo é un termo que desterrar

porque é equívoco’

H. VIXANDE

Francisco Sampedro, doutor en filosofía, vén de publicar o libro “A vio-
lencia excedente” (Edicións Laiovento), unha obra na que analiza unha for-
ma de agresión que non sen obxectivo final e que el relaciona co fascismo.

PACO VILABARROS



Son muller, galega, gaiteira.
O vento asubía baixo o arco do Pazo de
Xelmírez e trócase en música ao contacto
co buxo que aprendín a acariñar feito pun-
teiro. Compostela non é hoxe o berce da
luz –Campus stellae–, senón a patria dos
sons –Campus sonorum–: aire, melodía,
verba. Compostela, Galiza enteira, expré-
sase neste recanto coa voz dos soños
–Campus somniorum.

A voz do soño das mulleres. A lingua
galega enfróntase na actualidade a un gra-
ve problema: a ruptura da transmisión xe-
racional. O galego, que está presente, se
ben ás veces de forma moi precaria, no
ámbito público (a administración, o ensi-
no, os medios de comunicación), perde
falantes, no entanto, no eido do privado.
De querermos adultos que falen, pensen e
sintan en galego, precisamos meniñas e
meniños que comecen a tatexar, a imaxi-
nar, a emocionarse no noso idioma; cóm-
prennos mulleres que aleiten as súas
crianzas co costro primixenio da vida,
“mulleres gaiteiras” nun universo en ex-
ceso masculinizado que garantan, como
as nosas avoas fixeron noutrora, que o ga-
lego mereza chamarse, no senso máis ra-
dical e auténtico do termo, lingua nai.
Porque a afirmación da lingua propia é
asemade a afirmación do xeito particular
de artellar as experiencias que caracteriza
as mulleres; é asemade a afirmación da
“palabra das fillas de Eva”(1).

A voz do soño de Galiza. Esta Finis
Terrae que habitamos constitúe, por moi-
tos motivos, unha entidade territorial cla-
ramente diferenciada doutras veciñas: po-
súe límites xeográficos nidios, unha histo-
ria secular, unha cultura e unhas tradi-
cións singulares e, por riba de todo, un
idioma de seu, o cal non lles serve unica-
mente aos usuarios habituais como vehí-
culo de comunicación, senón tamén, e en
primeiro lugar, como instrumento do co-
ñecemento. Dado que cada lingua modela
de maneira desemellante a substancia
continua e amorfa sobre a que se proxec-

ta, parcelándoa consonte uns trazos dis-
tintivos que non teñen por que funcionar,
e que de feito non funcionan, en todos os
códigos, non impedirmos que unha lingua
se deturpe ou desapareza equivale a per-
mitirmos que a visión senlleira que da re-
alidade ten unha comunidade, unha na-
ción, un país esmoreza ou morra. Galiza
deixará de ser Galiza cando deixe de falar
en galego. Porque a afirmación da lingua
propia é asemade a afirmación da identi-
dade colectiva.

A voz do soño das clases populares.
Durante centurias, e até hoxe, o galego
perdura nos beizos de campesiños e mari-
ñeiros, que escoitan cantar o carro e o mar
nese mesmo idioma; nos beizos de obrei-
ros comprometidos coa dignificación do
ser humano polo traballo, nos de folguis-
tas loitadores e nos de opositores a cal-
quera réxime que marque estremas para a
liberdade; nos beizos apaixonados de es-
tudantes que aspiran a un mañá ateigado
de promesas, nos de artistas bohemios e

nos de poetas con “armas cargadas de fu-
turo”(2); nos beizos de cantareiras, baila-
deiras e gaiteiras, sabedoras de que a pa-
labra, coma a música, aloumiña, instrúe,
denuncia; nos beizos, en fin, de todos os
esquecidos, os disidentes, os non suxeitos
a convencionalismos, de todos os excluí-
dos, os magoados, os oprimidos por un
poder que lles coarta o dereito a seren eles
mesmos. Porque a afirmación da lingua
propia é asemade a afirmación da igualda-
de e a xustiza sociais.

Xénero, terra, sociedade resultan, xa
que logo, tres factores en constante inte-
racción co idioma. As mulleres, os pobos
agrilloados por mor de calquera clase de
sometemento, os grupos sociais máis
desfavorecidos teñen moito a ver coas
linguas minoritarias e/ou minorizadas.
As múltiples e complexas relacións que
se establecen entre estes elementos, así
como as circunstancias comúns que
adoitan rodealos, aconsellan traballar-
mos por unha recuperación integral. Non
hai salvación en solitario. A esperanza só
pode vir da unión de todas as voces, de
todos os sons soñados nun sono do que
arelamos espertar, para, coa lucidez ple-
na da vixilia, convertermos o Campus
sonorum de Galiza nun perpetuo Campus
somniorum.

Principia a chover mainamente. As iri-
sadas pingas esvaran lizgairas pola cane-
lla que descende dende San Martiño Pina-
rio. A auga ecoa contra a bóveda arcebis-
pal que me acubilla e os meus dedos en-
tréganse ao pracer irresistible de partici-
par dos abraiantes ritmos da natureza. Un
viandante agasállame co seu sorriso.

Son muller, galega, gaiteira.♦

Artigo gañador do II Premio a
artigos xornalísticos normalizadores

Concello de Carballo 2006.

(1) A palabra das fillas de Eva (Vigo, Galaxia,
2005) é o título dun ensaio da escritora Teresa Moure.

(2) “La poesía es un arma cargada de futuro”,
poema de Gabriel Celaya.
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Sinfonía en galego maior
Por outra historia da lingua e do mundo

ANA RODRÍGUEZ BARREIRO

Ben certo é que a miña avoa le os xornais
dende que eu acordo. Vai ao caixón da co-
ciña e saca as lentes. Pasa os cristais con
coidado polo mandil e envórcase enriba da
mesa da cociña a ler as portadas, aprovei-
tando que a raiola do mediodía entra pola
fiestra do vertedoiro. A min gústame po-
ñerme detrás dela sen que se dea conta.
Ten o costume, quizais aprendido nos es-
casos meses de escola, de ler murmuran-
do, coma se cada palabra escrita precisase
de ser procesada verbalmente, coma se ca-
da sílaba tivese un significado secreto. Co-
meza sempre polas letras máis gordas: “U-
no-de-ca-da-tres-gha-lle-gos-per-ci-be-al-
ghún-ti-po-de-sub-si-dio”. Bota un peque-
no salaio, casa imperceptible, e prosegue
lendo. Eu conteño o alento para que non
sospeite que estou a poucos centímetros da
súa caluga. Marabíllame que unha muller
case centenaria se preocupe polo IPC, po-
la reforma dos estatutos e polas necrolóxi-
cas. Miña avoa le esta sección coma quen
lle oe o reconto dominical de funerais ao

crego. Ás veces, escóitolle dicir para ela
mesma: “Érache ben novo aínda”.

Rememorando esta imaxe pódese pen-
sar, nunha primeira impresión, que miña
avoa vive nunha especie de esquizofrenia
lingüística. Foi por iso que optei por anali-
zala neste artigo, porque eu, mirándoa a tra-
vés da súa lectura diaria, comprendina me-
llor, pero tamén, sen querer ser pretensioso,
sería covarde non dicilo, ao meu propio pa-
ís. Como se pode entender que a prensa en
Galicia siga a ser monolingüe (en castelán)
canda a meirande parte da poboación segue
a pensar, a sentir, a falar e mesmo a traducir
mentalmente no idioma vernáculo?

Póñolles outro exemplo que para min
foi case tan revelador como o antes referi-
do. Sendo este que lles escribe estudante
máis crápula que sapiente en Compostela,
ía semanalmente á Praza de Abastos. Cun
amigo e veciño percorría aquel lugar bus-
cando materia prima para os nosos festíns
gastronómicos. Agardabamos na ringleira
a que nos atendera a pescantina. A vende-

dora falaba un galego cheo de filigranas e
seseos que ben puidera ser natural dalgun-
ha das aldeas que se deitan fronte ao mar
na ría de Muros-Noia. Cando chegaba o
momento de atendernos variaba o rexistro
co que se dirixira aos outros clientes máis
vellos. Mudaba para falar un castelán que
soaba estentóreo contra a pedra do merca-
do. Pouco máis daba que nós teimásemos
en seguir a conversa no idioma común. A
diglosia, a teoría da lingua A e lingua B, a
diferenza entre o idioma prestixiado e o
que era relegado a usos “domésticos” (e
domesticados), revelábase diante de nós
con extraordinaria nitidez.

Non fai falta acudir aos manuais de
sociolingüística para saber que a boa mu-
ller, habitual falante da lingua B, se diri-
xía a nós na A, a pesar de que nosoutros
utilizabamos tamén a B. Convirán comigo
en que esta enleada ecuación de vogal e
fonema oclusivo dá, sen dúbida, un resul-
tado moi insatisfactorio para todos os que
cremos que a vizosidade dunha lingua,

independentemente do número de falan-
tes, é unha riqueza, un sinal de cultura, de
identidade e de futuro para aqueles pobos
que a defenden. Pola contra, hai quen se-
gue a pensar que a absorción lingüística,
coma se os idiomas cotizasen en bolsa, é
o mellor que nos pode pasar. Debemos
venderlles as accións da nosa pequena
empresa ás multinacionais, sosteñen; aín-
da que axiña corramos o risco de descapi-
talizarnos, de renunciarmos ao que crea-
mos e modelamos ao longo dos séculos.
Suxiren que nos pandeemos submisamen-
te diante dun novo produto manufactura-
do que ten mellor marketing. Claro que,
grazas ao bilingüismo harmónico, o noso
idioma tería garantida por lei unha vitrina
na rúa do Franco. Así os turistas poderán
fotografar as vellas palabras canda o ma-
risco de cetaria.♦

Segundo clasificado no II Premio a
artigos xornalísticos normalizadores

Concello de Carballo 2006.

Un idioma na cetaria
RAMÓN VILAR LANDEIRA
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Olga Novo vai cesar como lecto-
ra do Centro de Estudos Galegos
da Universidade de Rennes, un
asunto que está levantando gran-
de polémica e puxo no debate
público a situación dos lectora-
dos de galego e da propia pro-
xección da cultura galega no ex-
terior, que foi obxecto de dife-
rentes propostas electorais por
parte do PSdeG-PSOE e o BNG.

A escritora considera que é
obxecto dunha represalia por
parte da Secretaria Xeral de
Política Lingüística por denun-
ciar a mala utilización dos re-
cursos de normalización por
parte do director do centro de
Rennes, Moisés Iglesias Ponce
de León. No relatorio que deu a
coñecer explicou que a maior
parte dos actos organizados po-
lo director, e subvencionados

por Política Lingüística, estarí-
an pensados máis ben para a
promoción do castellano, e ta-
mén que lle prohibiu a organi-
zar actos de difusión da cultura
galega. Novo asegura que con-
ta co apoio do Decanato da
Universidade de Rennes. Polí-
tica Lingüística asegura que
quere abordar unha “renova-
ción integral” do lectorado. A
profesora Olga Novo ten agora

quince días para presentar ale-
gacións.

O conflito aberto incide so-
bre a situación dos corenta lecto-
res de galego polo mundo. A súa
situación mellorou nos últimos
meses, en canto á puntualidade
das remuneracións, pero seguen
sen seguridade social, apenas co-
bertos por unha póliza de Ades-
las que no estranxeiro lles atende
as urxencias.

A Asociación de Escritores
en Lingua Galega pediu que se
abrise un expediente informativo
para coñecer a situación real de
Rennes e tamén “que se reconsi-
dere a situación real de cesamen-
to e o estudo en profundidade da
situación ral dos lectorados de
galego no mundo”. A Mesa, pola
súa parte pide “que se reformule
a política de lectorados no es-
tranxeiro”.♦

Polémica pola praza do lectorado galego
da Universidade de Rennes

O Pelouro é un centro concentra-
do que botou a andar no curso
1972-73. A aposta pola integra-
ción era difícil e aínda o segue a
ser polas propias dificultades
económicas que atravesa ao ter
un baixo número de alumnos por
ensinantes: cinco rapaces por ca-
da profesor como media. Reco-
ñecido o seu labor con premios
como Europa Nostra ou AGA-
DER, algunhas das persoas que
pasaron polo Pelouro agora son
licenciados ou desenvolven di-
versos oficios, como cociñeiro
ou carpinteiro. 

O centro está a converterse
nun centro de referencia interna-
cional e de alí chegan profesores
e alumnos que queren aprender
desta experiencia educativa. A
xornada comeza polas mañás
cunhas xuntanzas nas que entre
os alumnos e os profesores de-
ciden as tarefas do día. As clases
abranguen de luns a xoves, men-
tres que os venres valórase o tra-
ballo desenvolvido. Malia estas
innovacións, o centro cumpre os
mínimos curriculares que esixe
a lei. Experiencias coma esta
fracasaron en moitos outros lu-
gares do Estado, incluídas aque-
las que pedían interrelación en-
tre materias. 

Un grupo de alumnos do Pri-
meiro Curso de Maxisterio da
Universidade de Alcalá  visitou
recentemente o centro. A súa sor-
presa foi enorme porque o que
estaban vendo non tiña nada que
ver co modelo didáctico estuda-
do até o momento. 

“A primeira mañá ocorreu al-
go que non agardabamos. Entrou
unha profesora, Teresa, con algo
na man. Era unha manualidade
que simulaba ser unha galiña co
obxectivo de explicarlles aos ne-
nos o proceso de evolución den-
de o ovo até que o animal se con-
verte en adulto. A partir de aí

xurdiron moitos temas que tratar.
Cada neno comezou a falar de
asuntos que lle parecerían intere-
santes tocar. Un deles interesou-
se pola teoría de Nash, xunto con
outro que se emocionaba ao mi-
rar un autorretrato de Van Gogh,
aínda que este último tiña pro-
blemas para aprender a ler”, ex-
plican os alumnos universitarios.

O que máis lles sorprendeu a
estes alumnos da universidade
madrileña foron as explicacións
dos profesores Teresa e Juan. “To-
do é posíbel. Isto é o que aprende-
mos desta experiencia. Con
paciencia, ganas e axuda por par-
te de todos os que apostan por es-
te modelo de integración fabrican-
do contextos de normalidade hu-
manizante, podemos chegar a
cambiar o método de ensino que
hoxe prima na nosa sociedade”,
engaden os alumnos da Universi-
dade de Alcalá.

Os temas máis variados for-
man parte do currículo escolar do
Pelouro e, ademais, os alumnos
teñen que encargarse das tarefas
domésticas, como servir a comi-
da, lavar a louza, coidar dos ani-
mais e traballar na horta. “É un
xeito de integrar o traballo domés-
tico no tempos de ensino”, alum-
na da Universidade de Alcalá.♦

O centro recibe visitas de universidades de todo o mundo

O Pelouro, un centro de integración de persoas
con minusvalías psíquicas

RUBÉN VALVERDE
Caldelas de Tui é unha aldea famosa porque alí está un dos nego-
cios máis rendíbeis de Galicia, a casa de Manolo o curandeiro. Mais
tamén hai un lugar que está sendo estudado por numerosos peda-
gogos de diversas universidades do mundo. Un centro no que con-
viven alumnos de distintas idades. Uns que teñen dificultades es-
pecíficas de aprendizaxe xa que son autistas, teñen síndrome de
Down ou son superdotados. Outros poden desenvolver unha apren-
dizaxe normal.  En total máis de oitenta alumnos que estudan e tra-
ballan nunha granxa e nunha casa rural situadas no mesmo lugar.

O fin último do centro é conse-
guir integrar a estes alumnos na
sociedade con normalidade e
que estean capacitados para
desenvolverse de seu. Para levar
a cabo este obxectivo de que os
alumnos poidan traballar, hai
nove anos o Pelouro inaugurou
unha casa de turismo rural na
que están empregados antigos
alumnos con algún tipo de mi-
nusvalía psíquica. “Queremos

que a xente con minusvalías pa-
sen dunha situación de subsidio
a percibir un salario”, comentan
os responsábeis do centro.

Esta práctica sorprendeu
moito os profesores e alumnos
que acoden dende diversas
partes do mundo para ver co-
mo funciona O Pelouro. Crsti-
na é unha profesora chilena
afectada polo síndrome de As-
perger, que é un trastorno do

desenvolvemento que afecta
no comportamento social e le-
va a ter problemas de integra-
ción semellantes aos do autis-
mo. A súa filla padece a mes-
ma doenza. Ensinante de pro-
fesión, nestes momentos está a
desenvolver un proxecto de
animación sociocultural cha-
mado “Revista con B”. Logo
de visitar O Pelouro decidiu
levar a cabo un proxecto de in-

tegración semellante en Chile.
Cristina destaca que “xunto

ao rigor científico e o desexo de
aprendizaxe, O Pelouro é un
centro de persoas comprometi-
das coa eliminación dos obstá-
culos sociais. Máis que de inte-
gración é unha escola de inte-
gridade, non hai fragmentación
nin separación entre as cousas.
Os conflitos son un motor para
o desenvolvemento”.♦

‘Os conflitos son un motor para o desenvolvemento’
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H. VIXANDE
Desde mediados de 2001, exis-
tía na Universidade de Santia-
go de Compostela a Cátedra
Albertino Figueiredo de pen-
samento económico e social.
Dáse a circunstancia de que o
honrado era o presidente de
Afinsa, implicada no escánda-
lo filatélico. Agora a Universi-
dade eliminará esta Cátedra.

A Cátedra Albertino Figueiredo
creouse na Universidade de San-
tiago en xullo de 2001 en cola-
boración coa Cámara Hispano
Portuguesa de Comercio e In-
dustria e o despacho de avoga-
dos Antonio Viñal e Compañía.
Os obxectivos deste ente eran os
de “promover o estudo, a refle-
xión e o diálogo sobre cuestións
que afectan á economía, o co-
mercio ou as culturas portugue-
sa, española, hispano-portugue-
sa, comunitaria ou iberoamerica-
na, mediante a realización de
conferencias, xornadas, semina-
rios e outras actividades”.

As actividades desta Cátedra
consistían na celebración de con-
ferencias e xornadas ao longo do
ano, sen ter funcións regrados
como cursos nin datas concretas
para os actos. Centrábanse, ade-
mais, en aspectos económicos,
xurídicos e políticos. Por ela pa-
saron o director de CaixaGalicia,
Xosé Luís Méndez, o ministro
portugués de Asuntos Exteriores,
daquelas Xaime Gama, o presi-
dente da Bolsa de Madrid e o do
Colexio de Avogados de Madrid,
entre outros.

Aínda que en xeral as activi-
dades desta Cátedra estaban en-
marcadas no terreo político, xu-
rídico e económico, tense produ-
cido algunha excepción en canto
a elección das persoas que parti-
cipaban nas súas xornadas. Un
exemplo disto foi a conferencia
que pronunciou o oito de outu-
bro de 2004 o filósofo Fernando
Savater, que se titulou “Que é a
humanidade”.

A Cátedra Albertino Figuei-
redo foi creada polo actual deca-
no da Facultade de Ciencias
Económicas e Empresarias de
Santiago, Manuel Xaime Barrei-
ro Gil. O seu secretario executi-
vo era o avogado Antonio Viñal
Casas e entre o comité de honra
da mesma figuraba o ex presi-

dente da Xunta, Manuel Fraga.
Tras o escándalo filatélico, foi
precisamente o co-presidente da
Cátedra, Manuel Xaime Barreiro
Gil, o que suspendeu as súas ac-
tividades e o que lle propuxo á
Universidade de Santiago a súa
eliminación. Dáse por seguro
que a Universidade atenderá o
requirimento de Barreiro Gil.

De Portugal a Madrid

Albertino Figueiredo naceu no
concello portugués de Viseu hai
setenta e cinco anos. Procedente
dunha familia acomodada, tras
licenciarse en Enxeñería Mecá-
nica comezou axudando o seu
pai na súa empresa e posterior-
mente dirixiu un concesionario
de automóbiles familiar que fixo
medrar. Nun Portugal dominado
pola ditadura de Salazar, non
eludiu a relación con este último,
quen chegou a visitalo na empre-
sa. A finais dos sesenta e a conta
dunha poliomielite do seu fillo,
marchou para Madrid á procura
de axuda médica. Alí quedou,
traballando nunha fábrica de au-
tomóbiles primeiro e fundando
Afinsa en 1980. En 1989 foi em-
presario do ano en España e en
2001 recibiu a Orde de Mérito en
Portugal, país onde era idolatra-
do até saltar á opinión pública o
escándalo filatélico. A súa última
visita a Galiza tivo lugar o 22 de
abril en Tui, onde recibiu unha
homenaxe dos filatélicos gale-
gos. No acto tamén participou o
alcalde da localidade Antonio
Fernández Rocha.♦
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Operación muralla
MANUEL CAO

Aespectacular entrada da policía na Deputación de Lugo en cum-
primento dun mandato xudicial semella ter como obxectivo fun-
damental desarticular unha trama relacionada coa concesión de
contratos polo Servizo de Vías e Obras vulnerando a normativa
sobre contratación pública. Todos os posíbeis delitos imputados
polo xuíz aparecen insertos nun sistema xeneralizado de corrup-
telas no que estaban ben adestrados todos os actores implicados o
que non causou grandes sorpresas no conxunto da cidadanía.

O funcionamento das deputacións é bastante descoñecido
para a sociedade en xeral debido á opacidade no seu funcio-
namento interno derivada dunha delimitación difusa de com-
petencias e dunha falta de responsabilidade política e fiscal di-
recta, pois o goberno destas institucións non é elixido directa-
mente polos cidadáns senón polos partidos políticos e, por ou-
tra banda, os seus ingresos proveñen de recursos recadados
por outras administracións. A aparición das CC AA como ins-
titucións clave a partir da instauración da democracia en Es-
paña deixou as institucións provinciais nunha situación difícil
e en transición cara a ningures e só a inercia mantén uns orga-
nismos que serven basicamente os burócratas e grupos de in-
tereses particulares. Nalgúns dos Estatutos de Autonomía en
vías de reforma proponse xa a substitución das institucións
provinciais despois de que a Lei 6/1997, de 4 de abril, de or-
ganización e funcionamento da Administración Xeral do Esta-
do acabase coa principal institución: os gobernadores civís.

O cambio de goberno na Xunta de Galicia e a desaparición
do manto protector do período Aznar representa un cambio fun-
damental nas condicións nas que desempeña as súas tarefas a
Deputación luguesa, ás que debe engadirse a loita pola sucesión
no PP onde o outrora poderoso líder socioelectoral provincial,
Francisco Cacharro, está en situación feble tanto no seo do par-
tido como no sistema socieconómico local, unha vez que os par-
tidarios do bipartito acadaron unha sólida maioría electoral na
cidade de Lugo e noutras vilas importantes da provincia. Neste
contexto, desenvólvense unhas actuacións xudiciais que preten-
den desbrozar a fraga de corrupción e fraude xeneralizada que
aniña nestas institucións provinciais e que, até agora, gozaban
dunha impunidade e dunha sólida rede que se manifestaba nun
apoio electoral maioritario e no entrecruzamento de intereses que
excluía sistematicamente un parte significativa da cidadanía.

As claves de funcionamento dos mercados de voto no in-
terior de Galicia baseábanse, até agora, nun esquema case mo-
nopolista determinado pola permanencia ao longo do tempo
dos mesmos grupos nos cumios de poder político e pola exis-
tencia de estruturas informais de interdependencia relacional
que permitían manexar as institucións públicas ignorando ou
vulnerando a lexislación formal de xeito que a marxe de ma-
nobra nestas institucións chegou a ser superior á que gozan as
empresas privadas, sempre sometidas á disciplina do mercado:
consumidores, competidores, accionistas, traballadores, etc. 

Non é estraño, entón, que durante anos se fosen implantan-
do nas deputacións grupos de intereses que privatizaban con to-
tal liberdade as decisións públicas cunha consecuencia funda-
mental: esterilizar de facto calquera política pública orientada
ao desenvolvemento económico e social deses territorios. Polo
pozo sen fondo da corrupción desapareceron millóns de euros
de fondos europeos ou de solidariedade para o desenvolve-
mento das rexións menos favorecidas e non hai máis que ana-
lizar o deseño destas políticas para atopar decisións guiadas só
polos micromercados de voto locais e os construtores aos se lle
ha de engadir a propia implementación con proxectos custosos
e con execución adiada pola necesidade de satisfacer a comi-
sionistas, chafalladas e empresas ineficientes.♦

‘Desenvólvense unhas actuacións
xudiciais que pretenden desbrozar a

fraga de corrupción e fraude
xeneralizada que aniña nestas

institucións provinciais”

Constituírase para honrar o presidente de AFINSA

A Universidade de Santiago
suprimirá a Cátedra
Albertino Figueiredo

Protesta contra a actuación da policía na folga do metal
Varios miles de traballadores manifestáronse o pasado martes 23 en Vigo en protesta polas duras cargas poli-
ciais habidas durante as mobilizacións do sector do metal pontevedrés. As centrais sindicais CIG, UGT e CC
OO esixíronlle responsabilidades á Subdelegación do Goberno. Os sindicatos están agora á espera de que a pa-
tronal cumpra o acordado tras a sinatura do convenio, sobretodo no que respecta á redución da precariedade.♦

A.G.N.

Albertino Figueiredo.
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.
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CÉSAR LORENZO GIL
Montenegro tiña fácil a elec-
ción. Coa independencia, o
país ten abertas as portas da
UE. De seguir camiño con
Serbia, o seu status seguiría a
ser o de poboación clandesti-
na, castigada sen entrar na
festa da opulencia europea.

Montenegro escolleu a indepen-
dencia. Máis do 55 por cento dos
votantes no referendo do 21 de
maio preferiu rachar os vínculos
históricos con Serbia e iniciar un-
ha nova etapa en solitario. En so-
litario? Velaí o truco. Este peque-
no país de só 700.000 habitantes
optou mellor que ir vivir a un pi-
so só, solicitar praza na gran resi-
dencia da UE, que xa lle prome-
teu abrirlle a porta en breve.

Por que a UE ten estas “deli-
cadezas” con Montenegro? Desde
hai máis de 15 anos, a Unión consi-
derou necesario reordenar os Bal-
cáns dun xeito radical. A Guerra de
Iugoslavia saldouse co desmantela-
mento do Estado, paso necesario
para rachar a resistencia do gober-
no de Slobodan Milosevic a deixar
que o seu territorio fose pasto feraz
para as multinacionais e a influen-
cia alemá ou estadounidense. O pe-
núltimo paso na liquidación do Es-
tado era a secesión de Montenegro.
Apoiándose na propia constitución
federal do Estado de Serbia e Mon-
tenegro, que recolle a posibilidade
de utilizar o dereito á autodeter-
minación, tutelou o proceso enga-
dindo unha esixencia a máis; para
vencer a opción independentista,
o si tería de sumar a porcentaxe
do 55 por cento dos votantes, sem-
pre que o conxunto de electores

chegase ao 50 por cento do censo.
O cálculo era perfecto, tal e

como demostran os resultados.
As consecuencias, inmediatas.
Montenegro entra directamente
na lista de espera e xa se anun-
ciaron axudas ben contiosas para
permitir que o novo Estado non
caia na creba dentro duns meses.

E sabendo que a independen-
cia pode ser moi difícil de asu-
mir financeiramente, por que se-
pararse? Por unha banda, os
montenegrinos tiñan como esco-
lla pasaren a ser afillados da Eu-
ropa opulenta ou quedaren de
ganchete dunha Serbia criminali-
zada, illada e vencida. A escolla
non parecía difícil de máis.

Por outra banda, a independen-

cia asegura un liderato completa-
mente autónomo e moito máis ren-
díbel para o primeiro ministro Mi-
lo Djukanovic, que pasou de ser
compañeiro do Partido Socialista
de Milosevic a colaborador, segun-
do diversas fontes, dos grupos ma-
fiosos que desde Podgorica mane-
xan parte do tránsito de armas e
droga. A nova elite montenegrina
será a encargada de xestionar a
axuda exterior, un enorme gaño
grazas á virxindade da costa, desti-
no ideal para a rexuvenecida costa
oriental do Adriático.

Unha historia común

Montenegro volve ser independen-
te após 88 anos. O reino nacera gra-

zas á queda do Imperio Otomano
nos Balcáns e á indecisión austro-
húngara sobre unha rexión que
consideraba pertenza privada, igual
ca Rusia. Mais era un reino inusual,
xa que o propio monarca, Nicolás I,
só tomou ese nome no 1910, 32
anos despois da súa independencia.

Tras a I Guerra Mundial, Mon-
tenegro opta por integrarse no rei-
no que once anos despois pasaría a
chamarse Iugoslavia (literalmente,
patria dos eslavos do sur).

Desde a existencia do principa-
do de Zeta neste recanto dos Bal-
cáns, montenegrinos e serbios an-
daron xuntos. Durante a batalla do
Kósovo, no século XV contra os
turcos, serbios e montenegrinos ca-
eron xuntos. Cando os croatas en-

cirrados pola Alemaña nazi caza-
ban serbios, dáballes igual que fo-
sen de Podgorica que de Beogrado.
Até todo un símbolo de Montene-
gro no mundo, o ex futbolista Pe-
drag Mijatovic, saíu á rúa protes-
tando polo bombardeamento da
“súa capital” pola OTAN vestido
coa bandeira da unión.

Non é de estrañar que os ser-
bios vexan esta secesión con
máis mágoa ca ira. Marcha un ir-
mán da casa, un pobo que esti-
ñou o sangue xunto co pobo ser-
bio durante séculos. Agora, a no-
va Serbia tenta recuperar o seu
cerne primixenio, a identidade
pura que mantivo malia as inva-
sións nese anaco de terra que
tantas etnias reclaman para si.♦
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As únicas institucións palestinas que te-
ñen pulso vital, son autodestrutivas. As
fozas armadas e policiais nas órbitas das
organizacións Al Fatah e Hamas loitan
intestinamente polo control do único re-
duto institucional que funciona. Máis alá
das forzas armadas, instalouse a nada
máis absoluta. O executivo non ten ini-
ciativas políticas, nin orzamento para
executalas. O lexislativo carece dun pro-
grama de reformas e iniciativa política.

A rotunda vitoria do Partido para o
Cambio, formación creada por Hamas
para postularse electoralmente, obtivo 74
dos 132 escanos, ao tempo que Al Fatah
recuaba drasticamente até os 45. Tanto
os EE UU, como a UE ou Israel, optaron
por cortaren as únicas vías de supervi-
vencia económica dunha Palestina mo-
nodependente dos recursos externos, que
no ano 2005 se cifraron en 500 millóns
de euros fornecidos pola UE e 300 mi-
llóns polos EE UU. Estímase que máis
dun millón de persoas dependen directa
ou indirectamente dos salarios públicos.

Os resultados de xaneiro non corres-
pondían tanto a unha valoración das can-
didaturas que concorrían, tanto como a
un referendo sobre o Proceso de Paz de
Oslo. Mentres para Al Fatah fora un éxi-
to, para Hamás era un fracaso estrepitoso.

As negociacións comandadas polos
EE UU e a UE deron nun quebracabezas
de pezas territoriais inviábeis e inconexas.

A construción dun muro de 700 km acen-
tuou as expropiacións, mentres a coloni-
zación israelí medraba segando as vías de
comunicación internas intrapalestinas. O
paro cébase na metade da poboación.

Mentres Al Fatah se mergullara nun es-
curo labirinto de nego-
ciacións interminábeis,
Hamas facía proselitis-
mo e traballo social a
través das dúas organi-
zacións benéficas, que
nutrían progresiva-
mente o número de
adeptos. Mentres Iasir
Arafat gañaba o res-
pecto da comunidade
internacional, a socie-
dade palestina ía pase-
niñamente entregándo-
lle a súa confianza a
Hamas.

Fronte á estratexia
do diálogo, de negociacións improdutivas
de Al Fatah, os líderes de Hamas déronlle a
palabra ao terror, para que só falasen as
bombas. Pasaron a ser contemplados ta-

mén como alternativa, como interlocutores
sen concesións gratuítas. Hamas chegara á
conclusión de que a única saída era produ-
cir cantidades inxentes de dor, que supera-
sen o limiar de tolerancia de sociedade is-
raelí, para obrigala a facer concesións nas

negociacións. 
No programa do

Partido do Cambio e
a Reforma estaban
escritas poucas pro-
mesas que se resumí-
an nunha triloxía: a)
Garantir a reformas
que evitasen a co-
rrupción cos fondos
públicos. B)Non re-
coñecemento do Es-
tado de Israel. C) Re-
xeitamento do Proce-
so de Paz de Oslo.

Este simple pro-
grama respondía ao

feito de que a Autoridade Nacional Pa-
lestina, dende mediados dos 90, puxo en
marcha gobernos progresivamente cues-
tionados polo seu autoritarismo, arbitra-

riedade, uso pouco transparente dos fon-
dos públicos, caos administrativo, colap-
so institucional... Ao tempo, a ocupación
intensificouse coa chegada ao poder de
Ariel Sharon, que respondeu á estratexia
das bombas de Hamas, multiplicando o
terror e humillando as institucións pales-
tinas máis proclives ao Proceso de Oslo. 

Israel prosegue na súa axenda unila-
teral construíndo o ilegal muro da dis-
cordia. As Nacións Unidas, os EE UU, a
Unión Europea e Rusia terman con fir-
meza da vella  folla de ruta que formula
tres esixencias sine qua non, das que
dúas son inasumíbeis por colisionar
frontalmente coa triloxía programática
de Hamas 1) Abandono do terrorismo e
da violencia. 2) Recoñecemento de Isra-
el. 3) Aceptación do marco do Proceso
de Oslo. 

Os mediadores internacionais se deba-
ten na disxuntiva de aceptaren un goberno
de Hamas e financiar a Hamas, pese a es-
tar na lista das organización terroristas, ou
retirarlle apoio financeiro e empurralos
cara a unha maior radicalización.

Quizais os recursos poidan chegar á
poboación sen pasar polas mans de Ha-
mas, pero as raíces para que naza e medre
unha solución que lles poña remedio ás
envelenadas relacións entre Occidente e o
Mundo Islámico están podres na base.♦

LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.

Palestina abafa
LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

‘Fronte á estratexia do
diálogo, de negociacións
improdutivas de Al Fatah,

os líderes de Hamas
déronlle a palabra ao

terror, para que só falasen
as bombas”

Puxo as regras e vixiou o proceso de referendo na ex república iugoslava

A Unión Europea
apadriña a independencia de Montenegro

Celebración montenegrina tras coñecer o resultado do referendo.



A.N.T.
O informe anual de Amnistía
Internacional considera que os
países occidentais “traizoa-
ron” as súas constitucións e
principios democráticos ao pa-
trocinaren unha “guerra con-
tra o terror” que lesiona gra-
vemente os dereitos humanos.

A organización humanitaria de-
nuncia as “invasións humanita-
rias” que son patrocinadas polos
EE UU e apoiadas pola UE e ou-
tros países “que se din democrá-

ticos”. Segundo Amnistía Inter-
nacional, estase a producir un
cambio de doutrina moi perigoso
que significa na práctica que hai
países destinados a gobernar e
impoñer os seus sistemas políti-
cos (os occidentais) e outros que
deben aceptalo sen resistencia
(caso do Irak).

Exemplos desta práctica po-
lítica é, sobre todo, a deslocali-
zación da tortura. Para evitar as
accións xudiciais, a CIA trans-
portou a terceiros países (al-
gúns europeos) presos de gue-

rra para poder arrancarlles in-
formación. En Gran Bretaña hai
33 encarcerados sen xuízo nin
cargos e mantense aberto o
campo de concentración de
Guantánamo, onde até hai un-
has semanas nin sequera se co-
ñecía o nome dos presos.

O cambio de óptica aféctalle
á xustiza. Para os delitos de te-
rrorismo, o peso da proba recae
sobre o acusado, polo que se eli-
mina a presunción de inocencia.
Ademais, remátase co dereito á
intimidade ou a inviobilidade do

correo. Por poñer un caso, os li-
breiros e bibliotecarios estadou-
nidenses están obrigados a entre-
garlle ao FBI as listas de libros
que compran ou reciben en em-
préstito os seus lectores.

Segundo o organismo inter-
nacional, as Nacións Unidas ig-
noran estes atentados e seguen a
ser unha institución inútil. Como
caso paradigmático, o informe
cita a situación de Darfur, en Su-
dán, onde, a pesar da ducia de re-
solucións da ONU, non hai nin-
gún casco azul.♦

Nº 1.224 ● Do 25 ao 31 de maio do 2006 ● Ano XXIX

Propostas
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

AAlternativa
Bolivariana para os
pobos da nosa

América (ALBA) é un
acordo para darlle
resposta á Área de Libre
Comercio das Américas
(ALCA) promovido polos
EE UU en toda a rexión.

Nesta sopa de letras
hai que identificar ben as
talladas. 

No texto do ALBA,
asinado por Bolivia,
Venezuela e Cuba, falan
de rematar, en
coordinación con outros
países de Latinoamérica,
co analfabetismo,
aplicando o exitoso
método posto en práctica
en Venezuela. En Bolivia,
co apoio cubano estase a
alfabetizar en catro
idiomas: español,
quechua, aymara e
guaraní. 

Recoñécense as
especiais necesidades de
Bolivia coma resultado da
explotación e o saqueo dos
seus recursos naturais
durante séculos de
dominio colonial.

Garanten a operación
oftalmolóxica gratuíta a
todas as persoas de Bolivia
que carezan de recursos
económicos. Cuba
achegará equipamentos e
especialistas, apoiados nos
novos médicos andinos
formados na Escola
Latinoamericana de
Ciencias Médicas da
Habana. 

Cuba ratifica a oferta
de 5 mil bolsas para a
formación de médicos.
Venezuela outras 5 mil
para diferentes estudos.
Cuba manterá tamén os
600 especialistas médicos
que están en Bolivia dende
o desastre natural de
xaneiro e doa os 20
hospitais de campaña coa
súa dotación que foron
enviados nese momento. 

Son propostas feitas
polos países que loitan
contra o neoliberalismo,
presididas polo anceio
dunha América dona de si
mesma. Nestes días de
manipulacións sobre a
figura de Evo Morales e
do anual numeriño con
Fidel Castro da revista
para ricos do
multimillonario Forbes,
recibimos a nova de que
Roberto Hernández Alum,
que coa súa compañeira
Graciela Arbajal Blanco
levou a representación da
Flota Cubana de Pesca en
Vigo, finou na Habana.
Moito contribuíu ao longo
da súa vida para que
exista no futuro a América
dos pobos cunha Cuba
socialista. Non o
esqueceremos.♦

Amnistía denuncia que a ‘guerra contra o
terror’ tamén o é contra os dereitos humanos



CÉSAR LORENZO GIL
A demisión sorpresiva de Ho-
racio Gómez cambiará radi-
calmente a estrutura do Celta.
Carlos Mouriño chega ao
mando cun ambicioso progra-
ma empresarial e coa promesa
de profesionalizar o club.
Mais o seu plano levanta sos-
peitas. En México son moitas
as informacións que o relacio-
nan con actividades escuras.

É unha incógnita por que Horacio
Gómez tomou a decisión de mar-
char da presidencia do Celta. El
aludiu ao cansazo e á necesidade
de deixar que novos nomes fagan
novas cousas mais non hai respos-
ta exacta, máis ben unha soa cer-
teza: que Carlos Mouriño Atanes
tiña vontade e diñeiro suficiente
para comprarlle as accións e to-
mar o control efectivo do club.

Con Mouriño no Celta, cam-
biarán moitas cousas. Polo mo-
mento, o presidente parece algo
desorientado –identifica como
cedidos xogadores que teñen
contrato co club, confunde no-
mes ou atribucións…–, algo nor-
mal cando se chega a un novo
posto de responsabilidade. As
súas primeiras declaracións ne-
garon a idea de que a transición
ía ser calma e antes de que co-
mece a nova tempada poderase
ver o alcance da “revolución” en
Casa Celta.

A máis inmediata medida pa-
rece ser a profesionalización do
club. Mouriño quere crear unha
empresa futbolística que ande por
si e rachar así o personalismo de
Gómez. Se na anterior etapa todo
tiña que pasar polas mans do pre-

sidente, o novo estilo semella ser
a delegación. O presidente non
intervirá nas decisións das ficha-
xes e renovacións, creará un ser-
vizo de relacións coa prensa e
preocuparase, por primeira vez,
de planificar a longo prazo o fun-
cionamento da canteira.

O Plano Mouriño ten tres
piares: aumentar o nivel do Cel-
ta para que estea en disposición
de obter un título, identificar

Celta e Vigo (o seu lema é Celta
100 por cento Vigo) e vincular o
fútbol con outras formas de lecer
para converter en hábito o ir ver
o Celta en algo que poida com-
partir toda a familia.

Mouriño rachou a tendencia
de Gómez a inmiscirse en políti-
ca e dixo acatar calquera deci-
sión que a Xunta e o Concello to-
men a respecto do futuro de Ba-
laídos. Nestes primeiros intres

negou repetidamente que quixe-
se usar o club como plataforma
cara á política galega.

A identificación con Vigo xa
tivo o primeiro desviamento. O
gabinete de comunicación que
preparou a súa chegada provén
de Madrid. Este viguismo pri-
mario foi criticado duramente
por algunhas das peñas célticas
de fóra da cidade. Máis do 40
por cento dos socios do club mo-

ran fóra de Vigo e moitos se
queixan de que se queira ignorar
o celtismo que segue o equipo
sen identificarse coa cidade. 

Misterioso pasado

O futuro diáfano de Carlos Mou-
riño no Celta contrasta coas in-
formacións sobre a súa fortuna
en México. O xornal La Jornada
do Distrito Federal publicou va-
rias notas ao redor da orixe da
fortuna e dos seus movementos
empresariais en Campeche.

O xornalista Renato Dávalos
publicou no 2003 unha reportaxe
sobre unha suposta investigación
que a Interpol estaría realizando
sobre o propio Mouriño e o seu
fillo, o deputado mexicano Juan
Camilo Mouriño Terrazo.
Ámbolos formaran en Campeche
a asociación Amigos de Fox,
fundamental para levar o actual
presidente mexicano ao poder e,
segundo estas informacións, pla-
taforma privilexiada de “favores
gobernamentais”.

Dávalos comentaba daquela
que Mouriño estaba a ser investi-
gado por “lavado de cartos”. A
información explica que a Inter-
pol e mais o Ministerio de Fa-
cenda “iniciaran as pescudas pa-
ra coñecer a orixe da prosperida-
de das empresas de Mouriño” en
México. O xornalista lembra que
o presidente céltico chegou a
México no 1984 “en precarias
condicións económicas e hoxe é
dono de 38 empresas das máis
variadas actividades”. Seis desas
compañías están radicadas no
Estado español. Unha delas, Pre-
fabricados de Puentes, ten sede
social falsa na Coruña e pasou de
ter un capital social de 30.000
euros a 5,6 millóns en cinco anos
sen que “exista facturación nin-
gunha”; as outras pertencen ao
ramo da construción e do merca-
do inmobiliario.

O pasado 22 de maio, unha
nova información en La Jorna-
da, publicada por Julio Hernán-
dez, recolle que Mouriño com-
prou as accións de Gómez por
catro millóns de euros. Tamén
tenta explicar os motivos. “Car-
los Iván Franco di que se o fo-
xismo perde as eleccións “e co-
mezan as investigacións sobre as
fortunas dos ‘amigos listos’, será
mellor que eses activos estean
investidos en lugares como clubs
de fútbol para eludir delitos que
lles puidesen imputar”.

Segundo as pesquisas dos pe-
riodistas de La Jornada, foi fun-
damental na vida de Mouriño en-
trar na familia Terrazas. A súa
dona, María dos Anxos Terrazo,
é filla dun famoso propietario
hoteleiro en México nado en
Avión e grazas ao apoio do sogro
conseguiu os seus primeiros ne-
gocios, relacionados coa venda
de combustíbel en Campeche, no
sur do país. “A súa participación
inicial”, indica Dávalos, “foi do
10 por cento”. Segundo narra o
xornalista, unha serie de “irregu-
laridades” obrigaron aos seus so-
cios a malvenderlle o montante
total da empresa.♦
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‘La Jornada’ de México asegura que o empresario é investigado pola Interpol

Mouriño propón un Celta ‘cento por cento vigués’

Carlos Mouriño chega ao mando cun ambicioso programa empresarial e coa promesa de profesionalizar o club.



Xesús Manuel Marcos
recibe o premio
Manuel Murguía
O escritor Xesús Manuel Marcos vén de re-
cibir o premio Manuel Murguía de Narra-
cións Breves 2006 polo relato A caída da fo-
lla. O xurado decidiu por unanimidade con-
cederlle o galardón, no que participaron se-
senta autores. O premio, instituído polo Con-
cello de Arteixo para honrar a figura de Ma-
nuel Murguía, foi entregado nun acto no que
tivo lugar ademais a presentación da obra
Contos da Baiuca, coordinada por Henri-
que Rabuñal, editado por Espiral Maior, no
que colaboraron todos os escritores galar-
doados nas últimas edicións do certame.♦

París presenta unha
rede franco galega
O Centro de Estudos Galegos de París inau-
gura o venres 26 unha Rede Francesa de Es-
tudos Galegos, co obxectivo de federar os
activistas e estudoso que traballan en Fran-
cia sobre temática galega. Para dala a coñe-
cer celebraranse durante ese fin de semana
as xornadas “O espazo público galego no
século XXI”, organizadas pola CEGA, na
que intervirán estudosos e artistas franceses
e galegos, entre eles, Óscar Freán Hernán-
dez, que abordará o movemento obreiro en
Galiza, Antón Figueroa, Caroline Domin-
gues, Fátima Rodríguez e Judit Porto.♦

Boas Pezas na Sala X
de Pontevedra
Obras de Andrea Costas, Mónica Cabo, o
grupo Las Pingüinas, integrado por Sara
García e Natalia Umpiérrez, Natalia Rey e
Rita Rodríguez integran a nova mostra que
acolle a Sala X, a sala de exposicións do
Campus de Pontevedra. Con actitudes, xes-
tos e prácticas excéntricas ou absurdas as
creadoras, formadas na Facultade de Belas
Artes de Pontevedra e con traxectorias artís-
ticas de diferente percorrido, desafían o mo-
do de pensamento corrente e rachan as nor-
mas estabelecidas. A mostra titúlase Boas
Pezas e está comisariada por Mar Caldas.♦

orberto Olmedo, artista, e Xosé
Soto, arquitecto, son os galegos
pertencentes ao estudio do arqui-
tecto Peter Feeny que se encarga-
rán do proxecto Art Box, monu-
mento estandarte de Cork de cara á

capitalidade cultural europea que a cidade irlan-
desa celebrou no 2005. Este proxecto foi escolli-
do entre 72 propostas e constará dunha especta-
cular estrutura translúcida en forma de cubo.
Recoñecemento máis achegado é o que reciben
catro escritores o 25 de maio en Santiago. O PEN

Club entrégalles o premio Rosalía de Castro a
Isabel Allende (español), Agustina Bessa-Luís
(portugués), Arantxa Urretabizkaia (éuscaro)
e Josep Palau i Fabre (catalán), como “agasa-
llo especial” das letras galegas a todas as lin-
guas peninsulares. E perto de Santiago, en
Ames, a compañía teatral Sapristi pon en
escena So, sobre, dirixida por Evaristo Calvo
e interpretada por Patricia Vázquez e Nuria
Sanz, que fan de dúas limpadoras que encon-
tran o xeito de ascenderen socialmente. A fun-
ción será o venres, 26 de maio, ás 9 da noite.♦
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Antón Figueroa.

Andrea Costas.
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O Pazo da Cultura de Ponteve-
dra acolleu o pasado 20 de maio
o concerto de presentación do
disco Unha estrela por guía, un
traballo no que Milladoiro lle
rende homenaxe á figura de
Manuel María. Os veteranos do
folk galego subíronse ao esce-
nario nun concerto atípico den-
tro da traxectoria do grupo,
arroupados polas voces de Lau-
ra Amado e dos compoñentes
de Ruote. Alí debullaron unha a
unha as dez pezas que compo-
ñen este disco homenaxe, arte-
llado coas letras do poeta ás que
o grupo lle puxo música. Cunha
traxectoria eminentemente ins-
trumental, esta é a primeira vez
que Milladoiro musica os ver-
sos dun poeta galego nun disco
monográfico e lle outorga un
papel destacado a voz. 

O acto enmárcase dentro da
programación de Manuel Ma-
ría: Poeta Nacional, unha ini-
ciativa da AS-PG, a CIG- Ensi-
no, AELG e a Mesa pola Nor-
malización Lingüística que bo-
tou a andar un ano despois da
morte do poeta, coa finalidade
de dar a coñecer e valorar a súa
figura e a súa obra literaria.

A presentación en Ponteve-

dra foi a culminación dun proce-
so que comezou a materializarse
o pasado mes de outubro, pero
que se remonta a algún tempo
atrás. Como explica Xosé Fe-
rreirós, a comisión organizadora
dos actos de homenaxe propú-
xolle ao grupo a elaboración dun
disco monográfico baseado na
obra literaria de Manuel María.
Naquel momento Milladoiro
atopábase inmerso nos últimos
labores de produción do seu dis-
co aniversario 25, polo que o no-
vo proxecto tivo que agardar
aínda uns meses. “Sorprendeu-
nos a proposta, porque nunca
musicaramos antes ao poeta, co-
mo xa tiñan feito outros grupos.
Era unha iniciativa que caía fóra
do noso traballo, pero gustounos
a idea e afrontamos o proxecto
como un reto”. Agora, e despois
de sete meses escolmando, com-
poñendo e arranxando, publica-
se o resultado baixo o título Un-
ha estrela por guía. 

Milladoiro mergúllase neste
traballo no universo literario de
Manuel María e condensa en
dez temas as caras máis destaca-
das e máis identificábeis do po-
eta. A faceta social, o seu com-
promiso, o amor e o cotiá van

agromando ao longo do disco a
través das voces de Antón Seoa-
ne e Harry.e, das pandereteiras
de Leilía, Laura Amado e a Aso-
ciación Máximo Gorki. Como
se explica no disco, para Milla-
doiro foi “máxico poder reen-
contrarse nalgúns casos, noutros
lembrar, e en moitos descubrir
os mil homes posíbeis que habi-
tan no poeta; desde o home do
amor á súa muller, Saleta, até o
home do amor ao seu país, Gali-
za, amor de compromiso no ver-
so e na acción, pasando polo ho-
me que fixo bandeira do noso
idioma, tamén o que pousa a súa
ollada sobre a realidade dos la-
bregos e, por suposto, o home
das cousas pequenas”.

“Ao principio tiñamos cer-
to medo e moito respecto”, si-
nala Ferreirós “porque a obra
de Manuel María ten peso de
por si, xa conta cun importante
recoñecemento. Non quería-
mos desvirtuar os seus versos,
pero ao final quedamos satis-
feitos co resultado”.

Do libro ao disco

Esta non é a primeira vez que se
musica a obra do poeta. Grupos
como Fuxan os Ventos, Suso
Vaamonde xa acometeran este
labor no pasado. Mesmo Os Di-
plomáticos, antes de disolverse,
lle dedicaron un tema ao escri-
tor. “Nunca fixemos nada cos
textos de Manuel María”, co-
menta Ferreirós “non coincidi-
mos na nosa andaina polo país,
pero tomamos camiños seme-
llantes no sentido de que el foi
unha persoa comprometida co
país, como nós o somos, aínda

que en eidos diferentes”.
Milladoiro foi deixando a

súa pegada musical en poemas
como Louvanza das zocas vilal-
besas chamadas chinelas, ou
nos versos que compoñen Soe-
dá, tirados ambos os dous do li-
bro Terra Chá, que Manuel Ma-
ría escribiu en 1954. Tamén pa-
saron pola súa peneira musical a
obra Canción do lusco ao fusco
(1970), coa Canción para cando
se escoita falar castrapo. Para
este tema, que no disco leva por
título O castrapista, o grupo
contou coa colaboración de dous
actores destacados da escena ga-
lega. Mabel Rivera e Luís Tosar
interpretan, a xeito de cabaré dos
anos 30, as palabras que o poeta
lles dedicou aos “moi paletos e
cretinos”, que “ladran o seu cas-
trapo por aí/ intentando ser lidos,
cultos, finos/ imitando aos casti-
zos de Madrí”. Ese mesmo com-
promiso co idioma reflíctese
noutro dos pezas, o titulado Ese
breve ronsel, extraído de As rúas
do vento ceibe (1979).

“Difícil?” Para Ferreirós a
dificultade de musicar a Ma-
nuel María vén dada pola temá-
tica e polo tipo de poesías. “Ten
unha obra tan ampla, que hai
partes moi musicábeis, como a
amorosa e a achega ás formas
tradicionais que entronca coa
popular, e outras máis libres na
súa concepción que precisan
estudalas máis”. Despois de
desbotar temas que non aca-
baban de casar coa música, dez
foron as cancións escollidas pa-
ra compoñer este mosaico.

“Milladoiro non vai descu-
brir a Manuel María”, comenta
Ferreirós. “É unha figura indis-

cutíbel dentro das letras ga-
legas. Foi unha persoa compro-
metida co seu país e a defensa
de lingua. Nós damos a nosa
visión do poeta e coido que a
música puido reflectilo”.

Colaboracións 

Milladoiro quixo que Unha es-
trela por guía tivese un forte re-
cendo ao grupo, que fose “un tra-
ballo desde dentro, estritamente
Milladoiro”. Por iso, entre as vo-
ces que lle dan forma a este dis-
co atópase a de Laura Amado,
colaboradora habitual nos con-
certos de Milladoiro, que ade-
mais participou na gravación do
disco Niño do sol. As panderetei-
ras de Leilía, que teñen acompa-
ñado ao grupo en diversas oca-
sión, tamén lle renden homenaxe
ao poeta neste disco, gravado
durante os meses de abril e maio
de 2006 nos estudios Cormorán
de Padrón, ao igual que o fai
Laura Arbiol e a coral da Aso-
ciación Máximo Gorki.

Despois da actuación de
Pontevedra está previsto que o
grupo inicie unha xira de con-
certos por todo o país para pre-
sentar o novo disco.

Non comercial

Unha estrela por guía non sairá
á rúa a través dos circuítos co-
merciais convencionais. A AS-
PG, a CIG- Ensino, AELG e a
Mesa pola Normalización Lin-
güística asumirá os labores de
distribución deste disco. Con
todo, Milladoiro non desbota a
posibilidade de sacalo á venda
o próximo nadal.♦
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M. BARROS
Milladoiro presentou no Pazo de Cultura de Pontevedra o pa-
sado 20 de maio o disco Unha estrela por guía, homenaxe que
o grupo rende a Manuel María musicando e cantando os ver-
sos do poeta. O traballo enmárcase na programación Manuel
María: poeta nacional, que a Asociación Socio-Pedagóxica
Galega, a CIG-Ensino, a Asociación de Escritores en Lingua
Galega e a Mesa pola Normalización Lingüística veñen de-
senvolvendo. Cun percorrido eminentemente instrumental,
Milladoiro dá un xiro neste disco ao incluír a voz de Laura
Amado, Laura Arbiol, a coral da Asociación Máximo Gorki,
Mabel Rivera e Luís Tosar como parte destacada da obra.

J. CERVERA / AGN

Milladoiro cántalle a Manuel María
No disco colaboran Laura Amado, Leilía, Mabel Rivera e Luís Tosar
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Vicente Araguas recibiu en
Padrón o 21 de maio o Pe-
drón de Honra pola súa
traxectoria persoal. No mes-
mo acto, a Aula Castelao de
Filosofía recolleu o premio
anual que concede a Funda-
ción do Pedrón de Ouro.

A Fundación do Pedrón de Ou-
ro celebrou cun xantar de con-
fraternización a entrega anual
dos seus Pedróns. O acto, que se
celebrou en Padrón o pasado 21
de maio, foi presentado por Xo-
sé Ramón Fandiño. Manuel Ou-
teiriño actuou como mantedor.

A fundación que preside
Avelino Abuín de Tembra ou-
torgoulle o Pedrón de Honra a
Vicente Araguas pola súa am-
pla traxectoria artística e “a de-
fensa da lingua galega e a fide-
lidade estrita a Galiza”.

Araguas naceu en Neda no
1950 e desde moi novo participou
activamente en diferentes move-
mentos culturais. No 1968 funda,
con outros mozos, Voces Ceibes,
un grupo de canción protesta que
había revolucionar a música en
Galiza durante o final do fran-
quismo. O propio autor escribiu
un ensaio sobre aqueles anos.

Licenciado en Filoloxía In-
glesa, foi profesor de español en
Glasgow e agora é docente na
Comunidade de Madrid. Exerce
acotío como crítico literario, pu-
blicando as súas reseñas tanto
en revistas galegas como edita-

das en español. En Viena repre-
sentou a Asociación de Escrito-
res en Lingua Galega no Con-
greso de Escritores Europeos.

Como literato, o seu labor foi
prolífico e polifacético. Asúa po-
esía percorre os lugares da súa vi-
da (Xuvia, Paisaxe de Glasgow,
Poemas pra Ana Andrea) e está
recollida no volume Maneiras de
querer. Obra poética (1978-
2005) (Espiral Maior). Na súa fa-
ceta de prosista, destacan as no-
velas A canción do verán (Ir In-
do) e Agora xa foi (Laiovento).

Tamén destaca como tradutor.
Fixo versións en galego de libros
tan senlleiros como Retrato do

artista cando novo, de James Joy-
ce ou Traballo de campo, de Sea-
mus Heaney. Outros autores que
traduciu foron Robert Louis Ste-
venson ou John Steinbeck mais
tamén Celso Emilio Ferreiro, Da-
río Xohán Cabana ou Álvaro
Cunqueiro para o español.

O Pedrón de Ouro corres-
pondeulle á Aula Castelao de
Filosofía. A distinción quixo
“valorar os seus vinte e catro
anos de actividade, sempre
desde unha posición intelectual
crítica, moderna, rigorosa, uni-
versal e netamente galega”.

Esta aula organiza cada ano
a Semana Galega da Filosofía,

onde se dan cita especialistas de
talla mundial en temas de actua-
lidade, caso do deporte, a vio-
lencia, a educación, a pobreza…
A fundación valorou “a irrenun-
ciábel galeguidade da aula, a súa
defensa da universalidade da no-
sa terra e a nosa lingua e o seu
contributo á normalización do
galego como idioma para cal-
quera ámbito e uso, para asegu-
rarlle un futuro hoxe incerto”.

Premios da Crítica

O sábado 20 de maio entregá-
ronse os premios da Crítica de
Galicia. Xavier Alcalá recibiu o
galardón de creación literaria po-
la novela Nas catacumbas (Ga-
laxia). Teresa Moure, o de ensaio
por As palabras das fillas de Eva
(Galaxia). O traballo Os marca-
dores discursivos. Correctores
contraargumentativos no galego
escrito, de Xosé Ramón Freixei-
ro Mato, publicado pola Univer-
sidade 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. 

O certame de danza En pé
de pedra foi premiado na cate-
goría de artes escénicas O pe-
riódico quincenal A Peneira re-
cibiu o premio á mellor inicia-
tiva cultural atendendo aos
seus 22 anos de publicación in-
formativa en galego.♦

Vicente Araguas e a Aula Castelao
recollen os Pedróns 
En Mondariz entréganse os premios da Crítica-Galicia

Cousas
da tele
VÍTOR VAQUEIRO

Combino cunha persoa
coñecida nunha cafetaría
para lle facer entregue

un libro e unhas revistas que te-
ño no meu poder desde hai
algún tempo. Fiel á miña norma
de pontualidade, accedo ao
local ás catro e vintenove –a ci-
ta era ás catro trinta–. Boto un
ollo ao meu arredor e, ao non
divisar o meu amigo, pido un
descafeinado. Instintivamente,
dirixo a miña a ollada cara a un
dos tres aparellos de televisión
con que conta o local. Vexo
dous homes armados que se en-
frentan, discuten, profiren ame-
azas, no meio dunha paisaxe
camponesa, nun español tinxido
de sotaque sulamericano. Non
fago moito caso, até que un
enunciado estarrecente me tira
do meu estado semiabsorvido:
“María Teresa es mucha
hembra para ti”.

Abalado pola profundidade
do pensamento, e as súas impli-
cacións epistemolóxicas,
concentro a miña atención na
pantalla. Como o solerte leitor
xa adiviñaría, estábase a emitir
un programa cultural de élite
dos que responden ao nome de
telenovelas. Obviarei máis por-
menores do mesmo, pois a
frase, por ela mesma, constitúe
todo un manifesto. Reflicto no
papel da televisión, agora en
mans dun goberno chamado de
progreso, e no papel dese gober-
no cara á televisión, en particu-
lar e cara a cultura, en xeral.
Verdadeiramente, é escaso –por
non dicer ínfimo– o tempo que
dedico a ver a tele o cal, en cer-
ta maneira, me descualifica para
facer unha crítica solvente da
mesma. Direi, porén, que –se
exceptuarmos os informativos–
me resulta cada día máis dificil,
en función da grella televisiva,
saber se ese meio masivo se
acha en poder dunha determina-
da opción política. Vexo que,
independentemente de quen ga-
ñara as últimas eleccións, os
programas lixo seguen,
teimudamente, conspirando
contra a razón en horas de
máxima audiencia. Diariamente,
certos programas insultan as
mulleres e os homes,
estupidizan a colectividade. E
non se trata somente de
emisoras privadas. O programa
sinalado ao comezo destas liñas
desenvolvíase na primeira cadea
de televisión estatal. 

Eu non pido, nesta altura do
campionato, que a televisión se
convirta nun meio de culturiza-
ción porque hoxe xa penso, con
Althusser, que política –non
confundir con Política– e cultu-
ra son incompatíbeis. Non pido
–que tería todo o meu direito–
a esixir unha programación
–non direi máis– sensata, en
horario sensato. Só pido unha
programación non humillante
para homes e mulleres que, co-
mo aseguraba Corleone, non
insulte a nosa intelixencia. Aín-
da que, supoño, esa petición é
inatinxíbel, como ben saben a
CNN e Rumsfeld e sabía Mc
Luhan, porque o Poder precisa,
como o ar, a estulticia para so-
breviver.♦

Vicente Araguas.



Título: Os ausentes de Casteltón.
Autor: Xacobe Barros.
Edita: Sotelo Blanco.

Cando aínda temos presente o
eco das Follas do bacallau
(Xabier Paz, Xerais, 2005) le-
mos agora esta novela de mar,
novela póstuma de Xacobe Ba-
rros, biólogo nado na Coruña,
viaxeiro incansábel que, ape-
nas tres meses antes de perder
a vida (maio do 2002) nun ac-
cidente no mar, nos deixaba re-
matado Os ausentes de Castel-
tón. A obra relata, en forma
novelesca, a
vida a bordo
dun barco pes-
queiro no
Gran Sol, ese
territorio ma-
rítimo mítico
no que tantos
mariñeiros ga-
legos gastan a
vida, para que
uns teñamos
peixe con que
regalar o pa-
dal e outros
fagan exquisi-
tos negocios mercándoo a pre-
zo baixo. Esta denuncia, a dos
armadores cobizosos, lese nas
páxinas da novela de Xacobe
Barros.

A vida no mar estivo sem-
pre impregnada dun certo ar de
misterio romántico. É unha vi-
da dura, mesmo as funcións e
necesidades vitais básicas han
de realizarse de maneira espe-
cial, como comprobará quen
embarque en Os ausentes de
Casteltón. Os mariñeiros, co-
mo as personaxes, sofren des-
personalización até o extremo
de case perder a súa identidade
e noméanse entre eles median-
te alcumes. “A min pódesme
chamar Arteixo, Sosio, Visiño,
Amighacho, Manso, Llou, Bro-
der, Lloni, Loniño…, o que ti
queiras menos Macho” (255-
256). A vida no mar é un vele-
no que fai os homes aparentar
moita máis idade da que real-
mente teñen, un veleno do que
case non se dan deshabituado
cando volven á terra, a esoutra
vida da que tantas veces teñen
que escapar porque cando máis
súa a senten é xustamente nos
soños que soñaron para evita-
ren a soidade. Todo o que axu-
de a evitar a soidade é un te-
souro para os mariñeiros: a lec-
tura, a conversa demorada, as
manualidades, os contos, inclu-
sive os agres enfrontamentos
dialécticos, que teñen a virtude
de facelos sentirse vivos.

O narrador comeza sendo
moi descritivo e demorado, pa-
ra que sexamos conscientes

das formas do microcosmos
que se fixo á mar. Vainos dar
conta desa vida, a partir de
múltiplas anécdotas que cons-
titúen a meirande parte do cor-
po da novela. Anécdotas que
se sucederán entre os labores

dos mariñeiros e que ralenti-
zan o discurso, como a propia
vida dos protagonistas. Isto
permítelle ao lector recomezar
a lectura por calquera páxina
sen obrigalo a complexos pro-
cesos memorísticos. Hai, evi-

dentemente humor, mais nin
por iso se fai a lectura máis
amábel. E hai reflexión, un
chisco de erudición e curiosi-
dades, como a etimoloxía de
Gran Sol, as supersticións, os
nomes galeguizados dos por-
tos estranxeiros.

Con todo, o que salienta en
Os ausentes de Casteltón son
as personaxes, que respiran au-
tenticidade, no que ten moito a
ver a linguaxe que empregan,
un galego harmonizado con se-
seos e gheadas, complementa-
do con neoloxismos e emprés-
timos (do castelán, do éuscaro,
do inglés) en forma galeguiza-
da (están bai…). Barros mostra
un fondo coñecemento dos ma-
riñeiros e o seu mundo, heroes
que viven entre a marxinalida-
de, a soidade extrema, a heroi-
cidade e a camaradaxe, na ve-
ciñanza da morte, como vai
acabar sucedendo con Casolas,
porque o mar sempre cobra por
aquilo que lle levan. É algo que
está presente na rica refranaría
que todos empregan ritualmen-
te, como os versículos dunha
relixión, unha relixión que non
quere saber nada dos curas,
aínda que non faltará unha Vir-
xe do Carme que acompañe a
tripulación.♦

X.M. EYRÉ
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Kafka pop
Un artista da fame.
Narracións completas II, de
Franz Kafka compendia 34 re-
latos do autor checo. A
edición do
tradutor
Luís Fernán-
dez recolle
algúns dos
contos máis
populares do
autor, caso do
que lle dá
título ao libro
ou “O
matrimonio”.
Ao final do li-
bro indícase onde estaba cada
un dos textos usados para a
antoloxía. Edita Galaxia.♦

Rei elfo
Xerais publica a segunda parte
da saga dos elfos de Herbie
Brennan. O
Emperador
Púrpura
narra a situa-
ción caótica
na que fica o
reino elfo
após a morte e
resurrección
do Emperador,
xusto cando xa
ocupara o seu
lugar o príncipe
herdeiro Pyrgus. Historia épi-
ca que foi un grande éxito de
vendas. A tradución é de Moi-
sés Barcia.♦

Malandros
en Laponia
Oiva Juntunen foi o cerebro
dun atraco de ouro que lle deu
unha chea de
lingotes. Mais
agora o seu
cómplice máis
perigoso saíu
da cadea con
ganas de
cobrar a súa
parte. Para
fuxir, escolle
Laponia, onde
coñecerá unha
galería de perso-
naxes singulares. Este é o
argumento d’O bosque dos ra-
posos aforcados, do finés Arto
Paasilinna. Traduce Tomás
González. Edita
Rinoceronte.♦

Voz do inferno
Isidore Ducasse, o conde de
Lautréamont, escribiu os seus
Cantos de
Maldoror e
Poesías case
no anonima-
to. Primeiro
André Breton
e logo a
moderna críti-
ca francesa
descubriron a
voz “infernal”
da súa poesía
en prosa. Atractivo do autor e
tamén do texto, ámbolos mis-
teriosos. Agora, Laiovento tra-
dúceo ao galego, na versión
de Xesús González Gómez.♦

O que
salienta
en Os
ausentes de
Casteltón
son as
personaxes,
que
respiran
auten-
ticidade.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HOME SEN NOME.
Suso de Toro.
Xerais.

2. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

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

4. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
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. AS INXURIAS DA GUERRA. O
QUE BUSH NON SABÍA PERO
EU SI.

Xosé Luís Barreiro Rivas.
Xerais.

5. A CUESTIÓN AMBIENTAL EN
GALICIA.

Francisco Díaz-Fierros.
Galaxia.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Homes que só cren no mar e
na Virxe do Carme
Os ausentes de Casteltón, obra póstuma de Xacobe Barros

Ilustración da portada de Os ausentes de Casteltón, de Xacobe Barros, na foto.
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Título: Tres vidas.
Autora: Gertrude Stein.
Edita: Galaxia.

Gertrude Stein pertence xa á
mitoloxía do século XX. Case
sempre identificada no imaxi-
nario dos lectores coa estampa
que ofrece o célebre retrato que
Picasso fixo dela, a súa fama de
megalómana provocadora, o
seu labor de mecenas protecto-
ra dos escritores da “xeración
perdida” e dos pintores cubistas
e o devoto e
insubornábel
amor que, con-
tra toda con-
vención social,
cultivou pola
súa parella Ali-
ce Toklas, fi-
xeron dela un-
ha figura case
lendaria no re-
lato do París
de principios
do século. De-
safortunada-
mente, esta vi-
sión –un tanto
mitificada gra-
zas á inestimá-
bel colabora-
ción de, entre
outros, a propia Stein– non dei-
xou que se aprezasen como me-
recen os propios méritos litera-
rios da autora, que vén ocupan-
do un lugar case sempre secun-
dario na historia da literatura
americana. Quizais, tamén, po-
la súa tripla condición de mu-
ller, xudía e lesbiana, unha tría-
de que nunca contribuíu dema-
siado á consecución do éxito.

E é un grande erro este es-
quecemento de Gertrude Stein,
porque deixou unha presada de
moi bos textos. Entre eles, este
Tres vidas que agora nos presen-
ta Galaxia na súa espléndida co-
lección “Clásicos Universais”, o
primeiro libro de madureza da
autora (tamén o primeiro que pu-
blicou, en 1909) e o que a estabe-
leceu como unha das escritoras
fundamentais da moderna narra-
tiva americana. Comezado coma
un exercicio literario de recrea-
ción dos Trois contes de Flaubert,
o libro conta a historia de tres
mulleres da clase obreira –dúas
criadas de orixe alemá, Anna e
Lena, e unha moza de raza negra,
Melanctha– nun ficticio Bridge-
point, transposición literaria de
Baltimore. A primeira historia,
“Anna a boa” é unha excelente
amósega de como tratar a vida
cotiá dunha traballadora sen con-
cesións á sentimentalidade nin ao
costumismo, enriquecida cunha
autocaricatura da propia Stein na
figura de Dona Mathilda. “A do-
ce Lena” é unha melancólica cró-
nica do sufrimento. “Melanctha”,
a longa peza central, constitúe a
verdadeira cerna do libro e narra

a desenfreada irrupción da pai-
xón nunha vida estruturada arre-
dor doutros valores.

A propia Gertrude Stein
adoitaba comentar que a súa na-
rrativa era para a novela o que o
cubismo fora para a pintura.
Con toda a precaución que cal-
quera destes paralelismos entre
artes debe suscitar, o certo é que
a prosa de Stein acaba conver-
téndose en protagonista deste li-
bro grazas a unha técnica verda-
deiramente audaz que –se ben
non acada os niveis de experi-
mentación vangardista aos que
chegarían obras posteriores co-
mo The Making of Americans–
supuxo un importante paso
adiante que desafiaba os cáno-
nes do seu tempo. Fascinada
pola estrutura da frase, Stein
constrúe os seus textos a partir
dunha extremada simplificación
e fragmentación do relato. Un
relato que, así minimizado, evo-
lúe a base de repeticións con li-
xeiras variacións que, pouco e
pouco, van tecendo un minucio-
so e matizado desenvolvemento
da acción. Este sutil progreso da
trama, non obstante, en ningún
momento aborrece o lector pola
súa demora. Máis ben ao con-
trario: o ritmo hipnótico, case
musical, que adquire por mor da
reiteración de estruturas bási-
cas, outórgalle un enérxico di-
namismo que converte a lectura
nun exercicio realmente ameno
e apracíbel. E hai que salientar

neste sentido a tradución de
María do Cebreiro, que conse-
gue transpoñer a harmoniosa
verba de Stein sen que deixe de
“soar a galego”.

As frases repítense, mutan,
transfórmanse variando sobre si
mesmas, mais sempre danzando
arredor dunha idea que, nas sú-
as sucesivas metamorfoses, nos
deixa albiscar diferentes pers-
pectivas sobre os personaxes,
dotándoos, deste xeito, dunha
profundidade que derruba a ar-
quitectura psicolóxica do que
até o momento era a novela tra-
dicional. E así, o lector entende
de vez que o arsenal estilístico
de Stein está posto ao servizo da
expresión das pulsacións ago-
chadas do corazón humano. 

O mellor expoñente desta
adecuación entre medios e in-
tencións é a historia de Me-
lanctha, na que o enfrontamento
entre a razón e o sentimento, as
dúbidas dos personaxes, o seu
continuo fuxir e recuncar en
erros pasados atopan unha de-
puradísima e acaída manifesta-
ción na rítmica linguaxe que re-
fire as súas traxectorias. Cunha
extraordinaria economía expre-
siva, Stein é quen de comuni-
carnos toda a complexidade do
ser humano, amosándonos a
perpetua loita entre a súa nobre-
za e a súa mesquindade, os ide-
ais e os desenganos, os benin-
tencionados propósitos e os mo-
mentos de debilidade. Esta po-

derosa construción dos persona-
xes dende a austeridade exposi-
tiva, convérteos, para delicia do
lector, en retratos a un tempo
conmovedores e convincentes. 

E todo sen descoidar o pro-
fundo enraizamento social des-
tas historias, dos dramas cotiáns
que viven todos aqueles aos que
non lles sucede nada “noveles-
co”. A ausencia de énfase na pe-
ripecia destas mulleres, a ironía
crítica que semella emanar do
distanciamento con que se pre-
sentan ao lector, conteñen unha
envelenada dose de denuncia
que nos remite á mellor tradi-
ción da novela americana.

De facto, os amantes da na-
rrativa estadounidense terán
ocasión de comprobar como a
psicoloxía dos caracteres de
Henry James se transforma
aquí nunha realidade interiori-
zada, obxectivizada, que conec-
ta inmediatamente coa sensibi-
lidade moderna. Ou como moi-
tos dos trazos básicos do estilo
de Gertrude Stein foron “adop-
tados” por un novelista da altu-
ra de Hemingway –quen conse-
guiu sublimalos nas súas mello-
res obras e convertelos en paró-
dicos recursos manieristas nas
peores. Como, en resumo, Ger-
trude Stein comezaba dun mo-
do soberbio a súa carreira lite-
raria cun texto que contiña xa o
xermolo da novela moderna.♦

MANUEL XESTOSO

A prosa
de Stein
acaba
convertén-
dose en
protagonis-
ta deste
libro grazas
a unha
técnica
verdadeira-
mente
audaz que
desafiaba os
cánones do
seu tempo.

Infoxove
Nº 1. Maio do 2006. 
Dirixe: Rubén Cela.
Edita: Xunta de Galiza.

Actualidade cultural, social e
política cunha ollada xuvenil.
Con eses obxectivos nace esta
nova publicación que neste
primeiro número dedica a en-
trevista principal ao vicepresi-
dente gale-
go, Anxo
Quintana.
Reportaxes
sobre o
grupo musi-
cal
Lamatumbá,
o Congreso
Galego do
Voluntariado,
o centro de
asesoramento afectivo-sexual
Quérote e a Mariña
Occidental completan esta
edición. Ademais, información
sobre novidades editoriais, ac-
tualidade galega e
discográficas e convocatorias
de emprego, bolsas, cursos e
premios.♦

Planeta Lingua
Nº 8. Miao do 2006.
Coordina: Miguel Ríos.
Edita: Equipo de Normalización Lingüística 
do IES Sofía Casanova de Ferrol.

Felipe Vázquez entrevista o
historiador Eliseo Fernández,
especialista no movemento
obreiro. Darío Fernández e
outros con-
versan co
director xe-
ral de
Xuventude,
Rubén Cela.
Samuel Fer-
nández e ou-
tros fan
pública unha
enquisa
sobre as
expectativas de futuro. Sara
Gómez é a encargada do
cómic. Federico Pedreira léva-
nos ás fragas do Eume.♦

Raigame
Revista de arte, cultura
e tradicións populares

Nº 23. Maio do 2006.
Dirixe: Mariló e Xulio Fernández.
Edita: Deputación de Ourense.

O protagonista deste número é
Manuel Lugrís Freire, por mor
da celebración do Día das
Letras. Manuel Lugrís
Rodríguez, Teresa López,
Daniel González, Afonso Váz-
quez-Monxardín, Xabier Cam-
pos, Marcos Valcárcel, Xosé
Manuel Sánchez e
Henrique
Rabuñal
achegan a
súa visión
sobre algun-
has das
facetas do
persoeiro ga-
leguista. An-
tonio Piñeiro
escribe sobre
a casa de Curros Enríquez en
Celanova. Miro Villar reflexio-
na sobre a poesía de Florencio
Delgado Gurriarán.♦

Unha peza esencial da novela americana
Tres vidas, de Gertrude Stein,
sinalou o camiño da narrativa moderna

Pormenor do retrato que Picasso fixo de Gertrude Stein.



Título: O código Da Vinci.
Dirección: Ron Howard.
Intérpretes: Tom Hanks, Audrey Tautou, 
Ian McKellen e Alfred Molina.

Aversión cinematográfica da no-
vela O código Da Vinci de Dan
Brown defraudou á critica, que
non se sabe
que agardaba.
Esta película é
unha historia
de intriga e ac-
ción manexada
segundo os cri-
terios de cine-
ma comercial e
construída coa
eficacia duns
profesionais
que acredita-
ron sobrada-
mente que co-
ñecen os ali-
cerces do seu
oficio, aínda que neste caso do
cinema comercial nin sequera se-

xa artesanato. Estamos pois ante
un filme que non ten moito que
envexar ao resto da carteleira ac-
tual, un tanto gris e amplamente
dominada polas grandes produ-
cións norte-americanas.

A película conta un enfronta-
mento milenario entre dúas fac-

cións cristiás por mor dun secre-
to que, de facerse público, derru-
baría o poder da Igrexa católica.
Semellante revelación demostra
que o mito da divindade de Xe-
sús de Nazaré é falso. A través
dunha intriga que nada ten que
ver coas que acostuma ter o Va-

ticano –sempre máis pegadas ao
poder terreal–, a acción sitúanos
ante unha trama do Opus Dei e
dun executor seu que trata de eli-
minar fisicamente calquera ves-
tixio deste secreto, que conserva
celosamente e transmite de xera-
ción en xeración, un grupo cons-
tituído por vellos templarios.

Cun cóctel de malvados
ruíns, policías da Obra, histo-
riadores cínicos, bos case anxe-
licais, marcos incomparábeis,
persecucións pretendidamente
aparatosas e continuos cambios
de localización, o director al-
canza un resultado formalmen-
te aceptábel. É mais, consegue
salvar con dignidade algúns
obstáculos relativos á constru-
ción do mito do Santo Grial, al-
go máis doado de encetar por
medio da escrita –Ron Howard
non ten a culpa de que unha pa-
labra vala por mil imaxes.

Con todo, o Código aburre

un chisco, non só por longo,
senón tamén porque non dá
arrancado e porque no desenla-
ce non consegue manter o rit-
mo. Se cadra sucede isto por-
que pretende salvarlle a cara á
fe católica e en consecuencia
dilúe a maldade de todos.

Por outra banda, estamos an-
te un fracaso porque non conse-
guiu o éxito de público agarda-
do. As salas estaban cheas a fin
de semana da estrea, pero non
ateigadas. A estratexia de acapa-
rar cota de pantalla conseguiu
que case non houbese ao mesmo
tempo outras estreas, pero non
levou masivamente aos especta-
dores ao cinema. Aconsecuencia
foi que, destas, a película non
conseguiu o mesmo resultado
que o libro, algo que debe ale-
grarnos sempre, aínda que se tra-
te dun best seller infame.♦

H.V.
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Durante os últimos vinte e cinco anos a
normativización do galego deu un pulo
significativo. O corpus teórico e as insti-
tucións encargadas de fixar o idioma es-
tándar lograron consistencia e estabili-
dade. Todos os encargados de difundir a
lingua (medios de comunicación, edito-
riais, organismos oficiais…) aceptaron
maioritariamente os ditados da Real
Academia e do ILG, no convencemento
de que só a través da xeneralización dun
galego útil e unificado era posíbel a nor-
malización e o espallamento da fala a to-
dos os niveis e intereses da sociedade.

Actualizáronse gramáticas, ortogra-
fías e léxicos. Apalpouse a fala viva do
país para procurar formas propias, para
atopar a identidade da lingua, que reúne
pronuncia, léxico, xiros fraseolóxicos e
rexistro lingüístico.

Esta loábel tarefa colectiva ten o seu
exemplo máis práctico e polémico no di-
cionario de referencia. Nun contorno no
que o galego está minorizado e practica-

mente asoballado polo español, cómpre
unha ferramenta que nos axude a desma-
tar o idioma de palabras asimiladas polo
ouvido e a lectura noutra lingua. A ese
labor adicáronse os lexicógrafos moder-
nos. Coma no proceso de pasteurización,
os lingüístas ferven o idioma para lle ti-
raren as bacterias contaminadas até dei-
xalo auténtico, propio, de noso.

Mais este traballo de asepse ten un-
ha consecuencia. Igual que cando novos
ferviamos o leite natural da vaca para
desinfectalo, o galego “de referencia”
tamén perde a nata. Moitas palabras fi-
can fóra por non se adecuaren ao mode-
lo estándar: localismos, variantes foné-
ticas ou ortográficas, termos aplicados

durante séculos a un modelo de vida la-
brego que hoxe esmorece que non se re-
ciclaron convenientemente…

E aí chega o problema. Para moitos,
a nata acaba no sumidoiro, como algo
superficial, sen importancia. A outros
gústanos papala.

Non é lóxico que os modernos dicio-
narios non desen superado os vellos le-
xicógrafos, caso de Aníbal Otero, Xosé
Luís Franco Grande e sobre todo, Ela-
dio Rodríguez. Hoxe por hoxe, o seu
Dicionario Enciclopédico (Galaxia) en
tres volumes, non foi superado. Para
atopar moitas palabras “en perigo de ex-
tinción”, non abonda co esvelto galego
desnatado. Para entender a riqueza ex-

presiva de moitos autores é escusado
acudir aos novos traballos que se publi-
can na actualidade. Cómpre sondar a
nosa propia historia lingüística para res-
catar palabras que quedan fóra dos lin-
des da lingua estándar.

De aí que haxa que destacar e ga-
bar traballos como o Dicionario de di-
cionarios, editado por Antón Santama-
rina e publicado pola Fundación Barrié
e o ILG. Cun só cd é posíbel seguirlle
o rastro a verbas que, de non reaccio-
narmos, acabarán apodrecendo na ga-
beta da historia.

O propio Santamarina reflexionou,
sabiamente, sobre a reciclaxe lingüística.
Por que lles chamamos aos aeroxenera-
dores de enerxía eólica muíños? Non lle
acae mellor á nosa propia realidade co-
ñecelos como taravelas ou taravelos?
Até Vítor Freixanes falara que os paisa-
nos lles apuxeron o nome de virandelos.
Velaí unha saída para todas aquelas ver-
bas xubiladas ben prematuramente.♦

Tirarlle a nata ao galego
C. LORENZO

O triunfo da lectura sobre o cinema
Frouxos resultados na estrea d’O código Da Vinci

Audrey Tautou.

A película
non ten
moito que
envexar
a unha
carteleira
actual
dominada
polo
cinema
comercial
americano.

Título: O Programón.
Produción: TVG.
Emisión: De luns a venres, de 16 a 18 h.
Presenta: Mon Santiso.

Logo da saída do poder do PP
eran moitos os que agardaban un
cambio na TVG. Nalgúns casos,
o cambio deuse, máis non é
substancial. O cambio realmente
necesario na televisión pública
tería que consistir nunha refor-
mulación do modelo. Semella,
non obstante, que para a actual
dirección da TVG o único cam-
bio necesario consistía nun novo
reparto dos tempos de emisión
de cada partido político nos in-
formativos e na inclusión de cer-
tos programas que soamente co-

nectan cun público minoritario,
formado ideoloxicamente na
progresía da Movida dos 80.

Existen outro tipo de pro-
gramas nos que non se innova
no formato, nin na temática,
nin en nada, agás na cara dos
presentadores. O exemplo máis
claro sería “O Programón”, un
magazine que se emite todas as
tardes de luns a venres dende
as catro até as seis das tarde.
Presentado polo incombustíbel
Mon Santiso, logo do seu paso
por diversos programas de ám-
bito estatal, o novo programa
non achega nada novo. 

Houbo un tempo en que
eran moitas as voces que se

queixaban do magazine que di-
rixía Ana Kiro porque era mo-
nótono e só ía dirixido a un pú-
blico cualificado por eses críti-
cos de “aldeano”. Xunto con
Xosé Ramón Gayoso e Xosé
Manuel Piñeiro, Ana Kiro cen-
trou as críticas dunha progresía
que só tiña como programa re-
presentativo “Máxima Audien-
cia”, un programa nocturno
conducido por Manuel Man-
quiña e que caía en todos os tó-
picos supostamente rompedo-
res da Movida dos oitenta e fa-
cíase monótono cando pasaban
os primeiros dous minutos.

“O Programón” é un espa-
zo cun formato simple. Mon

Santiso dirixe o espazo sentado
nunha mesa, rodeado de cola-
boradores que abordan diver-
sos temas, especialmente de
ámbito social. A maioría dos
invitados que acoden ao pro-
grama son expertos de fóra de
Galicia. Cando menos, con
Ana Kiro falábase maioritaria-
mente de asuntos galegos pro-
tagonizados por xente de aquí. 

Por poñer un exemplo, hai
unha semana levaron como con-
vidado o alcalde dunha das vilas
estremeñas nas que suposta-
mente até ese día se falaba en
galego. O alcalde dixo nunha fa-
la moi semellante á nosa que o
que eles falaban non tiña nada

que ver co galego. Un dos tertu-
lianos, Carlos Ares, asentiu e di-
xo que realmente o idioma do
alcalde era algo semellante ao
asturiano. E así é todo o progra-
ma. Tertulianos metidos a filó-
logos, a médicos, a xornalistas e
a humoristas. Debates sobre te-
mas para os que traen expertos
de fóra. E un presentador monó-
tono nun espazo con ritmo mo-
nótono. Aposta rompedora... se
estivésemos nos anos sesenta e a
TVG en troques de ser autonó-
mica fose unha televisión local
con pretensións de emitirse en
todo o Estado.♦

RUBÉN VALVERDE

O Programón ou o tópico do tópico
Un espazo sen ritmo e con pouca temática galega



Memoria do 36 é memoria de
nós mesmos, porque xa pasou
tempo dende o seu primeiro
disco que se chamaba coma
vostede, Pilocha.

Si, ademais, neste espectá-
culo saen algunhas cousas dese
disco porque moitos dos auto-
res cos que eu traballei daquela
están relacionados co tema da
guerra civil.

Aquel disco era magnífi-
co, por certo.

Eu quéroo moito, dende lo-
go. Hai pouco fíxose unha reedi-
ción en CD e agora a xente pode
volver escoitalo sen dificultade.

Dende aquela que fixo
vostede?

No tocante a discos, gravei
Calamidade sentimental, un dis-
co con versos escritos por mu-
lleres, textos relacionados co
amor dende unha chea de puntos
de vista diferentes. Aí están den-
de Rosalía de Castro até Luísa
Castro, Pilar Pallarés, Ana Ro-
maní, un fato de mulleres que
traballan nas letras en Galiza.
Foi producido por Antón Seoane
e as músicas tamén son del. Hai
como ano e pico, fixen outro
disco con cancións para nenos.
Chámase Lambón, cancións pa-
ra os croques. As músicas tamén
son de Antón Seoane e neste dis-
co hai moita máis xente que can-
ta. Antes disto, fixen un par de
gravacións con Milladoiro, unha
no quinto centenario da Univer-
sidade de Santiago, que se cha-
ma Voaría a Compostela. Outra,
tamén con Milladoiro, para o
Xabarín Club, e logo algunha
colaboración máis por aí.

O seu primeiro disco de
que ano é?

De 1978.
Se tivera que resumir to-

do este período da canción e
da música galegas que voste-
de viviu até agora, que diría?

Non sei ben como definilo,
pero se tivera que dicir del só un-
ha palabra utilizaría o verbo dis-
frutar. Disfrutei moitísimo en to-
do este tempo! Home, con daza-
sete anos que empecei! Foi todo
moi grato e tamén foi moito tra-
ballo. Houbo que moverse por-
que os circuítos había que facelos
cada día e case andando. Non ha-
bía os medios que hai hoxe, como
son a televisión, a internet, etc. 

Como eran as cousas da-
quela?

Todo era presenza física e
contacto directo. Con moita xen-
te, coa que aínda me relaciono
dende entón, quédame un pouso
moitisimo máis humano. Agora
é diferente. Saes un día na televi-
sión e resulta que, ao día seguin-
te, coñécete todo o mundo, pero
cando pasa unha semana esqué-
cense de ti. A relación que se te-
cía  era outra cousa.

A propia música e a can-
ción tamén eran diferentes?

Todo era diferente. Mesmo
as gravación agora son distn-
tas. Está todo moi preparado
secuencialmente e case nin se
precisa a presenza da cantante
ou do cantante nin apenas a dos
músicos. Todo se pode acadar
artificialmente. Aquel primeiro
disco que fixen dende logo que
non era así. Cada músico toca-
ba o seu instrumento.

O que mellorou é o circuí-

to cultural. Agora hai máis
posibilidades de chegar á
xente cos espectáculos.

O que pasa é que eu non teño
moita sorte. Cando gravei o disco
con textos de mulleres, pretendín
sacalo en directo. Montei un gru-
po con seis músicos, unha cousa
así moi elaborada con ensaios de
moitos meses, e non atopei a po-
sibilidade de metelo nos circuí-
tos. Non sei se é que están moi
establecidos xa e a xente que sa-
be deles pode entrar e o resto fi-
camos, así, un pouco fóra. Non o
sei, pero a min costoume. E teño
tamén a sensación de que este é
un momento moi interesante pa-
ra outros tipos de música. O folk,
por suposto, mesmo para o jazz,
que está tendo un pulo grande en
Galiza. Que sei eu, o rock, etc.
Pero, en cambio, o que é a can-

ción, é dicir, transmitir musical-
mente algo con palabras, non me
dá a min a sensación de que teña
moitas facilidades. A xente que
se adica a isto e que é capaz de
saír adiante é porque leva unha
bagaxe de folk arroupando todo.
Do que antes coñeciamos como
canción de autor, non hai gran
cousa. En poucos lugares se nos
permite amosar o que facemos e
hai que buscar outras alternativas
para poder cantar.

O que fai difícil a profe-
sionalización do cantante, o
poder vivir da canción.

Polo menos no que é a can-
ción puramente, sen máis, coido
que segue sendo todo moi difícil.

Vostede chegou a vivir da
canción?

Non cheguei a vivir directa-
mente dela, pero vinme con po-

sibilidades de facelo. O que pa-
sa é que iso a min truncóuseme
cando a discográfica me puxo
pegas para gravar en galego. Ti-
ña un contrato firmado, curiosa-
mente por meu pai porque eu era
menor de idade, por tres discos e
tres anos. Fixen o primeiro e,
cando quixen facer o segundo,
dinme conta de que no contrato
non se especificaba a lingua e á
discográfica interesáballe moito
que eu fixera o segundo disco,
pero dixo que tiña que ser en
castelán. Non aceptei. O meu
propósito era cantar en galego.

Quen era a discográfica?
Movieplay. Non chegamos a

ningún acordo. Eles, se gravaba
en castelán, deixábanme facer o
que quixera e con quen quixera.
Vinme nunha situación apreta-
da, pero optei polo galego.

Daquela, a súa era unha
voz privilexiada.

Tanto como privilexiada,
non. Non sei por que había pou-
cas mulleres traballando na mú-
sica. Estaba María Manuela, es-
taba eu e para de contar. Logo,
as mulleres dos grupos como
Fuxan os Ventos e tal. Pero so-
listas non había máis. E María
Manuela o que tiña era un dúo
co seu compañeiro, con Miguel.
Pero eu non recoñezo ese privi-
lexio que me di, máis que no
sentido de que puiden disfrutar
e cantar moito, coñecer toda
Galiza e mesmo saír cantar fóra.

Soubo a sociedade galega
recoñecer a importancia de
movementos como os de Vo-
ces Ceibes ou a aportación de
grupos como Milladoiro ou
personalidades coma a súa?

Non sei se se trata de recoñe-
cemento, pero o que eu penso é
que, se pasara todo aquilo, non
estariamos na música moitos dos
que estamos. Voces Ceibes foi un
paso imprescindíbel para chegar
onde estamos hoxe. Pero tam-
pouco creo que se nos deba nin-
gún recoñecemento especial. Fi-
xen o que fixen porque quería fa-
celo, porque me gustaba e porque
disfrutabada facéndoo. Tamén é
verdade que, por conciencia polí-
tica pensaba que era iso o que de-
bía facer. Non sinto que ninguén
teña unha débeda comigo.

Non sería vostede dos que
remedaban a Gabriel Celaya
naquilo de que a poesía era un-
ha arma cargada de futuro?

Dalgunha maneira, tamén. Eu
comencei escoitando a Paco Ibá-
ñez, lendo a Celaya e escoitando
os Voces Ceibes. Son un pouco o
eslabón entre Voces Ceibes e o
Movemento Popular da Canción
Galega. Descubrín todo isto es-
coitando a Miro, a Vicente Ara-
guas e todas aquelas gravacións
que facían Edigsa e Xistral, que
levaba Manuel María. Por aque-
les singles que sacaba Xistral des-
cubrín o que se estaba facendo.
Foi cando coñecín a Rodrigo Ro-
maní e a Antón Seoane, que da-
quela tocaban con Agustín Maro-
ñas. Logo, cando cheguei a San-
tiago, montei grupo con Quico,
que agora está na Lúa, con Raúl
Francés que hoxe é alcalde do Po-
rriño, e con máis xente. Por certo,
chamabámonos De catro a catro
en homenaxe ao libro de Manuel
Antonio que tanto admirabamos.

E nesas, vai vostede e co-
lócanos un hit, O sacristán de
Coimbra, canción preciosa
por certo.

Iso foi cando rematou a his-
toria de De catro a catro. Con
Rodrigo Romaní e con Antón
Seoane montamos un grupo, que
daquela foi moi rompedor por-
que, por primeira vez en Galiza,
utilizou instrumentos eléctricos
para tocar, mesmo, a música tra-
dicional. Era o grupo Roi Xordo.
Nel estaban tamén Pi da Baía e
Quico de Cariño. Foi cando eu
me adiquei a traballar en solita-
rio e eles montaron Milladoiro.
Gravamos por separado. O sa-
cristán de Coimbra aprendina de
Rodrigo Romaní e el recolléraa
en Noia. Letra e música son po-
pulares. Cantámola por primeira
vez os dous en Ferrol. Logo gra-
veina eu, e tivo moito éxito.♦
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Pilocha
‘Disfruto moito cantando pero apenas hai

espazo para a canción de autor’
PERFECTO CONDE

A cantante Pilocha intervén na última produción do Teatro do
Atlántico, Memoria do 36, que presenta unha escolma poética
sobre o golpe militar e a represión en Galiza. É unha ocasión
para ver en directo a unha das máis importantes cantantes
galegas, que nesta entrevista percorre toda a súa traxectoria.

P. CONDE



Título: Plano oculto.
Dirección: Spike Lee.
Intérpretes: Denzel Washington, Clive 
Owen, Jodie Foster, Willen Dafoe, Christo-
pher Plummer.

Dende os seus primeiros filmes
foi moi fácil ver cara a onde
apuntaban os pasos de Spike Lee,
polo que deseguido foi definido
(e con razón) coma o cineasta
abandeirado da causa negra en
Hollywood. Plano oculto non se
conta, porén, entre o seu cine
máis panfletario e combativo de
ácidos discursos sobre os enfron-
tamentos entre brancos e negros
(o cupo deste
ano xa veu cu-
berto pola so-
brevalorada
Crash), senón
que se decanta
p o r  u n h a
vertente máis
sut i l  que xa
comezara a
explorar no seu
anterior filme,
A derradeira
noite.Amensa-
xe segue a ser a
mesma, pero os
medios van
cambiando.

P l a n o
oculto é unha
película co-
mercial e non tenta ocultalo, pero
supera con dignidade o listón co-
mún e resitúase como un filme
sincero e de calidade. A temática
non é nova, senón que, nunha re-
coñecida homenaxe a filmes dos
anos sesenta e setenta, forma par-
te dese amplo grupo de obras que
nos contan como se perpetra (ou
se tenta) un atraco perfecto. Estas
películas xogan co imaxinario
colectivo, coa idea subconsciente
de ser capaces de cometer un

roubo sen castigo, facerse ricos e
demostrar a intelixencia necesa-
ria para despistar a todos, encai-
xando con perfección matemáti-
ca as pezas dun crebacabezas que
nin o máis intelixente policía
soubese casar. Por esa fasci-
nación estes filmes chegaron ao
punto de formar un subxénero
propio dentro da historia do cine,
abordado, con mellor ou peor
sorte, por cineastas da talla de
Stanley Kubrick (Atraco perfec-
to), Jules Dassen (Rififi) ou John
Houston (A xungla de asfalto).

Esta película conta con to-
dos os ingredientes típicos; atra-
cador súper-intelixente enfron-
tado a un policía que non o é
menos, trama intricada con prin-
cipio enganoso, volta de porca
final, guión moi traballado... Pe-

ro Spike Lee, por moi comercial
que queira poñerse, non nos ser-
ve unha “peli de atracos” sen
máis. Ao ritmo trepidante (subli-
ñado polo cámara en man em-
pregada nos momentos de máis
tensión), á intriga... únese un
trasfondo crítico, unha lectura
das tensións raciais na América
posterior ao 11-S. A acción dis-
corre na Nova York actual, onde
a sombra dunhas inexistentes
Torres Xemelgas esténdese so-
bre as rúas e os seus habitantes,
configurando unha presenza in-
visíbel pero estrañamente apal-
pábel. Non é unha reflexión so-
bre o terrorismo de xeito directo,
pero este é moi claro no clima
de tensión que se respira en to-
dos os ámbitos. Racismo, etnias
diferentes en difícil convivencia

combinado coa corrupción polí-
tica e os xogos de poder nas al-
tas esferas... todo iso pode verse
a día de hoxe, aínda que nada te-
ña a ver con este filme, nas no-
vas que nos chegan cada día dos
Estados Unidos, como o recente
endurecemento do control das
fronteiras con México.

Con todo isto, é claro que non
estamos ante un filme comercial
común. Ameno e interesante, cun
reparto coral con actores de pri-
meira (unha magnífica Jodie Fos-
ter, Denzel Washington, Chris-
topher Plummer...), non se conta
entre o mellor do seu director, pe-
ro apunta que o camiño de reno-
vación que está a seguir non é de
todo desacertado.♦

SABELA PILLADO
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Conflito?
DAMIÁN VILLALAÍN

Situacións como a narrada
por Montse Irago no
último número de A Nosa

Terra son intolerábeis e deberían
facer intervir os  poderes
públicos, pero non chegan a
constituír a proba dun “conflito
lingüístico” extensíbel ao
conxunto da sociedade galega. A
propia protagonista dos feitos
contou que o seu
monolingüismo non lle causou
nunca problemas no seu anterior
traballo, no centro mesmo da
Coruña. Iso é o normal.

A sociedade galega non per-
cibe como unha situación
conflitiva a coexistencia de dúas
linguas no mesmo territorio. É
certo que o galego deberá
acadar no novo Estatuto unha
consideración xurídica similar á
do castelán, pero non tanto por-
que sexa a “lingua nacional” co-
mo porque así se impedirá que
haxa cidadáns que poidan ver
minguado o exercicio dos seus
dereitos pola súa condición de
galego-falantes. Trátase dunha
cuestión de dereitos dos
cidadáns máis que duns neboen-
tos “dereitos da Nación”. 

E o conflito nacional?
Igual que ocorre coas linguas,
unha gran maioría de galegos
asume distintos sentimentos de
pertenza, dende os máis locais
até a identificación simultánea
e non problemática con
Galicia e España. Haberá quen
teime en ver nisto un síntoma
evidente de conciencia aliena-
da, mentres outros, non
necesariamente alienados, ava-
liarán a defensa da identidade
única como unha proposta
ahistórica e inmotivada. 

O conflito nacional é un
produto imaxinado, a expresión
dun desexo que, de facerse rea-
lidade, lle daría ao sector do na-
cionalismo galego que o propi-
cia unha especie de Razón His-
tórica que non acaba de confir-
marse. O que si existe, aínda
que teña un alcance moi reduci-
do, é o conflito ideolóxico e po-
lítico que moitos nacionalistas
manteñen con esa “España”
elaborada ideoloxicamente
como nación allea, estranxeira,
opresora e negadora de Galicia.
Esa construción é tan lexítima
como calquera outra, pero está
insuficientemente argumentada,
vive só en certo nacionalismo
militante e a súa propagación
social é lenta e feble.

Talvez algún día o conflito
lingüístico chegue a ser real,
pero de momento o único
evidente é que a gran maioría
dos galego-falantes nin o expe-
rimentan como tal nin queren
confrontar ética ou
politicamente a súa prática lin-
güística coa dos castelán-falan-
tes. E o mesmo ocorre coa opo-
sición entre Galicia e España. 

E con concepcións tan
distintas como a que expreso
aquí e como a que expresaba
Afonso Eiré na anterior ANT,
nacionalistas e non nacionalistas
temos que convivir democratica-
mente e mesmo chegar a
acordos políticos de gran calado.
Haberá que privilexiar os
espazos comúns por uns e outros
asumibles. E seguir falando.♦

É unha
película
comercial e
non tenta
ocultalo,
pero
supera con
dignidade
o listón
común e
resitúase
como
un filme
sincero e
de calidade.

Un atraco con truco
Spike Lee retrata o impacto do 11-S na vida estadounidense

Spike Lee, no centro, conversa cos actores Clive Owen, á essquerda, e Denzel Washington.

A NOSA TERRA

Textos de
Marisa Castro e

Víctor López Román
e ilustracións de
Carlos Silvar

Cogumelos
de Galiza

Árbores
de Galiza

Adela Leiro,
Mon Daporta,

Víctor M. Caamaño,
Manuel Núñez,

Isaac Pontanilla e
Xoán Colazo
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Despois de cinco anos inmer-
sos en concertos, xiras e outros
proxectos musicais, Berrogüet-
to publica o seu cuarto disco,
un lanzamento que coincide
coa celebración do seu décimo
aniversario sobre os escenario
e que quere servir de agasallo
ao público que o fixo, en boa
medida, posíbel. Por iso Berro-
güetto 10.0 íspese de abelorios
e ofrece unha música núa, cun-
ha ollada intimista e optimista,
onde a melodía discorre fresca
e reflicte as vivencias musicais
e extramusicais que foron nes-
te tempo dotando de identida-
de a Berrogüetto.

De vagar e despois duna
etapa de barbeito creativo tras
a publicación de Hepta en
2001, Berrogüetto foi madu-
rando o repertorio que com-
pón este novo traballo. En to-
tal once temas, cinco cantados
e seis instrumentais, nos que se
van debullando as sonoridades
propias do grupo, todo un uni-
verso musical que se ten con-
vertido nestes dez anos no seu
sinal de identidade e que toma
forma na carátula do disco
nunha sorte de maraña verde
que se ensarilla cos músicos.

Pero Berrogüetto 10.0 é
máis que un disco de aniver-
sario. Cun título tirado direc-
tamente do ámbito dixital, o
grupo dá conta da evolución
que viviu neste tempo coa in-
quedanza de actualizar cons-
tantemente a súa música. Un
novo camiño creativo que vai
da man da ruptura do grupo
coa discográfica Boa e da es-
colla da autoedición.

Se nos traballos anterio-

res, primeiro o mar e logo a
utopía artellaron o contido, do
mesmo xeito que en Hepta o
faría o número sete, nesta últi-
ma entrega o fío condutor é
simplemente a música, sen
adornos nin colaboracións. A
única contribución coa que o
grupo quixo contar son as pa-
labras que encabezan o disco
de Rodrigo Romaní, “unha
voz moi autorizada que per-
tence a esa xeración que fixo
posíbel que o fenómeno do
folk estivese presente”.

Máis coral que os anterio-
res, neste cuarto traballo o la-
bor de composición correu a
cargo de todos os membros,

contribuíndo cada un deles
con dous temas novos. Deste
xeito, en palabras de Anxo
Pintos, quérese mostrar “o fa-
cer creativo de todos os músi-
cos a partes iguais, dotando así
a nosa música da pegada co-
lectiva que nos caracteriza”.

Guadi Galego, a vocalista
do grupo, asina todas as letras.
Nelas fala dos sentimentos co-
tiás e universais, do amor e do
desacougo. “Tentamos fuxir
do costumismo das letras tra-
dicionais para ir dotando a
música galega dunha linguaxe
actualizada que traduza senti-
mentos e realidades de hoxe en
día”, comenta Pintos. 

Normalización da música
galega 

A pesar de que todos os temas
son de nova composición, en
Berrogüetto 10.0, ao igual que
nos traballos anteriores, per-
vive o vencello coa música tra-
dicional. Como explica Pintos
“pensamos que é un dos prin-
cipais activos da nosa cultura
e que ten demostrado a cali-
dade suficiente para ser un
dos nosos valores exportá-
beis”. Así o teñen demostrado
unha serie de grupos, entre os
que se atopa Berrogüetto, que
están a conseguir que a músi-
ca galega se programe no ex-
terior. Coa contribución de to-
dos eles e dos programadores,
Pintos coida que “agora a mú-
sica galega xa non é un fenó-
meno local” e que cómpre
“enmarcala dentro da world
music”. Ao seu ver “transcen-
deu as nosas fronteiras e xa
está normalizada”.

Este foi un dos obxectivos
que marcou a Berrogüetto den-
de os inicios, alá polo 1996,
cando aparecía en escena unha
banda innovadora que facía do
directo unha das súas mellores
armas. Poucos meses despois
publicábase Navicularia (Boa

1996), o seu primeiro disco, e
pronto viría a xira por Alema-
ña e o recoñecemento a través
do Premio da Crítica Alemá ao
mellor disco de worl music, que
compartiron con Ry Cooder. A
partir de aí sucédense concer-
tos por todo o país e polo resto
de Europa e a Berrogüetto co-
mézanlle a chover premios, su-
cédense proxectos discográ-
ficos, sóbense aos principais es-
cenarios europeos e rodéanse
de músicos consagrados.

Malia todo, o grupo sofre a
evolución do mercado, dende o
entusiasmo das discográficas a
mediados dos noventa coa se-
gunda xeración de folkis, até a
actual crise vencellada ao pira-
teo e o acceso ás novas tecnolo-
xías, que en palabras de Pintos,
crean un novo marco para que
os grupos desenvolvan o seu la-
bor. É precisamente este novo
contexto o que levou a Berrro-
güetto a apostar pola autoxes-
tión e por asumir eles mesmos
todas as labores. “Tal como es-
tán as cousas tenderase máis
cara autoedición. É imprescin-
díbel, porque os grupos tive-
mos que aturar contratos leoni-
nos, que incluían a obriga de
ceder boa parte dos dereitos de
autor das nosas composicións,
e tomar conciencia de que so-
mos nós quen mantemos o
mercado. Debemos ser donos
da nosa creatividade”.

O vindeiro venres 2 de xu-
ño Berrogüetto inicia en Vigo a
xira de aniversario que os su-
bira aos escenarios de todo o
país e que fará parada ademais
no Festival de Ortigueira e no
Intercéltico do Morrazo.♦Nº 1.224 ● Do 25 ao 31 de maio do 2006 ● Ano XXIX

Berrogüetto 10.0
M. BARROS

Cando se cumpre dez anos da súa aparición, Berrogüetto íspese de abelorios no seu no-
vo traballo, Berrogüetto 10.0. Coa presentación deste disco o grupo condensa as expe-
riencias vividas nestes anos, actualizando a súa música e asumindo os labores de edición. 

■ 2 de xuño. Centro Cultural
Caixanova. VIGO

■ 3 de xuño. Praza de Santa Ma-
ría. LUGO

■ 10 de xuño. Sala Bikini. BAR-
CELONA

■ 12 de xuño. Praza Maior. OU-
RENSE

■ 22 de xuño. Auditorio de Gali-
cia. COMPOSTELA

■ 30 de xuño. Pazo da Cultura.
PONTEVEDRA

■ 9 de xullo. Festival Interna-
cional do Mundo Celta de
ORTIGUEIRA

■ 24 de xullo. Festa da Fraga.
AS PONTES

■ 30 de xullo. Festival Intercélti-
co do Morrazo. MOAÑA

■ 5 de agosto. SENDIM. Portugal
■ 11 de agosto. CAMBRE. 
■ 18 de agosto. Sauga Folk.

COLINDRES. Cantabria
■ 20 de agosto. COMBARRO.♦

Xira 10º aniversario



ANTÓN MALDE
Son moitas as intervencións reali-
zadas ultimamente merecedoras
de públicos eloxios. Desculpen
por me centrar só en tres casos que
teñen chamado o meu interese.

Estas tres intervencións mani-
festan un cambio que vai coallan-
do no sector empresarial da socie-
dade: a sensibilidade pola conser-
vación; e a consideración do patri-
monio como un activo empresa-
rial, entanto un investimento en
valores “socialmente positivos”.

A Cidade Vella da Coruña

Este centro histórico pasou por un
longo tempo de desatención pú-
blica que propiciou a súa degra-
dación a outro, na actualidade, de
pasmosa apetencia para as novas
grandes fortunas da cidade. 

Tamén se están a executar ou-
tros grandes proxectos de blocos
de vivendas colectivas. Unha des-
tas intervencións está desenvol-
véndose no contorno de San Do-
mingos e Capitanía sobre unha
parcela de 1.500 m2, na que apare-
ceron importantes restos arqueo-
lóxicos: parte da muralla da cida-
de e estruturas de posíbel orixe ro-
mana. Son vestixios relevantes da
historia da cidade cunha relativa
boa conservación e perfectamente

comprensíbeis para o público.
O promotor, Santi Torres, de-

cidiu conservar os achados e inte-
gralos no proxecto de urbaniza-
ción. Isto vai supor o sacrificio de
case 800 m2 de superficie constru-
tiva entre prazas de garaxe, baixos
e primeiros andares. Este tipo de
iniciativas son máis doadas nas
outras grandes promocións unifa-
miliares, cunha redución de espa-
zo domestico ocioso. No caso das
vivendas colectivas a perda de su-

perficie pode comportar un detri-
mento económico.

Resulta meritoria a actitude do
promotor non só por conservar
eses importantes restos, senon ta-
mén por proxectar e permitir o ac-
ceso público a estes. Mais tamén a
intelixencia de xestión: o sacrificio
de superficies é amortizado cunha
suba de prezos, entendendo que o
edificio incorpora como plusvalías
os restos arqueolóxicos. Quere di-
cirse, os restos revalorizan a pro-

priedade. Quen vai vivir para a Ci-
dade Vella vai para un contorno
urbano caracteristicamente “anti-
go”, até incluso nos detalles das
vivendas. E paga por iso.

Intervencións
do capital galego no exterior

É sabida a preferencia de Zara
por emprazar as suas tendas en
edificios emblemáticos ou en lo-
cais de certo porte. É unha cues-
tión de imaxe corporativa, ao
tempo que unha clara estratexia
de investimento inmobiliario.

Recentemente, abriu unha
gran tenda en Salamanca, perto
da praza do concello, ocupando
todo un edificio que fora de ofi-
cinas. Nos traballos de rehabili-
tación apareceu “literalmente” a
fermosa igrexa de San Antonio
el Real de estilo neoclásico, da
que se tiñan noticias mais se
consideraba perdida.

O proxecto da empresa conti-
nou, non ficou parado. A igrexa
foi rehabilitada, pondo de mani-
festo unha construción magnífica,
na súa fábrica, no seu deseño e na
súa decoración. Este espazo cua-
lificado pasou a acoller a tenda,
proxectada e executada cunha es-
trutura de aceiro e vidro que per-
mite desenvolver as actividades

propias (contido) ao tempo que
non impide percibir o continente.
Os detalles de decoración son
mesmo moi coidados; elementos
contemporáneos perfectamente
integrados nun espazo antigo.

Non comprei nada alí, mas
inconscientemente saín asocian-
do a Zara con algo bon, e cons-
cientemente pensando nas bon-
dades de investir en valores so-
cialmente positivos.

Unha outra intervención se-
mellante é a do Casino de Sala-
manca. Emprazado na ribeira do
río Tormes, xunto á edificación
de nova planta foi rehabilitado
como espazo adicional multiusos
o antigo muíño da cidade, de sin-
gular interese tecnolóxico, unha
peza de patrimonio industrial de
primeira orde. Restaurouse o
edificio e a maquinaria toda, de
gran complexidade, deixando es-
te espazo para visita pública sen
restricións e sala de exposicións.
Segundo os disque-disque, a pre-
senza destes investidores gale-
gos motivou o ciumento abando-
no do areoporto de Salamanca
do propietario de Halcón Viajes.

Cando eu ver aquilo, e cando
eu escribir isto pensei, supoño
que como moitos, por que estes
empresarios non predicarán mais
co exemplo na propia terra?♦
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Evita, Eva Perón no TAL
MARGA ROMERO

Na Praza de Maio mentres os soldados que regresaron das Malvi-
nas para malvivir e son unha presenza que peta n aporta do
esquecemento da casa Rosada e, o que é peor, nas conciencias

do pobo arxentino, un vendedor gaña, mentres toma o seu mate, o sufi-
ciente coa imaxe do Che e a de Evita. Ela a inesquecíbel, o corpo que
acouga por fin  na tumba máis visitada da Recoleta. Agora en Vigo hai
un novo teatro, unha sala que se abre coa maxia do traballo, do esforzo
e da vontade para transportarnos nas noites dos venres, sábados e
domingos a outros mundos, é o Teatro Arte Livre, o Tal.  Alí, as luces e
a banda sonora introdúcennos nun mundo onírico no que respira e alen-
tan Evita e Eva Perón. O miserábel e o mito, o privado e o público, o
desexo e a obriga, o poder e o sometemento, a puta e a raíña, a nai e a
filla, a presa e o cazador e o cazador que se volve presa. Unha historia
de ambición que se move circular no escenario para levarnos nunha va-
lixa que ten unha muller na man. Alegres cantantes de radio son un co-
mezo dunha carreira de obstáculos para lograr o cuarto propio, que se
converte nun balcón para orar e ser vista e admirada. Acontecen dema-
siadas cousas para que se perdan mentres buscamos algo que nos
conmova para a fin de semana. Acudan ao teatro! Contemplen a loita
de Eva Perón con Evita, desde a súa cadeira, que terá un nome do
mundo da escena! Observen a decadencia do irmán de Eva ou do mili-
co que revive no corpo da morte, para morrer. Descubran a traxedia da
relación da nai que perde a filla desde o silencio. Incomódense coa
revolución pola caridade, coa oligarquía e coa utilización das imaxes
dos descamisados, a coartada perfecta que mesmo visualizaran na pare-
de, a mentira. Entren na vida da dama dos anos cincuenta, atrás do fer-
moso vestiario, entren na súa duplicidade, Cordovani é Eva Perón,
Eisenhower Moreno é Evita. Mighello Blanco é o irmán, é o médico
que vai converter o corpo nunha obra de arte e é o militar torturado,
torturador. Mónica Bar é a amiga, a cantante de radio, a dona da emiso-
ra e a nai. Magnífica a derradeira escena, como na mellor traxedia,
todas as personaxes están mortas, tamén a nai condenada a vixiar o
corpo da filla, imaxe do abandono. Esta, créanme, é soamente a historia
dun corpo. Un corpo que nos emociona desde ese cuarto propio que
Cordovani e Moreno construíron e ao que nos convidan. Entremos, é
marabilloso, auténtico. Aquí non hai trampa, hai profesionalidade e en-
trega ao público. Poden consultar esta páxina: www.tal2005.com.♦

Rehabilitación do patrimonio

Tres intervencións eloxiosas

Zara en Salamanca.



M.B.
O Auditorio de Galicia acolle
en Compostela a mostra Sen
xeración, na que se reúne a
obra de trece artistas que te-
ñen como denominador co-
mún desenvolver a súa traxec-
toria á marxe de grupos e mo-
vementos artísticos que marca-
ron a historia creativa do país.

Trece son os artistas que lle dan
forma a mostra Sen Xeración,
unha exposición coa que o comi-
sario David Barro quere ampliar
a visión do que foron os anos oi-
tenta e noventa no país, ao seu
ver eclipsados polo fenómeno
Atlántica e por unha xeración li-
gada ao académico máis tarde. 

A idea que centra a mostra é re-
descubrir e dotar dun contexto a
unha serie de artistas, dos que se
coñece a súa obra parcialmente,
que se aventuraron a trazar o seu
camiño alleo a estratexias de grupo. 

Din Matamoro, Darío Álva-
rez Basso, Berta Cáccamo, Car-
los Rial e Guillermo Aymerich
son algúns dos creadores que en-
grosan o listado da exposición e
que en palabras do comisario
“poderían ser outros, seguramen-
te moitos máis”. Con todo, David
Barro optou por unha nómina
“máis pechada que recollese bai-
xo o meu punto de vista os auto-
res máis significativos e cos que
a historia recente de Galiza aínda

non foi o suficientemente xusta”.
Até o 18 de xuño, en Com-

postela poderán contemplarse as
obras de artistas como Din Mata-
moro, Tono Carbajal ou Manolo
Paz, que camiñaron próximos a
algúns dos máis coñecidos crea-
dores ‘atlánticos’, así como a de
Darío Álvarez Basso, Berta Các-
camo, Xoán Antelo ou Pamen
Pereira, posteriores no tempo,
que desenvolven as súas respec-
tivas traxectorias fóra do país.
Tamén se atopan no proxecto, a
contribución de Guillermo Ay-
merich, Carlos Rial ou Diego
Santomé, que quedaron á marxe
doutra xeración, desta vez apoia-
dos dende o ámbito da Facultade
de Belas Artes de Pontevedra.

Máis alá das paredes

O proxecto Sen xeración complé-
tase coa publicación dun libro
asinado por David Barro, con
prólogo de Alberto González-
Alegre, e a posta en marcha dun-
ha páxina web, que recolle víde-
os, imaxes e o currículo de cada
un dos artistas que integran a
mostra. Coa mesma intención de
investigar e analizar o acontecido
nestes últimos anos, o libro ofre-
ce un estudo pormenorizado do
acontecido entre os nos 1984 e
1994 e recupera ademais imaxes
das diferentes obras dos artistas e
de exposición históricos.♦
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M.B.
Pintor e gravador, Víctor Ca-
sas expón a súa obra até o 10
de xuño na galería de arte Sol
& Bartolomé de Compostela.
Baixo o título Víctor Casas.
Óleos, debuxos e gravados
recóllense ao redor de trinta
obras que o autor ten realiza-
do nos últimos seis anos, nas
que retrata o entorno do cotiá
e traslada o espectador ao
mundo actual.

Entre as obras que se po-
den ver na galería compos-
telá atópanse un total de tre-
ce óleos, entre os que desta-
ca as paisaxes galegas, A ca-
deira, Xente que dialoga e
Copas no xardín, así como
toda unha serie de cadros
nos que pintor pontevedrés
plasmou sobre o lenzo as
cores e os matices das paisa-
xes castelás.

Fillo de Víctor Casas,
xornalista e director d’A No-
sa Terra, fusilado en1936, o
autor pontevedrés desenvol-
ve a súa formación en Ma-
drid, na Escola superior de
Belas Artes de San Fernan-
do, na Agrupación Española
de Acuarelistas e no círculo
de Belas Artes, forma parte

do grupo P/A Gravadores e
participa en mostras por todo
o Estado, Puerto Rico, Aus-
tria e Portugal. A súa obra
atópase espallada polo conti-
nente europeo e americano
en diferentes museos e co-
leccións privadas.

Álvaro Cunqueiro deixou
dito das pinturas de Vítor
Casas que “agachan segre-
dos, guíannos a través delas
precisamente porque o pintor
sabe, con sobriedade, con
elegancia, con xenerosidade,
o que pinta”. O escritor des-
tacou que “isto dáse soamen-
te naqueles pintores que te-
ñen mundos propios, mun-
dos que crean, e engaden á
orixinal creación”. 

Na mostra de Composte-
la ese universo propio queda
reflectido tamén nos máis de
dez gravados que a compo-
ñen, como a homenaxe que o
autor lle dedica a Rem-
brandt, ou nos cinco debuxos
nos que presenta un afiador,
traza unha maternidade, un
gaiteiro ou unha muller con-
torsionada cun móbil na
man, cos que ofrece ademais
unha visión do mundo con-
temporáneo.♦

O mundo propio
de Vítor Casas

Forman O.R.G.I.A:
Sabela Dopazo
Vieites, Malva
García Sawada,
Beatriz Higón
Cardete, Carmen
G. Muriana e
Tatiana Sentamans.
Trátase dun grupo
interdisciplinar
radicado en
València  que
dende 2001
desenvolve
investigacións e
proxectos artísticos
en torno ás
políticas sexuais
dende un
plantexamento
feminista e queer.
O subtítulo desta
peza feita en
grafito e cera
depilatoria usada
(verde e amarela)
sobre papel di:
"O.R.G.IA. (Objetos
Reversibeis de
Xénero Indefinido e
Anómalo -
Ontoloxía de
Representacións
Gastadas e
Indumentaria
Arbitraria)". Entre
as súas obras
houbo dende o
deseño de
máquinas
masturbatorias e
cyborgs até os
actuais "j.oda",
cos que pretenden
ir esnaquizando ás
vacas sagradas
máis significativas
do patriarcado
cultural (J.oda a
Man Ray, 2004).♦



A.N.T.
Cincuenta e tres centros educati-
vos de América, Europa e África
participarán o venres 26 na déci-
mo segunda edición de Ponte...
nas ondas, a experiencia de radio
interescolar que este ano ten pre-
visto involucrar a uns vintecinco
mil alumnos de primaria, secunda-
ria e das Universidades de Vigo,
Compostela e Tras-Os-Montes.  

Baixo o lema Os sons da Pon-
te, as xornadas repiten a fórmula
coa que se consolidou a experien-
cia, combinado, a través das on-
das, educación, cultura e novas
tecnoloxías, coa intención de con-
verterse nunha nova aposta polo
patrimonio inmaterial galego por-
tugués, despois de ser candidata a
Patrimonio da Humanidade o pa-
sado ano ante a UNESCO.

Desta banda, as xornadas con-
tarán coa colaboración de músi-
cos galegos, brasileiros e mozam-

bicanos, entre eles Timbila Mu-
zimba. O grupo mozambicano
mestura o baile tradicional coas
sonoridades e os ritmos da timbi-
la, unha sorte de xilófono de ma-

deira que vén de ser proclamado
Obra Mestra do Patrimonio In-
material. Timbila Muzimba im-
partirá obradoiros nos centros
educativos galegos e portugueses

e actuará na V Mostra da Oralida-
de Galego-Portuguesa que terá
lugar no Porriño o 3 de xuño.

Na experiencia hertziana par-
ticipará ademais a polifacética
Amélia Muge, que xa dende o
principio da súa carreira buscou
a unión entre as diferentes for-
mas de expresión artística e cul-
tural coa educación a través dos
medios de comunicación.

Luanda Cozetti achegará
desde o Brasil os son do seu últi-
mo traballo musical, Puro, co
baixista Norton Daniello. O ga-
lego Fran Pérez, que lidera o
proxecto NARF, presentará o seu
máis recente proxecto, Bumba,
directamente vinculado aos Tim-
bila Muzimba. Tamén participa-
rá A Banda de Poi, que reúne nas
súas filas a galegos e portugue-
ses para achegar na voz de Ton-
hito de Poi ritmos eléctricos e le-
tras contundentes.♦
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—Santas e boas tardes, don
Pedro.

—Moi boas, Antón. Xa lle
deches fin ao traballo.

—Xa, si señor; plantei no fo-
nal da horta as patacas coma
vostede me mandou. Queira
Deus que teña unha boa colleita!

—E que ti a vexas. Hoxe non
te irás sen probar unha bocadiña.

—Non, señor; moitas grazas.
—Déixate de cumprimentos,

que xa sei que es de bon dente,
Micaela –díxolle á criada que es-
taba alí presente repasando a
roupa da semana–, trae o queixo
de Flandres, pan de molete e
máis viño para Antón.

A criada foi buscar deconta-
do o que lle ordenaban. Puxo un
mantel de liño branco coma a ne-
ve e dixo:

—Xa podes comer, Antón;
queixo coma este non o lambi-
ches na túa vida.

—Xesús! Se non te metes co-
migo, estoupas. É ben certo que
non hai peor cuña que a do mes-
mo pau. Se ti foses a señora, aquí
non lamberían nin as moscas.

—Vaia! Abonda de leria –di-
xo entón don Pedro– senta, An-
tón, e come, sen vergoña.

—Xa que se empeña... –res-
pondeu Antón sentando á mesa–.
Gabado sexa Deus!... Que quei-
xo, rechunflas! Abofé que ten
bon ulido, aínda que semella un-
ha bala de canón.

—Verás que ben che sabe.
—Pois daquela, coa sua li-

cenza comezarei.
E Antón colleu de coitelo e

rabandou unha terceira parte de
queixo, que comeu sen respirar e
sen probar farangulla de pan.
Botou despois un grolo de viño,
e cortou outra rabanda que dei-
xou tremendo o queixo.

—Inda estoupes coma unha

bolerca –decía para o seu xusti-
llo Micaela vendo que non que-
daría un anaco sequera.

—Amigo Antón –díxolle da-
quela don Pedro–, vexo que che
gusta o queixo, e alégrome moi-
to, porque para iso o merquei.
Mais teño que dicirche unha
cousa en proveito teu, e dispen-
sa. Este queixo ven de aló, de
terra estranxeira, envolto nun
papel que recomenda moito que
se comese sen degoramento;
quere dicir, que cada persoa non
coma dunha vez máis de catro
onzas de peso...

—E se come máis, que suce-
de? –preguntou Antón.

—Direiche; se se come máis
de catro onzas, un ponse mudo; e
se se farta, coma ti o estás facen-
do, perde a fala.

—Que me di, señor! Bendi-
ta a nai que o pareu! Téñolle
unha muller que parece que ten

entre peito e lombo un fonógra-
fo con corno e todo, dos que
vende un imprentador da rúa
Real da Coruña, ou media ducia
de sacamoas. Algunhas veces
éntranme ganas de esmendre-
llala dun fungueirazo, porque
tanto lle dá á lingua que mesmo
me fai esquencer de que eu son
un home. Moitas veces lle teño
pedido ao médico do concello
que me dese unha menciña que
a sandase... e nada logrei. Vos-
tede é un anxo para min, dicín-
dome a virtude deste queixo,
que Deus abenzoe; e polo mes-
mo, con licenza, levarei o que
queda para que a miña muller o
coma dunha vez, e perda dese
xeito o condenado costume de
falar, que tanto me fai adoecer...
e dispense.

E gardou no peto da chaque-
ta o codelo de queixo que aínda
quedaba enriba da mesa.♦

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

Paula
Carballeira
‘Debemos
achegarnos
con humildade
a outras culturas’

M.B.
Vén de publicarse Smara
(Kalandraka), un libro de
contos con ilustracións de
Carole Hénaff. Como nace
a obra?

Xorde no 2000 cando a
Asociación Chantadina de So-
lidariedade co Sahara convi-
dounos a un grupo de persoas
a participar nunha das súas ini-
ciativas no deserto. En princi-
pio, íamos colaborar no repar-
to de material escolar nos cam-
pamentos saharauís, pero da
‘expedición sahariza’, que así
se chamou ao grupo integrado
polo xornalista Cid Costas, o
director de curtas Manuel Na-
nín, Amelia Ledo e o músico
Raul Almenara e por min, xur-
diron diferentes iniciativas cre-
ativas. Nanín realizou a pelícu-
la En medio de algures e agora
ve a luz este libro.

Que se van topar os lec-
tores detrás das páxinas de
Smara?

O protagonista é un neno
que acompaña o seu pai, re-
porteiro, ao Sahara. Como o
pai está ocupado traballando,
o rapaz queda, xunto con ou-
tros cativos, ao cargo da vella
do lugar, a avoa Ugago. A
trama parte unha noite, a últi-
ma da anciá, que decide gas-
tala contando historias aos
pequenos. Son moitas delas
saharauís e outras recreadas.
Máis que un conto en concre-
to, o que me chamou a aten-
ción foi o xeito que teñen de
narrar e ese final, moi aberto,
no que cada un pode interpre-
tar o que lle pareza.

Ademais dos contos que
mensaxe quixo lanzar?

Que debemos achegarnos
con máis humildade a outras
culturas. Moitas veces apro-
ximámonos a elas cunha acti-
tude de superioridade e leva-
mos unha labazada.

Por que Smara?
Escollino como título por-

que é o nome dun campamen-
to que está en Alxeria, pero
remite tamén a unha antiga ci-
dade que agora se atopa baixo
o dominio de Marrocos. É un-
ha sorte de símbolo, é a remi-
niscencia dun pobo que non
pode entrar na súa terra. 

A que público vai diri-
xido?

Como parte dun neno,
pode pensarse que é para ca-
tivos, pero pódeo ler calque-
ra interesado.♦

Boa menciña

Un conto fantástico,
ma non troppo
MARICA CAMPO

El vira a película Foise co vento e aprendera, tal vez, de Escarlata
O’Hara o de “Xuro que non volverei pasar fame”. Viña dunha fa-
milia de vencidos, dun pai leal á República, un represaliado polo

franquismo. Paulo Freire contáralle aquilo de que os oprimidos, se
non toman conciencia, pasan a ser opresores; que para transformar a
realidade hai que pactar moitas veces con ela, mais sen perder de vis-
ta os soños. Pero o home equivocárase nos soños. Non soñara con
recrear o mundo e promover unha realidade máis xusta para todos,
senón en non volver pasar fame, en estar sempre do lado de arriba. 

Contan que, tras obter polo seu esforzo un bo posto de traballo,

tentouno a política. E, para dicilo con palabras de Castelao, “foi da-
queles”. Daqueles que xogan coas esperanzas do pobo. Daqueles
dos que se pode coñecer o prezo, mais non a ambición. Nos contos
non acaen palabras e expresións como “prevaricación”, “cohecho”,
“información privilexiada”, “malversación de fondos públicos”,
“tráfico de influencias”,  por iso non as vou empregar.

Disque vivía nun palacio e que quen accedese ás estancias das
que só el posuía as  chaves  asistía a un desfile de mulleres
fermosas. Non se sabe por que non se vían nunca feas por alí. Seica
todas deixaban ao seu paso un ronsel de perfumes caros.

E pasaron vinte e cinco anos, un cuarto de século, sen que o ho-
me se decatase de que o ditador, aquel que lle magoara a infancia,
xa había anos que non estaba neste mundo. 

Contan que xentes non gratas ao señor entraban dando voces no
palacio a pedir que se fixese limpeza xeral, que eran moitos anos
sen varrer as estancias, e mesmo pretendían espelir o po das alfom-
bras. Seica o home montaba en cólera e mesmo empregaba a mega-
fonía para denunciar o que el consideraba un atropelo. Mais chegou
un momento en que a evidencia de roedores reclamou a
intervención do Comité de Saúde Pública. O protagonista do conto
contemplou abraiado como algo acontecía sen o seu consentimento. 

Como acaba o conto? O final é aberto.♦

Ponte... nas Ondas! reúne alumnos
de Europa, África e América

Amélia Muge.



A.N.T.
En vista da boa acollida que tive-
ron promocións de viños e ou-
tros produtos do país que A Nosa
Terra lles ofreceu aos seus lecto-
res e suscritores en diferentes
ocasións, decidiu dar un paso
máis poñendo ao seu servizo un
Club de Viños.

A través del vai ofrecerlle os
mellores viños das denomina-
cións de orixe de Galiza, que se-
leccionarán reputados enólogos,
conseguindo os mellores pará-

metros calidade/prezo.
Procurará que a maioría dos

viños sexan de adegas que, malia
a súa indubidábel calidade, son
difíciles de atopar no mercado,
ben pola súa pouca produción,
ben por que non se comerciali-
zan en todo o país. Para logralo,
unha das normas deste club de
viños é que o 70 por cento da uva
sexa de colleita propia.

Os pedidos poderanse reali-
zar pola internet, teléfono, co-
rreo, ou ben directamente, e a

distribución realizarase a domi-
cilio por empresas especializa-
das, sen custo para o socio.

Ser socio do Club de Viños A
Nosa Terra, será totalmente gra-
tuíto. Amais, só por inscribirse, re-
cibirán un catálogo mensual a tra-
vés do que se informará das distin-
tas promocións. Información que
tamén poderá seguir polas páxinas
d’A Nosa Terra cada semana.

Asemade, existirán descon-
tos e ofertas especiais para os
suscritores d’A Nosa Terra.

Tamén ofreceremos por me-
dio deste Club de Viños outros
produtos con denominación de
orixe galega (queixos, conser-
vas, mel...) con criterio de cali-
dade e axuda na proxección de
empresas singulares e pequenos
produtores.

Estas promocións irán espe-
cialmente dirixidas aos nosos
suscritores de fóra de Galiza,
para que así poidan ter acceso
aos produtos da terra que tanto
gorentan.♦
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O paxaro
do mel 
FRANCISCO CARBALLO

De novo co
pensamento en
África, o continente

veciño, berce da
humanidade, barro de
creatividade: “da terra
xurdía un manantío que
regaba o campo, e o
Señor Deus formou un
home do po da terra”
(Xénese, 2,6). Desde ese
paraíso soñado escribe
Adolfo Caamaño O
paxaro do mel ( Xerais,
Vigo, 2006). 

O público recibíu esta
novela como agasallo á
mocidade. Unha novela
de aventuras dixeron os
mass media. Lin, voltei
ler e sentinme atrapado
por esta sorrinte,
amorosa creación
literaria do profesor
Caamaño. Un inicio de
travesuras de
adolescentes no oeste de
Etiopía, logo do reparto
de África nos días do
gran capitalismo.
Enseguida a aventura
xuvenil cae nas redes dos
“tratantes” de carne
humana. Hai suspense,
hai drama, hai tensión e
hai fonda trama
ideolóxica: detrás dos
amores, das nostalxias
relixiosas e o agasallo da
memoria do Preste Xoán,
tecen redes de
explotación os logreiros
occidentais. O escritor
móvese con veteranía no
relato de “regreso ao
paraíso perdido” (p. 311). 

Adolfo Caamaño é
historiador, é tamén
creador literario: poeta e
prosista. Sempre poeta
sen dúbida. N’O paxaro
do mel é romancista.
Porque historiar é
describir o paso temporal
e espacial da
humanidade, mais
novelar é penetrar no
senso dese fluír. 

Esta creación literaria
de Caamaño ten o valor
de camiñar por terras de
selvas, grandes ríos,
boscos virxes en compaña
de persoas que se senten
en paz e comuñón coa
súa terra de pastores. E
poden atopar o mausoleo
do Preste Xoán e o
paxaro do mel. 

Caamaño rescata
culturas antigas da
cristiá Etiopía,
devastacións do
colonialismo máis
escravista e perspectivas
descolonizantes. Un
relato fílmico no que o
sorriso, a paz, superan
sempre a dureza dos
devastadores. Unha
preciosa novela galega
universal.♦

Fágase socio do

OFERTA ESPECIAL DE APERTURA

COLLEITA DO ANO 2005
O Club de Viños d’A Nosa Terra presenta a primeira oferta,
escollendo para a ocasión dous viños da D.O. Rías Baixas,
elaborados por adegas La Val e Terras de Arantei:
A selección consta de
3 botellas de Terras de Arantei, albariño 100% e
3 botellas de Viña Ludy, albariño 70%, loureira 20% e caíño 10%.

Terras de Arantei é un viño procedente da propiedade do mesmo
nome que a adega posúe na subzona do Condado e elaborado nas
instalacións do mesmo lugar. É un viño monovarietal de uva albariña e
criado sobre as propias lías. De cor palliza verdosa, fino no nariz, con
recendos de froitas e flores. Ben constituído, aromático e saboroso,
fresco e con boa expresividade frutal. Boa persistencia cun saibo
amargo moi agradábel.

Viña Ludy é un viño elaborado nas instalacións que a adega ten en
San Miguel de Tabagón, no corazón do Rosal. De cor dourada-
pálida, limpo no nariz, media intensidade, recendo a froita madura.
Equilibrado, fresco, de saboroso final con sensacións varietais.

CAIXA DE 6 BOTELLAS
3 botellas Terras de Arantei (Rías Baixas-O Condado).

Colleita 05. Albariño 100%
3 botellas Viña Ludy (Rías Baixas-O Rosal).

Colleita 05. Albariño 70%, Loureira 20% e Caíño 10%.

Escolma xuño 06

PREZO EXCLUSIVO CLUB DE VIÑOS ANT

49,80 euros
IVA e transporte incluídos

Descubra connosco
o s  m e l l o r e s
viños de Galiza
E outros produtos
artesanais galegos

Os subscritores de A Nosa Terra terán
un desconto especial sobre este prezo.
Máis información no teléfono 986 207 317.

A compra de calquer viño ou produto ofertado polo Club de Viños d’A Nosa Terra supón a incorporación dos seus dados ao ficheiro do
Club de Viños d’A Nosa Terra, ubicado en Príncipe 22, baixo de Vigo, onde poderá exercer os dereitos da lei orgánica 15/1999.

A Nosa Terra

crea un Club de Viños



O BarO Barcoco
■ TEATRO

GARCÍA
Teatro do Adro representa
esta peza de Cándido Pazó
este venres 26 no teatro
municipal Lauro Olmo.

BoirBoiroo
■ TEATRO

AGUAIRE
Este venres 26 a compañía
La Sal Teatro vai dar dúas
funcións con esta obra na
Casa da Cultura.

CangasCangas
■ TEATRO

MOFA E BEFA
O magnífico dúo humorís-
tico chega este sábado 27
ao Auditorio Municipal con
Cultura para dar e tomar.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

AMOR EN FEMININO
Amor en feminino. Antolo-
xía das poetas galegas de
Rosalía á Xeración dos 80 é
un libro do que é autor Ma-
ximino Cacheiro Varela e
que, acompañado de Belén
López Vázquez (directora
editorial de Baía Edicións),
presenta no Salón de Actos
do Museo de Arte Contem-
poránea Unión Fenosa (Av-
da de Arteixo 171) este ven-
res 26 ás 20 h. Ao remate da
presentación celebrarase un
recital poético-musical no

que intervirán Pura Váz-
quez, Luz Pozo, Mª do
Carme Kruckenberg, Mª
Xosé Queizán, Helena Vi-
llar Janeiro, Ánxeles Pena
(coordenadora do recital),
Marica Campo, Ana Ro-
maní, Marta Dacosta e Pi-
lar Pallarés.

LA CAÍDA DE CATALUÑA
Finais do 38. Vai comezar o
derradeiro acto bélico da
guerra incivil. Libro do que
é autor o xornalista madrile-
ño Jorge Martínez Rever-
te e que presentará, acom-
pañado do tamén xornalista
Félix Soria, este venres 26
ás 19:30 na Aula de Cultura
de Caixa Galicia.

■ CINEMA

O ciclo dedicado ao Cine-
ma fantástico español
continúa este xoves 25 ás
20:30 h. coa proxección de
Frágiles (2005), de Jaume
Balagueró, que tamén po-
deremos ollar o venres 26
ás 18 h; o luns 29 e martes
30 ás 20:30 tocaralle o tur-
no a El segundo nombre
(2002), de Paco Plaza. De
John Huston teremos este
venres 26 ás 20:30 h. Du-
blineses (1987), que se re-
pite o sábado 27 ás 18 h. O
ciclo Letras galegas/ Ima-
xes galegas proxecta o sá-
bado 27 ás 20:30 h. e con
entrada de balde O bosque
animado (2001) de Ma-
nuel Gómez e Ángel de la
Cruz, que presentará o ac-
to. No ciclo adicado a Joa-
quín Jorda teremos o
mércores 31 ás 20:30 h. a
fita Numax presenta
(1979). Máis información
en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

LATEXOS
No hotel Meliá Mª Pita ex-
póñense, até o 3 de xuño, as
xilografías de José Valentín.

TERRITORIO OESTE
O museo Unión Fenosa
acolle esta magnífica colec-
tiva de 27 artistas portugue-
ses até o 30 de xuño. No
mesmo lugar temos tamén a
mostra Entre los cepos de
la memoria, con obras de
Agustín Ibarrola.

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, con-
formada por magníficas obras
pertencentes aos seus fondos.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
O Museo de Belas Artes
acolle, até este domingo 28,
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
premio de fotografía de na-
tureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, nas que non só se va-
lora a beleza formal, senón
tamén a crueldade e os pro-
blemas de conservación da
natureza, pódense ollar no
Aquarium Finisterrae, até o
25 de xuño.

■ MÚSICA

THE NEW CHRISTS
A banda australiana vai dar
un concerto o luns 29 ás 22
h. no Playa Club.

AA EstradaEstrada
■ TEATRO

MOBY DICK
Os Quinquilláns estarán
no teatro Principal este sá-
bado 27 para representar
este espectáculo. No mes-
mo lugar temos, o vindeiro
venres 2, a Santart que re-
presentará a peza As que
matan o sono, realizada a
partir do Macbeth de Sha-
kespeare.

FerrFerrolol
■ ACTOS

BAILE DAS FLORES
Organizado pola Aso-
ciación de Veciños O Cru-
ceiro de Valón o sábado 27
ás 23 h. no local da aso-
ciación amenizado polo
Bailón. Premiarase ás tres
persoas que luzan as mello-
res flores.

■ EXPOSICIÓNS

SIRO
A galería Sargadelos aco-
lle, até o 31 de maio, a obra
recente do caricaturista e
pintor.

■ MÚSICA

LIBERDADE DE PRENSA
O Colexio Profesional de
Xornalistas de Galiza e o
Clube de Prensa de Ferrol
organizan, para este venres
26 ás 20:30 h, un concerto
no teatro Jofre. 

TOXOS EFROLES
O sábado 27  no teatro Jofre
actúa o Real Coro Toxos e
Froles, decano dos coros
galegos e Medallade Ouro
de Galiza. O mércores 31
neste mesmo teatro teremos
o jazz do Gerardo Núñez
Quinteto.

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

A 21ª Mostra Galega de Apicultura
encherá o vindeiro 3 de xuño de
abellas e recendo a mel á vila de Ar-
zúa. A Asociación Galega de Api-
cultura celebra aló a súa xuntanza
anual, con diversos actos. O máis

importante, a mesa redonda de aná-
lise do Plano Apícola 2006, a pre-
sentación de proxectos e a asemblea
xeral de Erica Mel. Ademais, habe-
rá unha feira de material apícola e
un obradoiro de reciclado de cera.♦

EntrEntre abellase abellas
O O TTrinquerinque

A primeira edición deste festival
presenta este sábado 27 ás 21 h. no
Polideportivo ás bandas Def con
Dos, Soziedad Alkohólika, Ban-

da Bassotti e Su Ta Gar. As en-
tradas poden mercarse anticipada-
mente por 18 euros nas tendas Ti-
po ou por 23 na billeteira.♦

Silleda RockSilleda Rock
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Tomando como punto de partida
conceptos como o de factoría cul-
tural, no sentido de xerar unha cul-
tura en proceso, creativa e parti-
cipativa, fronte a unha cultura es-
pectacular, unilateral e allea, a
Consellaría de Cultura propón o
soporte de dúas carpas itinerantes
para poñer a cultura galega en cir-
culación, implicando a 400 perso-
as entre persoal técnico e artistas,
con música, teatro, circo, vídeo,
internet, obradoiros, e concursos.
Para o final desta xira as dúas car-
pas xuntaranse o vindeiro venres 2
en CULLEREDO, onde teremos de
22 a 00:30 h. o Espectáculo Ten-
tacular da compañía Chévere, que
contará coma convidados coa voz
cantante de Uxía Pedreira, os có-
micos galegos Magical Brothers
co espectáculo Macarrónica, a ac-
triz Clara Gayo, e a colaboración
especial de Carlos Meixide, O

Sobrado de Abadín; o sábado 3 a
partir das 20:30 h. teremos en con-
certo aos galegos Magical Brot-
hers, Galegoz, Lamatumbá e
Non Residentz xunto á mítica
banda de rap británica Stereo
Mc´s; ao día seguinte chega desde
ás 17 h. o Domingo en familia na
carpa, espectáculo para todos os
públicos a cargo de Berrobam-
bán. Ademais nas carpas tamén
haberá o venres 2 de 10 a 13 h.
Obradoiros educativos para xente
nova; e o sábado 3 de 11 a 14 h.
Obradoiros educativos para xente
adulta. Parellamente a estas activi-
dades, Pistacatro realizará un Es-
pectáculo de rúa o mércores 31 de
19 a 21 h. en FERROL; o xoves 1 á
mesma hora na CORUÑA; o venres
2 de 13 a 15 h. en BETANZOS; e o
sábado 3 en CARBALLO. O progra-
ma completo pode consultarse en
www.aculturacircula.info.♦

AA Cultura CirCultura Circulacula

☞ BURT MUNRO. Un
soño, unha lenda. Des-

pois de moito prepararse e afo-
rrar, nos anos sesenta un vello
pailán de Nova Celandia vai
aos Estados Unidos a bater un-
ha marca de velocidade cunha
moto de 42 anos. Co seu en-
canto consegue o apoio de to-
dos e alcanza un record aínda
non superado.

☞ O CÓDIGO DA
VINCI. Un asasino do

Opus Dei trata de eliminar os
integrantes dunha confraría
que garda o secreto de que o
cristianismo é unha trola e
que, despois de amigarse, Xe-
sús de Nazaré e María Mag-
dalena tiveron prole. Que no-
tición!

☞ 16 RÚAS. Un policía
recibe o encargo de tras-

ladar un preso da comisaria ao
xulgado, a dezaseis rúas de
distancia. En aparencia é un
traballo de rutina pero alguén o
segue para matar o preso. Pelí-

cula de polis bos contra polis
ruíns.

☞ NO CUMIO. Unha ac-
triz licenciosa que ten

ciúmes do seu home, a filla
que organiza a súa voda, un es-
critor que prepara un catálogo
do seu amante... vidas que se
entrecruzan durante 24 horas,
unha historia que xurde con-
forme avanza a película.

☞ 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
emancipado, que está de visi-
ta na súa casa, por iso non
quere nada del. Boa actua-
ción de Depardieu.

☞ 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 ac-
ción e bastante máis intriga
que en entregas anteriores. Di-
rixe o creador das series “Per-
didos” e “Alias”, J.J. Abrams.

☞ UN FRANCO CATOR-
CE PESETAS. Martín e

Marcos son dous amigos que de-
ciden emigrar a Suíza na busca
de mellores oportunidades. Pou-
co e pouco irán facendo a vida
alá e criarán as súas familias.
Cumprido o seu obxectivo, che-
ga 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 re-
al. Ao tempo, Raimunda debe
ocultar o cadáver do seu home,
asasinado pola propia filla. O
novo de Pedro Almodóvar,
máis cómico e feminino que as
súas últimas películas.♦

CarCarteleirateleira

Non Residentz.

Su Ta Gar.

Siro mostra
a súa
pintura
na galería
Sargadelos
de FERROL.
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LugoLugo
■ CINEMA

CURT FICCIONS
Este festival itinerante de
curtametraxes chega o vin-
deiro xoves 1 aos cines Lugo
Yelmo Cineplex, onde se van
proxectar as fitas rodadas no
2005 Choque, de Nacho Vi-
galondo; El punto ciego, de
Álex Montoya e Raúl Na-
varro; Máxima pena, de
Juanjo Jiménez; La gallina
ciega, de Isabel Herguera;
Hiyab, de Xavi Sala; Straw-
berry Pie, de Antonio Rey-
na; Mártires, de Xosé Za-
pata; Amar, de Esteban
Crespo; e Sintonía, de Jose
Mari Goenaga.

■ EXPOSICIÓNS

XOSÉMARRA
Até final de mes temos, no
Mesón do Forno (rúa Ser
12), podemos ver a súa
mostra de fotografría sobre
futbol sala.

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
este domingo 28 de maio,
na súa Aula Sociocultural
unha selección de obras
pertencentes á colección da
entidade.

■ MÚSICA

ALBERTO MVUNDI
O reggae do angolano che-
ga este xoves aoClavicém-
balo. O venres 26 a escola

de música moderna Aulos
organiza un Festival rock
con entrada de balde; e o
sábado 27 contaremos co
directo de Frank T, un dos
referentes do hip hop en es-
pañol, que presenta o seu
cuarto disco90 kilos.

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.

OurOurenseense
■ CINEMA

MAIO XOVE
Con motivo da semana or-
ganizada pola Casa da Xu-
ventude, Amigos da Terra

celebra o I Cine Fórum
Itinerante Ecoloxista le-
vando a diferentes colecti-
vos da cidade películas e
documentais que centran a
súa temática nunha refle-
xión sobre o ritmo de con-
sumo e perigos actuais do
planeta, a relación do ser
humano con este e o acoso
das multinacionais. Este
xoves 25 ás 16:30 en Atox
proxéctase Whalerider; e
o venres 26 ás 16 h. en Ai-
xiña El viejo que leía no-
velas de amor. O ciclo pre-
séntase co ánimo de gozar
cos documentais e provo-
car a reflexión e o debate
entre os asistentes.

■ EXPOSICIÓNS

J. VALCÁRCEL
Desde este xoves 25, en
que inaugura a mostra, até
o 20 de xuño podemos con-
templar a súa pintura na ga-
lería Visol.

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.

■ TEATRO

ANA EN EL TRÓPICO
Dirixida por Nilo Cruz, esta
obra ambientada nos EE UU
do 1929 conta a historia
dunha familia cubana que
vive e traballa en Florida, no
negocio dos puros. A chega-
da dun atractivo lector que
decide lerlle aos cigarreiros
a novela de Tolstoi Ana Ka-
renina, para que o traballo
sexa menos monótono, de-
sencadea a trama. Este ven-
res 26 no teatro Principal.

PontearPonteareaseas
■ TEATRO

O FARO
O sábado 27 poderemos
ollar no Auditorio Munici-
pal Severiano Soutullo esta
peza de Fulano, Mengano
e Citano, historia de Chic-
ho de Chantada, que substi-
túe durante uns días ao seu
amigo o fareiro, oficio do
que non ten nin idea, e que
lle levará a facer fronte a
unha serie de situacións das
que consigue saír airoso. O
vindeiro venres 2 Teatro do
Morcego homenaxea a Ma-
nuel María coa representa-
ción da Farsa de Bululú.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

MES DA LINGUA
O Concello ven desenvol-
vendo, xunto cunha vintena
de asociacións e entidades,
un amplo programa de acti-
vidades arredor das letras e
cultura galegas. Este xoves
25 hai unha charla sobre As
orixes da música popular
cubana, por Félix Contre-
ras ás 19:30 h. na Casa da
Cultura de Ponte Sampaio;
o sábado 27 ás 18:30 h. pre-
séntanse no Principal os tra-
ballos do Obradoiro da Au-
la Folque Infantil, e, ás
20:30, a Casa da Cultura da
Canicouva acolle o Concer-
to de música coral polas
Letras Galegas; o martes 30
ás 20 h. na galería Sargade-
los preséntase o libro de Te-
resa Moure Unha ollada
feminina na literatura.

■ CINEMA

ACTO DE PRIMAVERA
O cine clube Pontevedra

proxecta, dentro do ciclo
Cinema en Portugué,s esta
película de Manoel de
Oliveira, o mércores 31 ás
20 h. no Salón de Actos da
Facultade de Ciencias So-
ciais. Do mesmo director
poderemos ollar, o vindei-
ro xoves 1, Douro, faína
fluvial (1931), e a fita O
fim do mundo (1993), de
Jıao Mário Grilo, nunha
sesión que inclúe un colo-
quio.

■ EXPOSICIÓNS

BOAS PEZAS
Mónica Cabo, Andrea Cos-
tas, Rita Rodríguez, Las
Pingüinas (Sara García,
Natalia Umpiérrrez) e Na-
talia Rey, comisariadas por
Mar Caldas, expoñen na sa-
la de mostras da Facultade
de Belas Artes (Maestranza
2) até o 30 de xuño.

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

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

ORDENACIÓN
DO TERRITORIO
Primeira conferencia aso-
ciada á mostra Exporriño
este venres 26 ás 19:30 na
que participarán o enxeñei-
ro Santiago López Fontán
e o arquitecto Félix Arranz
que serán presentados polo
Alcalde, Raúl Francés, no
Centro Cultural.

LÚA CONLUVAS
Os máis cativos poden
participar todos os xoves
das 18,30 até as 19,30 h.
neste divertido e parti-
cipativo programa de ani-

mación á lectura, que se
desenvolve até xuño no
C.C. Municipal.

■ EXPOSICIÓNS

EXPORRIÑO
Podemos ollar no Centro
Cultural, até o 22 de xuño,
unha escolma dos proxec-
tos realizados polo alumna-
do de 5º curso da Escola
Técnica Superior de Arqui-
tectura da Coruña, arredor
do urbanismo e, máis en
concreto, da solución ao
paso do tren mediante unha
estación intermodal onde
hai 3 opcións posíbeis: so-
terrar o tren, elevalo, ou
mantelo como medio de
comunicación de cercanías.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

ILLA REUNIÓN
O Centro Dramático Ga-
lego chega este venres 26
ás 21 h. ao Auditorio Muni-
cipal para representar esta
obra. O domingo 28 pode-
remos ollar á Aula de Tea-
tro da USC coa peza O ve-
lorio de Pat O´Connor; e o
vindeiro domingo 4, San-
tart representa O2 Pegadas
sen identificar dunha tra-
xedia grega.

SadaSada
■ TEATRO

CASCANUECES
O grupo de títeres estrea es-
te venres 26 na Casa da
Cultura Pintor Lloréns o
seu espectáculo O Astrólo-
go, María e a pócima ma-
rabillosa.
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Representa a obra Carambola
(Cóncavo convexo), de José
Luís Prieto, baixo a dirección
de Lino Braxe, este venres 26
no Auditorio de Bandeira en SI-

LLEDA; o sábado 27 estará no
Salón de Actos do Concello de
CEE; e o vindeiro venres 2 olla-
rémola no Auditorio Municipal
do CARBALLIÑO.♦

LagarLagarta, Lagarta, Lagartata

Este venres 26 e sábado 27 celé-
brase en VILAGARCÍA unha no-
va edición deste festival que
presenta un cartaz de 14 artistas
que actuarán en dous escenarios
diferentes situados no casco ur-
bano da vila. Desde ás 18 h. do
venres no escenario Caixanova,
na Praza da Peixería, poderemos
escoitar a The Unfinished
Sympathy, Meu e 6pm; o sába-
do estarán no mesmo lugar Se-
cond, X Wife e a Manuel Sei-
xas Neuroband. No Recinto
Feiral de Fexdega sitúase o es-
cenario Xacobeo, por onde pa-
sarán o venres desde ás 21 h.
Echo & The Bunnymen, The
Divine Comedy, Cycle e Na-
cho Vegas y las esferas invisi-
bles; o sábado escoitaremos en
directo a Placebo, Radio 4,
Atom Rhumba e Tokyo Sex
Destruction. A entrada ten un
prezo de 30 euros por día de ad-
quirirse anticipadamente, ou de
40 na billeteira, dispondo a or-
ganización dun bono para os
dous días cun prezo anticipado
de 50 euros e de 60 o día do
concerto, que ademais permite
acampar gratuitamente na finca
A Maroma, situada ao lado do
Recinto Feiral. Puntos de venta
anticipada e máis información
en www.festivaldonorte.com.♦

Festival do NorFestival do Nortete

Monicreques de todo o mundo
chegan, un ano máis, a REDON-
DELA para goce de crianzas e
maiores. Este xoves 25 o alemán
Peter Ketturkat presenta no Au-
ditorio Multiusos ás 21 h. The
crazy kitchen crew, magnífica
peza de teatro de obxectos, den-
tro do memorial Juanjo Amoedo;
o venres 26 no mesmo lugar te-
mos os brasileiros Anima Sonho
co espectáculo para adultos O fe-
rreiro e o diabo; o sábado 27 po-
demos ollar Metamorfosis, do
Teatro Tehb de Rusia; e o do-
mingo 28 Suspended animation,
do estadounidense The Hubber
Marionettes. A programación
do festival trasládase ás rúas du-
rante a fin de semana: o sábado
27 na Praza do Concello temos
ás 13 h. ao arxentino Rubén Or-
sini con Calle y sea feliz; e ás 18
h. a Les Pavaly de Francia con
Music´elles; nos xardíns da Ala-
meda estarán ás 13 h. os france-
ses Theatre du Risorius con
Volpino, e os brasileiros Gente
Falante con Circo Minimal,

que repetirán actuación ás 18, ás
19:30, ás 20  e ás 21 h; a rúa Mei-
xón Frío acolle ás 19 h. catro pa-
ses de Menudo Tremendo, de
Txo Titelles; na Praza Reveria-
no Soutullo Anima Sonho pre-
senta ás 19:30 h. Bonecrónicas;
e ás 21 na praza Casa da Torre
gozaremos con Jukebox, la caja

enana, dos cataláns Trukitrek.
O domingo 28 nestes espazos e
ás mesmas horas repetiranse ro-
tatoriamente estas actuacións.
Ademais o festival presenta es-
pectáculos para escolares duran-
te toda a semana. O programa
completo pode consultarse en
www.fantoches.org.♦

VII Festival Internacional de VII Festival Internacional de TíterTíteres dees de RedondelaRedondela

The Hubber Marionettes.

Os norteamericanos Radio 4; abaixo, os coruñeses Meu.

Alberto
MVundi toca

este xoves
25 no

Clavicémbalo
de LUGO.

Fulano, Mengano e
Citano representan
O Faro o sábado 27
en PONTEAREAS.

O CDG
representa
Illa Reunión
este venres
26 en
RIBADEO.



Nº 1.010 ● Do 26 de

SantiagoSantiago
■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 30 ás 22:30 h.
proxéctase, con entrada de
balde no centro social O Pi-
chel (Santa Clara 21, bai-
xo), unha serie de curtame-
traxes de animación.

■ 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 este sábado 27, a
obra de Ming Yi Chou, un-
ha pintura sobre 15 metros
de papel continuo; e o tra-
ballo do artista sonoro lis-
boeta Paulo Raposo.

GALIZA E
O SURREALISMO
Mostra que podemos con-
templar no Colexio de
Fonseca.

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.

SEN XERACIÓN
Podemos contemplar esta
mostra de X. Anleo, G. Ay-
merich, D. Basso, P. Bar-
beito, B. Cáccamo, T.
Carbajo, D. Matamoro,
M. Paz, P. Pereira, I. Pé-
rez Vicente, C. Rial, D.
Santomé e M. Vilariño no
Auditorio de Galicia, até o
18 de xuño.

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

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

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

pazo, Pancho Lapeña e
Nano 4814.

■ MÚSICA

DRIVE BY TRUCKERS
Para finalizar a tempada a
sala Capitol trae a este
grupo, un dos máis valora-
dos internacionalmente,
que vén presentar o novo
álbum A blessin and a cur-
se, co que reivindica a

identidade do sur estadou-
nidense, no que cuspe lu-
me e lama e se xuntan o
espírito máis desbocado de
Neil Young co ardor de es-
tómago roots dos Stones.
Abrirá o concerto o grupo
galego Sugar Mountain,
que presenta o seu novo
single Sugar in the Raw,
co que agasallarán ás 100
primeiras persoas que en-
tren ao concerto. O vindei-
ro xoves 1 ás 20:30 h. na
sala Capitol.

■ TEATRO

A RAÍÑA DA BELEZA
DE LEENANE
Teatro do Atlántico estrea
na sala Yago desde este xo-
ves 25 ao domingo 28 esta
peza de Martin McDo-
nagh. No mesmo lugar po-
deremos ollar, desde o vin-
deiro xoves 1 ao domingo 4,
O ferreiro e o diabo, peza
de monicreques dos brasi-
leiros Anima Sonho. Entra-
das e horarios en www.sala-
yago.com.

LA ENANA NARANJA
Os máis cativos poderán
gozar o domingo 28 ás
12:30 h. na sala Yago co es-
pectáculo de títeres Lolò,
encargo 215, desta compa-
ñía basca. O vindeiro do-
mingo 4 a compañía brasi-
leira Anima Sonho presen-
ta Bonecrónicas.

VVigoigo
■ ACTOS

REPICHOCA POÉTICA
Todas aquelas persoas que
o desexen poden recitar os
seus textos este venres 26
ás 22 h. na Cova dos Ratos
(Romil 3, baixo).

OBXECCIÓN FISCAL
O local da A.C. A Revolta
(Rúa Real, 32) acolle este
xoves 25 ás 20:30 h. unha
charla arredor da campaña
que esta a desenvolver o
Espazo Aberto Antimilitar
en contra do gasto militar.

■ CINEMA

BAILANDO
NA ESCURIDADE
Parello ao Utopía Son, o
café Uf organiza o ciclo Ci-
nema e Canción, no que
podemos ollar esta fita. di-
rixida por Lars Von Trier
no 2000, o domingo 28.
Ademais no ciclo 36 filma-
cións de Cantautores Xe-
niais este xoves 25 adicara-
se a xornada aMikel Ur-
dangarín; o martes 30 ao
norteamericano Woody
Guthrie; e o mércores 31 e
o xoves 1 a Bob Dylan.

■ EXPOSICIÓNS

OS MAIOS
Na A.C. A Revolta podemos
ollar unha mostra fotográfica
sobre esta festa popular cedi-
da pola A.C.V. Casco Vello.

ENXEÑO E
NAVEGACIÓN
No C.C. Caixanova está
aberta, até o domingo 18, a
mostra A construción na-
val ao través da Historia,
que recolle exemplos de
barcos, planos, aparellos
náuticos e ferramentas rela-
cionadas coa construción
de embarcacións.

XOQUE CARBAJAL
O teatro Arte Livre acolle a
mostra Sucesión de escura
cor deste fotógrafo e actor,
que retén nas súas imaxes
diferentes momentos escé-
nicos, unidos baixo a idea
do movemento e o ritmo, o
que consegue pola sucesión
das formas dadas polo alto
contraste.

CLUBE BEIRAMAR
As súas nenas expoñen os
traballos realizados durante
este ano (debuxo, manuali-

dades, pintura acrílica e ao
óleo) na Casa da Xuventu-
de até o 31 de maio.

XAVIER MAGALHÃES
Reviravoltas titula a súa
mostra no Centro Social
Caixanova, onde permane-
cerá até o 4 de xuño.

VIRGINIA PREGO
Mostra na galería María
Prego (Luís Taboada 21, 2º)
a súa obra, onde se poderá
contemplar até o 17 de xuño.

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

XURXO MARTIÑO
Podemos contemplar a súa
mostra na galería PM8 (Pa-

blo Morillo 8) até este sába-
do 27 de maio.

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

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

TOXOS EFROLES
Xornada de homenaxe á
centenaria formación fe-
rrolá, decana dos coros
galegos, Medalla de Ouro
de Galiza este venres 25
ás 20 h. no Auditorio Mu-
nicipal con entrada libre.
Organizado pola Escola
Municipal de Danza, diri-
xida por Wenceslao Ca-
bezas, Polo, que abrirá a
actuación, a continuación
actuarán as agrupacións
de Toxos e Froles: Pande-
reiteiras de Gradaille,
Grupo de Baile “Perfec-
to Feixóo” e o Real Coro
Toxos e Froles.

PERSPECTIVAS
DAS ACTIVIDADES
AGROALIMENTARIAS GALEGAS
DIANTE DOS NOVOS MERCADOS
Organizado pola Fundación Barrié e
coordinado por Francisco Sineiro e
Fernando González Laxe terá lugar o
xoves 1 de xuño na sede da fundación
na Coruña (Cantón Grande 9) e a ins-
cripción previa -gratuíta- pódese facer
en www.fbarrie.org. A abertura realiza-
rase ás 16:30 h, e 10 minutos máis tar-
de presentarase o informe A industria
alimentaria en Galiza por F. González
Laxe e F. Sineiro; ás 17 h. J.M.Vieites
Baptista de Sousa (ANFACO), J.M.
Alonso (JEALSA Rianxeira) e J.A. Bre-
tón de la Cal (Isidoro de la Cal) fala-
rán das Industrias pesqueiras e con-
serveiras; ás 18;30 M. Gómez Álvarez
(COREN), J.L. Antuña Álvarez (FEIRA-
CO) e J. Vázquez Gancedo (Adegas
Martín Códax) farano sobre As indus-
trias agroalimentarias. Máis informa-
ción no correo electrónico info@fba-
rrie.org ou no fax 981 224 448.

GUIÓNS DE CURTAMETRAXES
O III Concurso de Guións de Curta-
metraxes, organizado pola A.C. Gali-
cia Audiovisual, está aberto á partici-

pación de todas as persoas maiores de
14 anos, con un ou varios traballos, es-
tablecéndose dúas categorías: Catego-
ría A), para os que teñan entre 14 e 30
anos; e Categoría B, para os maiores
de 30 anos (nacidos antes do 1 e agos-
to de 1975). Os guións deberán ser ori-
xinais e inéditos, non estar premiados
nin filmados, de tema libre e escritos
en galego ou castelán, cunha extensión
dun mínimo de 3 folios e un máximo
de 30, mecanografados a duplo espazo
e por unha soa cara. Os traballos entre-
garanse, baixo pseudónimo e plica, an-
tes do 31 de xullo na Casa da Xuven-
tude de OURENSE (Celso Emilio Fe-
rreiro 27, 32004), enviaranse por co-
rreo postal a este mesmo enderezo, ou
por correo electrónico en dous arqui-
vos de word (un cos dados persoais e
outro co guión) a galiciaaudiovi-
sual@yahoo.es. Máis información en
www.casaxou.com.

II CONCURSO DESMS
A área de Normalización Lingüística
do Concello do PORRIÑO organiza por
segundo ano este concurso de mensa-
xes de telefonía móbil en lingua gale-
ga, no que se premiará a mellor men-
saxe de tema libre enviada ao número

630 468 553, valorándose a orixinali-
dade e calidade de expresión, dunha
extensión dun máximo de 150 caracte-
res, incluídos os espazos e sen empre-
gar acentos ortográficos. A data límite
para enviar os textos é o 30 de xuño, e
todos os recibidos amosaranse na web
www.centroculturalporrino.com. da
Biblioteca Municipal. O primeiro pre-
mio conta con 250 euros, o segundo
con 150 e o terceiro con 100.

XIV PREMIO ESPIRAL MAIOR
A editora convoca este certame de po-
esía no que se poden presentar libros
inéditos escritos en galego (segundo a
normativa vixente) ou portugués, dun
mínimo de 500 versos e que non pode-
rán participar simultaneamente noutros
certames poéticos. Os orixinais debe-
rán ser presentados por cuadriplicado,
mecanografados a duplo espazo e bai-
xo plica, con lema e sen remite, facen-
do constar no interior os dados perso-
ais e currículo do autor, e enviaranse
por correo certificado, antes do 15 de
xuño, a edicións Espiral Maior (Xoán
Carlos I 22, 1º B - 15670 - CULLERE-
DO), indicando no exterior Para o XIV
Premio de Poesía Espiral Maior. Esta-
blécese un único premio dotado con

12.000 euros e a publicación de 2.000
exemplares na Colección Poesía de
Espiral Maior.

XIII PREMIO BAYEUX
Hai máis de 12 anos que a cidade fran-
cesa participa nun acontecemento diri-
xido a render homenaxe os xornalistas
que exercen a súa profesión en condi-
cións moi perigosas para que poida-
mos ter acceso a unha información li-
bre. Así este certame internacional
anual premia a corresponsais de guerra
de todo o mundo en catro categorías:
prensa escrita, radio, televisión e foto-
grafía. Para concursar nesta edición
débense presentar reportaxes sobre a
situación dun conflito ou as súas con-
secuencias para as poboacións civís,
ou sobre un feito de actualidade relati-
vo á defensa das liberdades e a demo-
cracia, realizados entre o 1 de xuño de
2005 e o 31 de maio de 2006, dispon-
do a organización dun premio de 7.600
euros para cada categoría. Os traballos
remitiranse. antes do 5 de xuño. a Prix
Bayeux-Calvados des correspondants
de guerre BP 21215 14402 BAYEUX
CEDEX (Francia). O dossier de partici-
pación está dispoñíbel en www.prixba-
yeux.org.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA
DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS
E XUSTIZA

Regúlanse axudas extraordina-
rias a emigrantes galegos retor-
nados e aos seus familiares para
o exercicio 2006. Poderán ser be-
neficiarios os emigrantes naturais
da Galiza que tiveron o seu lugar
de residencia no estranxeiro e
volvesen ao país, os seus cónxu-
xes, os familiares de parentesco
por consanguinidade ou afinida-
de en primeiro grao, ou por adop-
ción e parentes consanguíneos de
segundo grao, así como viúvos
ou orfos de emigrantes naturais
da Galiza. As solicitudes dirixi-
ranse á Secretaría Xeral de Emi-
gración e deberán presentarse an-
tes do 30 de setembro de 2006.

VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR

Convócanse subvencións públicas
destinadas a persoas maiores con
discapacidade, maiores de 65 anos
que acrediten a necesidade dunha
axuda que non estea incluída no
ámbito doutras liñas de protección
social ou sanitaria así como as per-
soas que teñan recoñecido un grao
de minusvalidez igual ou superior
ao 33% polo Equipo de Orientación
e Valoración de Minusvalideces, so-
liciten unha axuda ou servizo deri-
vado da súa discapacidade recoñe-
cida, non superen os 65 anos e acre-
diten a necesidade dunha axuda que
non estea incluída  no eido doutras
liñas de protección social, sanitaria
ou educativa. Toda a información
desta orde está recollida no DOG de
25 de abril de 2006.♦

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

Xurxo
Martiño

expón na
galería PM8

de VIGO
até este

sábado 27

El Puto
Coke, xunto
con Wöyza
e Payo
Malo, toca
este venres
26 na
Iguana
de VIGO.

Manolo
Kabelabolo,
na foto,
forma parte
do
programa
musical
desta fin de
semana da
Fábrica de
Chocolate
viguesa.
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FRYING LURAS
Esta banda toca este xoves
25 ás 22 h. na  Fábrica de
Chocolate por unha entrada
de 2 euros. O venres 26 te-
remos no mesmo local a
Manolo Kabezabolo e
King Putreak; e o sábado
27 van dar un concerto Re-
pública Euforia. Máis in-
formación en www.fabrica-
dechocolateclub.com.

SINSAL 4.0
O festival Música para catro
estacións presenta para a Es-
tación de Primavera tres pro-
xectos destacados da escena
nórdica. Este venres 26 temos
no MARCO ás 21 h. a Pan
Sonic, os artistas máis coñeci-
dos e activos de Finlandia, e
ao sexteto noruegués Salvato-
re, por unha entrada anticipa-
da á venda por 10 euros (so-
cios) e 12 euros en Sinsalau-
dio, Gong, Elepé e Libraría
Plaxio, ou por 15 na billeteira.
O sábado 27 á mesma hora
actúan as Midaircondo, trío
de tres rapazas suecas provin-
tes do mundo das performan-
ces visuais e a improvisación
electrónica. O acceso a este
concerto é gratuíto co pase da
Estación Primavera ou por 3
euros no MARCO.

LA UNIÓN
Este venres 26 poderemos
escoitar na sala A! o seu no-
vo traballo Love Sessions.
As entradas poden adquirir-
se anticipadamente por 15
euros en Gong e Elepé, ou
por 18 o día do concerto.

PUTO COKE + WÖYZA
+ PAYO MALO
Coke leva casi 10 ano edi-
tando música, o seu último
traballo, Los lunes al soul, é
gratuíto, pódese baixar por
internet; o mc barcelonés
Payo Malo é o artista con-
vidado. Este venres 26 na
Iguana Club. Lugar no que,
o sábado 27, estarán Oppo-
site Way (punk rock) e The
Gotxo Party (reggae e ska).

UTOPÍA SON
O Foro Utopía, o Coro Ze-
ca Afonso e o café Uf orga-
nizan a I Mostra de can-
ción de autor, na que todos
os venres ás 23:30 h. até o
mes de xullo terá lugar un
concerto de cada un dos
cantautores que optan a un
premio de 600 euros para a
mellor canción presentada.
Este venres 26 vai tocar
Xosé Constela Vega; e o
vindeiro venres 2 podere-
mos escoitar a Ataque Es-
campe. Ademais este ciclo
trata de mostrar todo o rela-
cionado coa canción de au-
tor, a través de exposicións,
libros, discos, audicións,
revistas, etc...

BERROGÜETTO
A banda galega celebra os
seus 10 anos de existencia
coa edición dun novo traba-
llo, que poderemos escoitar
en directo o vindeiro venres
2 no C.C. Caixanova.

■ TEATRO

MISERICORDIA
Teatro de Ningures aché-
ganos a obra de Benito Pé-
rez Galdós, baixo a direc-
ción de Etelvino Vázquez,
este venres 26 no C.C. Cai-
xanova.

KIPLING
Este sábado 27 de 11:30 a
12:30 os máis cativos po-
den gozar na Biblioteca
Pública Central co relato
Por qué os elefantes teñen
trompa?

MIGALLAS
As crianzas teñen este sába-
do 27 no Auditorio Munici-
pal dúas sesións da peza O
carballiño enfermo.

EVITA , EVA PERÓN
A nova sala alternativa Te-
atro Arte Livre (Vázquez
Varela, 19) acolle até o 2
de xullo durante todos os
venres ás 22 h., os sábados
ás 20:30 e 22:30 h. e os do-
mingos ás 20:30 h. o es-
pectáculo de Eisenhower
Moreno e Roberto Cor-
dovani. Entrada anticipada
á venda nos centros do
Corte Inglés.

VVilalbailalba
■ TEATRO

VOLTA E DÁLLE
Esta compañía vai repre-
sentar a peza Jalisia ¡mi
madriña! este sábado 27 no
auditorio Carmen Estévez
Eguiagaray.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

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

niza visitas orientadas ás
exposicións (sábados ás 17
e 18 h. e domingos ás 12 e
13) que permite o encadra-
mento e contextualización
das mesmas; visitas orien-
tadas aos espazos arquitec-
tónicos (domingos ás 15 e
16 h.), o edificio do museo
é da autoría de Álvaro Si-
za, e serven para relacionar
a arquitectura coa casa e o
xardín; e visitas guiadas ao
parque (domingos ás 11 e
12 h.), posibilitando o re-
coñecemento do seu valor
paisaxístico, ecolóxico e
estético. Para as dúas pri-
meiras precísase o billete
de entrada ao museu e para
a última o de entrada ao
parque.

■ MÚSICA

BLANK / USKÉ
Programa paralelo Cristop-
her Williams no Auditorio
de Serralves este xoves 25
ás 22 h. Blank reune unha
das máis importantes figu-
ras emerxentes do free-jaaz
europeu, Rüdiger Carl e
dúas dunha xeración máis
recente como son Oliver
Augst e Christpoh Korn;
coa Uské Orchestra vémo-
nos enmarañados nunha
mestura frenética de unha
miriada de sons. 

■ TEATRO

XXIX FITEI
Entre o 26 de maio e o 9 de

xuño, o Porto volta ser a ca-
pital do teatro de expresión
ibérica. Ao longo de 15 dí-
as, compañías de Portugal,
España, Cabo Verde, Brasil
e a Arxentina ocuparán os
palcos da cidade: 16 espec-
táculos distintos e tres de-
cenas de representacións.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de
Arte Moderna José de Aze-
redo Perdigão pode con-
templar, até o 15 de outubro
a mostra retrospectiva de
José Cândido Domínguez
Álvarez (Porto 1906-

1942), fillo de pais galegos,
figura forte do chamando
segundo modernismo por-
tugués; 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 Fernando Le-
mos: formas xeométricas
realizadas con caneta a tin-
ta 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.♦

QUÉROTE
www.querote.org

Páxina da polémica campaña do Centro de
Asesoramento Afectivo Sexual para a Mo-
cidade que puxo en marcha a Dirección
Xeral de Xuventude e Solidariedade. In-
clúe temas de sexualidade, anticoncepción,
saúde, homosexualidade e como facelo
ben, ademais das típicas seccións como
quen son, onde están, novas, enlaces, etc.♦
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■ Alúgase apartamento en Lira (Car-
nota) a 50 m. da praia. Terraza con vis-
tas a Fisterra. Completamente equipado
para 4 persoas por semanas durante xu-
ño. Telf. 981 761 144, 666 843 997.

■ 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
podcast Ouveos na noite. Converte
o teu ordenador nun moderno transis-
tor do século 21 para sentir os ouve-
os e música contemporánea desta
emisión sucedánea 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 casa en Penalva (Noguei-
ra de Ramuín), en plena Ribeira Sa-
cra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con gara-
xe. 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.

■ 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

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

■ Quero traballar nunha aldea en
calquera traballo. Telf. 666 627 459.

■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Galiza,
España e Europa. Telf. 662 170 654.

■ Coido crianzas, anciáns e, ta-
mén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.

■ Ofrécese Licenciado en Filoloxía
Galega (Apto no CAP) para traballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector orto-
gráfico, etc. Contactar no 619 991 876
(polas tardes).

■ Véndese carriño para xemelgos Ja-
né Sukpertwin, con cambotas para a
chuvia, por 150 euros. Telf. 986 470 203.

■ Mozo de 35 anos oferécese para
conserxaría, vixiancia ou peón da
construción en Vigo ou arredores. Al-
berto, telf. 616 870 908.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Artistas e comisarios gostan de obras nas que a realidade e a ficción dos propios
creadores utilízase como ocurrencia plástica incontestábel. A mostra “Sen xera-
ción”, en Compostela, ofrece estes días exemplos paradigmáticos. Esta imaxe, po-
la contra, é tan real, que mesmo, quen quixera, queda autorizado para plaxiala.♦

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

O CAMJAP
de Lisboa

acolle unha
mostra de

José
Cândido

Domínguez
Álvarez

(Porto 1906-
1942).
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Do 25 ao 31
de maio
do 2006 Declararse independen-

tista é como declararse
pederasta ou asasino

en serie. Mais, as palabras de-
bían ser descargadas de mu-
nición. Por exemplo, os mon-
tenegrinos veñen de votar po-

la independencia porque sa-
ben que así entrarán máis fa-
cilmente na UE e polo tanto
non quedan illados. Claro
que un país pequeno tamén
pode acabar tendo un orza-
mento máis baixo que unha

soa empresa estranxeira, caso
da Siemens en Eslovenia, cos
condicionantes que iso su-
pón. Todas as propostas de-
berían caber nunha democra-
cia, tendo en conta que non
hai solucións perfectas.♦
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50-55
MANUEL CIDRÁS

Áespera das derra-
deiras contaxes
precisas polo es-

treito dos resultados, o
anunciado triunfo do si no
referendo para a indepen-
dencia de Montenegro am-
plía a nómina dos novos
Estados na vella Europa e
o mundo non se acaba. Pa-
ra seguirlles o rastro ás fa-
ses clasificatorias da Euro-
copa ou facer cábalas en
Eurovisión, quen teña inte-
rese terá que actualizar as
nocións de xeografía por-
que, a diferenza das déca-
das dos 50 aos 70 do sécu-
lo pasado, a escena do de-
reito de autodeterminación
trasladouse da África colo-
nial ao corazón de Europa.

A UE, que como po-
tencia rexional actúa de ár-
bitro e motor a un tempo
dos procesos autodetermi-
nistas na zona, estabeleceu
unhas condicións mínimas
para o recoñecemento do
novo Estado. Xa se sabe
que a condición de poten-
cia outorga un certo privi-
lexio de heteronomía no
ámbito internacional. A
norma pode enunciarse
como regra do 50-55:
50% de participación e
55% de votos favorábeis
en referendo democrático.
Tocante á definición do su-
xeito decisorio, queda cla-
ro que votan quen se auto-
determinan, non o conxun-
to dos habitantes do vello
Estado de orixe como ab-
surdamente propón, para a
autonomía de Cataluña, o
PP de Mariano Raxoi.

Os nacionalistas vas-
cos e cataláns (dos galegos
nada se sabe) toman nota
do suceso e Javier Solana
ponse dos nervios coa sim-
ple mención do preceden-
te, atribuíndolle ao deli-
rium tremens calquera per-
cepción de semellanza en-
tre a situación dos candi-
datos a ingresar na UE e os
Estados membros. A des-
mesura da reacción resalta
o evidente: carece de senti-
do recoñecerlle a seiscen-
tos mil montenegrinos un
dereito que se lle nega, po-
ño por caso, a seis millóns
de cataláns.

Pero non nos confun-
damos: dada a precaria
formalización do dereito
internacional (que carece
de autonomía a respecto
da política internacional),
calquera caso de autode-
terminación é resultado
antes dun proceso político
ca xurídico. Os mecanis-
mos legais son creados ad
hoc como fórmulas de
plasmación de decisións
políticas previas. Así e to-
do cómpre tomar nota da
regra 50-55, porque pro-
clamándose a UE como a
casa das liberdades non
ten sentido que cidadáns
comunitarios carezan de
dereitos políticos recoñe-
cidos a foráneos.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Xornalista e comunicador, Ra-
món Maceiras dirixe unha axen-
cia dedicada á Programación
Neurolingüística, unha disciplina
que ensina a controlar as emo-
cións nun mundo no que a ansie-
dade e a depresión van a máis.

Programación Neurolingüísti-
ca, non terá nada que ver coa
filatelia?

En absoluto. É unha especia-
lidade científica multidisciplina-
ria. Empezou a desenvolverse
nos 70 e agrupa aspectos como
psicoloxía, bioloxía, neurocien-
cia, teoría de sistemas e informá-
tica. Non é unha teoría, é un mé-
todo educativo. Nós dicimos que
é o manual de instrucións da
mente humana.

Menos mal, porque nestes
tempos hai que ter coidado co
que se compra!

Este método pon a disposi-
ción da xente técnicas para de-
tectar as emocións que a pertur-
ban e para actuar ante elas. Hai
que ter en conta que ante a mes-
ma emoción, cada un reacciona
de forma diferente.

O caso é que a cousa cheira
un pouco a autoaxuda.

Non o é, o que sucede é que
non pretende abrir unha escola
nova, como fixo a psicanálise.
Son técnicas probadas para
aprender a usar a cabeza cando
temos ansiedade.

Medo, ansiedade, depre-
sión, estres... males do noso
tempo.

O Libro Verde da Saúde
Mental da Unión Europea encar-
ga por primeira vez á Comisión
o estudo da ansiedade e a depre-
sión. Calcúlase que se perde en-
tre o 3 e o 4% do PIB por esa
causa. O 27% dos europeos so-
fren ansiedade e depresión e nos

próximos dez anos será a primei-
ra causa de enfermidade. Cada
ano hai 58.000 suicidios na UE;
máis mortes que polo tráfico, os
homicidios e a Sida.

Vaia epidemia! Na Galiza
tamén?

Na Galiza máis que en Espa-
ña. Segundo o SERGAS, en 2005,
277.000 persoas enfrontáronse a
este problema da depresión, iso é
o 10,3% da poboación. En Espa-

ña son case tres millóns, o que
implica que nós temos o 13%
dos casos. Somos a primeira Co-
munidade en depresión e na Co-
ruña o problema é máis agudo.

Encheranse os psiquiátricos!
Os sistemas sanitarios non

van poder dar abasto, por iso o
Libro Verde fala de prevención.
Aí é onde entra a xente coma
min, ensinándolles ás persoas a
evitar a ansiedade. Teña en conta

que o 10% do gasto farmacéuti-
co galego é en hipotensores, o
6,80% en antidepresivos e o 4,54
en neurolépticos. Iso dá o 21%
en fármacos relacionados coa
ansiedade. Nós usamos técnicas
probadas contra o estres.

Emprega expresións como
experiencia sensorial ou rede-
coración do pasado, por non
falar de hipnose ericksoniana.

Son técnicas moi concretas.
Redecorar o pasado é aprender a
cambiar o peso do impacto que o
pasado ten nas emocións dun
mesmo. É moi útil co estres pos-
traumático dos que foron á gue-
rra. Hipnose ericksoniana é un ti-
po de hipnose distinta á de Freud.

Vostede organiza obradoi-
ros para cambiar a vida de un.
En que cambia?

Cando aprendes a controlar
as túas emocións, cambia a túa
vida. As veces temos que inte-
rromper os nosos obradoiros de
oratoria porque a xente ten fobia
a falar en público. Primeiro hai
que programalos mentalmente
para que superen esa ansiedade.

Por que me dá a impresión
de que isto serve para formar
dirixentes, vendedores e comu-
nicadores?

Adestramos equipos de ven-
das, de políticos... A programa-
ción neurolingüística serve para
loitar contra a depresión e para
formar dirixentes e vendedores.

De todas formas, diso da
programación neurolingüística
pouco se escoitou falar.

É vello, eu son da terceira xera-
ción, mais a Galiza todo chega tar-
de, por iso aquí somos dous ou tres.

E para dedicarse a isto, que
é necesario?

Un master. Eu veño de co-
municación, pero tamén hai psi-
cólogos, enxeñeiros... de moitas
profesións.♦

Ramón Maceiras
‘Galiza é o país do Estado con máis depresivos’

UUnn  lliibbrroo  ttaann  aaggaarrddaaddoo  ccoommoo  eessccrriittoo
ppaarraa  rreessppoonnddeerr  áá  ddeemmaannddaa  ddaass

mmooiittaass  pprreegguunnttaass  qquuee  lleevvaabbaann
ffaaccéénnddoossee  ddeessddee  hhaaii  ddééccaaddaass  aa  ccoonnttaa

ddaa  rreepprreessiióónn  ffrraannqquuiissttaa..  
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e Represión e alzamento militar en Galiza
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A NOSA TERRA


