
Nº 1.225
Do 1 ao 7 de Xuño
do 2006
Ano XXIX - IV Xeira

FUNDADO EN 1907
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suprime

as fundacións
hospitalarias

(Páx. 10)
1,75 euros

A.G.N.

O PACTO TÁCITO ENTRE OS DOUS GRANDES PARTIDOS ESTATAIS
de deixar o tema da ETA para un debate monográfico no Congreso
dos Deputados é unha pista sensíbel que podería indicar un cambio
nas relacións entre o PP e o tema do terrorismo. Se ben o secretario
xeral do partido, Ángel Acebes, sacode o tema do terrorismo en ca-
da rolda de prensa, Mariano Raxoi gañou apupos da dereita mediá-
tica por negarse a facer fogueiras coas cavacas da negociación con
Batasuna. A dez días dunha nova manifestación da Asociación de
Vítimas do Terrorismo contra o diálogo, o PP desaparece da pancar-
ta e espera a que sexa o presidente do goberno quen tome a iniciati-
va e explique os seus planos durante ese vindeiro pleno, no que lle
pedirá permiso á Cámara para sentar a falar con Arnaldo Otegi –se
é que non está na cadea– e deseñará, en coalición con todos os gru-
pos, a estratexia que o Estado vai seguir de agora en diante. Segura-
mente, Raxoi está máis cómodo neste papel e sofre máis ca nunca a
presión dun sector do seu contorno que esixe facer fracasar as espe-
ranzas de paz a todo risco. O líder popular talvez pense que a socie-
dade de hoxe xa non é aquela que abominaba da negociación maiori-
tariamente. Quizais se decatase de que o anuncio de alto ao fogo
amoleceu moitas sensibilidades e comeza a tender pontes, paseniño
si, mais con moito futuro se se permite que o cimento seque ao xei-
to. O PSOE está a ser habelencioso. Despois de pensar durante dé-
cadas que a paz en Euskadi tiña que nacer do escuro, agora coinci-
de co contorno abertzale en que cómpre luz e unha certa chisca de
sinceridade para que a cidadanía se apunte ao novo tempo.♦

A Axencia
Europea
da Pesca
non virá para
Vigo no 2007

(Páx. 16)

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.

1.350 persoas traballan na Xunta sen pasaren selección ningunha

O custoso herdo do fraguismo

Zapatero
comprométese
a mellorar o
status xurídico
do galego

(Páx. 19)

Entrevistas con
Fins Eirexas e
Bieito Alonso

Instalacións de Silleda

habitualmente utilizadas

polos opositores.



Segundo o informe que foi elabo-
rado na Consellaría da Presidencia
sobre este problema, existe “un
número aproximado de 1.350 per-
soas que traballan para a Adminis-
tración autonómica sen a previa
existencia de postos e sen supera-
ren un proceso selectivo, oposi-
ción ou concurso-oposición”. Re-
presentantes de CIG-Administra-
ción van aínda máis lonxe e falan
de que hai outros 334 traballado-
res que están nesta situación. O
importe do orzamento implicado
no pagamento de tales postos as-
cende a 30.020.578,98 euros.

Fontes do citado sindicato
non dubidan en salientar que “to-
dos este persoal foi contratado
polo anterior goberno como asis-
tencias técnicas para burlar a
normativa vixente en materia de
contratación, a través dunha tra-
ma de empresas fantasmas nas
que case sempre figuran outras
como principais (Coremain,
Tragsa, etc.), ou a través de fal-
sos autónomos, coa finalidade de
favorecer familiares, fillos de
conselleiros, mulleres de secre-
tarios xerais e afiliados do PP”.

Por este procedemento, os an-
teriores responsábeis da Xunta co-
locaron arquitectos que facían o
mesmo traballo que os que xa ha-
bía na Xunta, letrados que resolve-
ron expedientes administrativos
sobre a responsabilidade civil do
Sergas, informáticos, auxiliares ad-
ministrativos, etc. Segundo a CIG,
mesmo se chegou a “crear empre-
sas ficticias con denominacións tan
rimbonmbantes como Hospital
Service”, que agora aparecen nas
sentenzas que están a producirse
nos tribunais de Xustiza.

Agora reclaman

Porque o caso é que un gran nú-
mero destes traballadores recla-

máronlle á Xunta que os recoñe-
za como seus cando o novo go-
berno empezou a reordenar a si-
tuación herdada. Na súa maior
parte son persoas que prestaron
os servizos en dependencias e
con medios técnicos e profesio-
nais da Xunta, polo que agora é
moi frecuente que os tribunais
lles dean a razón nas súas de-
mandas.

A situación xa chegou a tal
punto que o propio letrado xefe
do gabinete de Asuntos Constitu-
cionais e Defensa Xurisdiccio-
nal, Santiago Valencia Vila, emi-
tíu unha nota interna sobre “a in-
xente litixiosidade que se está a
dar nos xulgados do Social verbo
das demandas contra a Xunta
cun substrato idéntico: a fraude
na contratación e/ou desenvolve-

mento desta, imputándose esta
fraude á Xunta”.

O xefe da asesoría xurídica
de San Caetano distingue entre
accións de laboralidade, de ce-
sión ilegal e de despedimento.
Segundo el, as primeiras xorden
mentres está vixente a relación
de servizos e, como casos máis
típicos, ante contratos adminis-
trativos de asistencias técnicas

celebrados con persoas físicas
que acaban sendo tratadas non
como un traballador autónomo,
como debería ser, senón como
un empregado máis da Adminis-
tración.

Santiago Valencia recoñece
no seu informe que “as sentenzas
están a condenar a ter os deman-
dantes como indefinidos non fi-

N
º 

1.
22

5 
●

D
o 

1 
ao

 7
 d

e 
xu

ño
 d

o 
20

06
 ●

A
no

 X
X

IX

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:

Xosé Fernández Puga.
VOGAIS:
Cesáreo Sánchez Iglesias,
Xosé Mª Dobarro, Manuel Mera,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.
SECRETARIO:
Xan Piñeiro.

Director:
Afonso Eiré López.

Redacción:
Xan Carballa, Manuel Veiga, Horácio
Vixande, César Lorenzo Gil, Mar Barros,
Rubén Valverde, Paco Vila Barros
(Fotografía), Perfecto Conde.

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 

Colaboradores:

GALIZA: Bieito Iglesias, X.L. Franco
Grande, Abelardo Vázquez, X.L. Muñoz
Portabales, Martina F. Bañobre, X.C.
Garrido Couceiro, X.M. Sarille, Miguel
Barros, Xesús Veiga, Mª Pilar Garcia

Negro, V.M. Vázquez Portomeñe, 
A. Gato Soengas, Suso de Toro, Lois
Diéguez, Antón Grande, Xavier López,
Manuel Lugrís, Xosé M. Añel,
Manuel Rivas, Carlos Aymerich.

SOCIEDADE: X. Vázquez Pintor, Xavier
Queipo, Henrique Harguindey.

ECONOMÍA: Manuel Cao, X.F. Pérez Oia,
Xosé García.

PENÍNSULA: G. Nuno de Faria, Manuel
Lombao, Daniel Álvarez, A. Marqués.

MUNDO: Xulio Ríos, Moncho F. Leal,
Gustavo Luca de Tena, Ignacio
Ramonet, Ramón Chao.

DEPORTES: Xurxo G. Ledo.

CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Carme Vidal, Celso

López Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús
Piñeiro, Manuel Vilar, Lupe Gómez,
Xavier Seoane, Adolfo Boado, Xosé
Freire, Marcos Valcárcel, Rodolfo
Dacuña, Xesús González Gómez,
Gonzalo Vilas, Franck Meyer, Heitor
Mera Herbello, Xosé M. Buxán Bran,
Marta Dacosta, Xosé Valiñas, Damián
Villalaín, Xerardo Pardo de Vera, José
Viale Moutinho.

FIN DE SEMANA: Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela, 
Francisco A. Vidal, Rudesindo Soutelo,
Irmandade dos Vinhos, Xosé Miranda.

LECER: Xesús Vaamonde Cid.

ÚLTIMA PÁXINA: X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

Fotografía:
Andrés Panaro, Xosé Marra.

Ilustración:
Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais, Roi Cagiao.

Xefe de Publicidade:
Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

Redacción e Administración:
Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo

Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

Teléfonos:
REDACCIÓN:
986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.

CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

Continúa na páxina seguinte

Ingresaron a través de asistencias técnicas e cesións laborais

Ao redor de 1.350 persoas traballan na Xunta
sen superar ningunha selección pública

PERFECTO CONDE

Arredor de millar e medio de persoas prestaron ou aínda prestan servizos na administración da Xun-
ta mediante fórmulas contractuais administrativas, popularmente chamadas “asistencias técnicas”,
que lle permitiron ao goberno que presidiu Manuel Fraga bordear a normativa vixente en mate-
ria de contratación laboral á marxe dos pirincipios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade. 

Proba de máquina de escribir nun exame de oposicións.



xos, categoría creada para a Ad-
ministración polas sentenzas do
Tribunal Supremo de 20 e 21 de
xaneiro de 1998, equiparábeis a
un interino”. Chegado aquí, o
responsábel da asesoría xuríca
da Xunta salienta que “a non re-
gularización posterior destes in-
definidos non fixos pódese con-
siderar unha vulneración dos
principios de acceso ao emprego
público”.

O mesmo alto funcionario
autonómico recoñece no seu in-
forme que “en moitas ocasións
actúa a Inspección de Traballo
determinando o pagamento dos
últimos catro anos do réxime xe-
ral da Seguridade Social, así co-
mo a Tesourería da Seguridade
Social decretando a alta de ofi-
cio, todo o que supón un gran
custo económico e, outra vez, in-
xente litixiosidade”.

Cesión ilegal de traballadores

No canto das accións de cesión
ilegal, que Santiago Valencia
describe como “aqueles casos
onde a Xunta contrata adminis-
trativamente unha empresa que,
á súa vez, para desenvolver este
obxecto contractual contrata tra-
balladores, e, ao
final, estes se
converten en em-
pregados de facto
do centro directi-
vo autonómico”,
o informe citado
afirma que “un
caso específico de
cesión ilegal apa-
rece en supostas
subvencións a en-
tidades (como
Feuga, asoa-
ciacións, federa-
cións…) para que
fagan contrata-
cións (orientado-
res laborais…) e,
ao final, eses tra-
balladores prestan servizos en
dependencias da Xunta. As con-
denas xudiciais que estamos a
recibir declaran a cesión ilegal
convertendo eses demandantes
en indefinidos fixos”.

Sobre as accións de despedi-
mento, Valencia sinala que “o
xulgado declara o despedimento
como nulo cando observa que o
cesamento foi unha represalia
contra o traballador. Nos casos
destes últimos meses os xulga-
dos do Social, quizais influídos
polo inmenso fluxo de casos que
lles están a chegar, están apre-
ciando esa nulidade, coas graves
consecuencias desta”.

Santiago Valencia considera
a importancia cuantitativa deste
problema “en canto ao número
de preitos cuxa defensa está a su-
mir a asesoría xurídica e o seu
esforzo, dada esa realidade sub-
xacente tan dificultosa para o
éxito xudicial”, e non oculta que
“a pesar da énfase posta polos le-
trados na preparación da defensa
xudicial, se lle están impoñendo
á Xunta as máximas condenas”.
Por dar algunha cifra, o xefe da
asesoría cifra nun período de seis
meses, de setembro de 2005 a
marzo de 2006, en perto de 100
os preitos habidos coa temática
descrita, cunha maioría abruma-
dora de fallos condenatorios e
con condenas máximas.

Dadas as circunstancias, o

letrtado Valencia salienta a im-
portancia de promover a recla-
mación previa como cauce real
no que a Administración analice
o debate concreto e dea, tras a
motivacaión correspondente, a
conclusión que proceda en derei-
to “para non crear carga de traba-
llo artificial na área da defensa
xurisdicional da Asesoría Xurídi-
ca e nos xulgados” e para “come-
zar o proceso de regularización
deses indefinidos non fixos”.

Reforzar a legalidade

No informe ad hoc elaborado
pola Consellaría de Presidencia
maniféstase que “é propósito do
novo Goberno cumprir os princi-
pios constitucionais baseados no
dereito dos cidadáns a acceder á
Administración pública por con-
vocatorias públicas de procesos
selectivos que garantan a igual-
dade e, nesas condicións, acredi-
ten a mellor capacidade e o mé-
rito, todo isto sen excepcións”.
Tamén se especifica que “existen
traballando, non ‘en’ senón ‘pa-
ra’ a administración autonómica
empresas debidamente constituí-
das que cos seus cadros de per-
soal e con fórmulas previstas na
lexislación de contratación das

administracións
públicas, desen-
volven a súa acti-
vidade en situa-
ción de plena le-
galidade”. 

Segundo o
documento cita-
do, “a externali-
zación de deter-
minadas activi-
dades non é tan
só lícita senón
que permite rea-
lizar tarefas que
non necesaria-
mente son pro-
pias dunha admi-
nistración hoxce
en día”. O gober-

no actual da Xunta tén o propósi-
to de reforzar a legalidade desta
contratación.

Porén, o informe de Presi-
dencia tamén recoñece que “ao
abeiro de tales normativas, fíxo-
se uso destas fórmulas legais pa-
ra efectuar contratacións que ro-
zan a legalidade, tal e como vi-
ñeron declarando os tribunais.
Supuxo, ademais, o ingreso in-
controlado de persoas de dubi-
dosa necesidade pública”. Para
enfrontar este problema, o go-
berno actual proponse respectar
escrupulosamente a legalidade,
defender a libre concorrencia
dos contratistas nos contratos
administrativos e os dereitos dos
cidadáns e dos opositores con
pleno respecto ás regras de xogo
constitucionais de accederen
mediante probas axeitadas e
limpas. Tamén está disposto a
defender os dereitos dos funcio-
narios á promoción e cobertura
dos postos existentes ou os que
poidan existir, e a respectar
igualmente os dereitos das per-
soas que hoxe se atopan prestan-
do servizo sen vencello funcio-
narial ou laboral nin haberen su-
perado ningún proceso selecti-
vo. Para isto, os responsábeis da
Xunta comprométense “a non
crear nova situacións non con-
formes a dereito” a a “recondu-
cir á legalidade a situación xera-
da polo anterior goberno”.♦
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Vén da páxina anterior

Segundo a CIG,
mesmo se chegou a
‘crear empresas
ficticias con
denominacións tan
rimbonmbantes
como Hospital
Service’

Onde están todos estes traballa-
dores? Segundo recompilou a
Consellaría da Presidencia, o
feixe máis grande deles radica
na Consellaría de Medio Rural,
540, cifra que CIG-Administra-
ción fai aínda máis avultada su-
mándolle outros 334, o que da-
ría un total de 874 no deparat-
mento que dirixe o nacionalista
Alfredo Suárez Canal e un total
de 1.672 en toda a Xunta. A se-
guir, as consellarías de Medio
Ambiente e Desenvolvemento
Sostíbel (195), Presidencia,
Administracións Públicas e
Xustiza (102), Sanidade (85),
Innovación e Industria (79),
Pesca e Asuntos Marítimos
(71), Vicepresidencia da Igual-
dade e do Benestar (59), Edu-
cación e Ordenación Universi-
taria ( 53), Cultura e Deporte
(48), Vivenda e Solo (38), Tra-
ballo (33), Política Territorial,
Obras Públicas e Transportes
(32) e Economía e Facenda (3).

O pagamento orzamentado
de todos estes postos de traba-

llo supera os 30 millóns de eu-
ros tomando como referencia a
cifra de 1.338 traballadores
afectados, e habería que au-
mentalo en seis millóns máis se
se contabilizan os 334 traballa-
dores de Medio Rural que di a
CIG que existen á parte do total
de 1.338 contabilizados no in-
forme da Presidencia. Sen dú-
bida, a consellaría máis cargada
polo efecto deste acceso laboral
á Xunta é a de Medio Rural,
que ve o seu orzamento afecta-
do con máis de 4,5 millóns de
euros no mellor dos casos. Es-
tán logo Medio Ambiente (7,24
millóns), Presidencia (4,11),
Innovación e Industria (2,54),
Sanidade (2,37), Pesca (1,86),
Vicepresidencia (1,84), Traba-
llo (1,46), Educación (1,23),
Política Territorial (0,99), Cul-
tura (0,94) e Vivenda (0,86).

Segundo calculan na CIG-
Administración, nos próximos
meses o volume de demandas
que supostamente poden collei-
tar sentenzas favorábeis chega-

ría a ser de case 2.000, polo que
sería bo –di a fonte citada– que
se crease unha comisión de in-
vestigación que determinase o
alcance posíbel das supostas
“ilegalidades e irregularidades
detectadas”. A central sindical
nacionalista fala mesmo da ne-
cesidade de que “se realice por
centros directivos un censo das
persoas que prestan os seus ser-
vizos nas oficinas administrati-
vas permenante ou temporal-
mente, e que non teñan a condi-
ción de persoal funcionario ou
laboral da Xunta”.

Tamén faltan por saber as
vinculacións totais que pode
haber entre algunhas das em-
presas que foron contratadas
para facer asistencias técnicas
durante o anterior goberno da
Xunta. Concretamente a unha
delas, pertencente ao campo da
informática, aparece vencellada
unha sobriña dun ex ministro
do goberno de Aznar e ex con-
selleiro da Xunta que presidiu
Fraga.♦

A maioría traballa
para Medio Rural

Operarios de Tragsa limpando unha praia após o desastre do Prestige. A.G.N.



Para os que nacemos contra o 70, iso de
que os poderes estabelecidos teñen cal-
quera lexitimidade histórica, soa ridí-

culo. Parte da nosa infancia está marcada no
proceso que articulou esta sociedade e se hai
algo que predomina no meu evocar (alén
dunha ambientación pop, de roupas bastas
marrón grisallas, carros estraños de grosas
chapas, bigodes, cargas policiais, intromi-
sións relixiosas e un autoritarismo castrense,
ridículo, machista e feroz) é a sensación de
terror e fraxilidade con que se fraguou todo. 

A idea de pacto, non social senón compo-
nenda entre altos dignatarios asustados ante o
que ian facer, é o que conservo. Que unha Cons-
titución pode arranxarse “entre colegas” en pou-
co tempo. Que un Estatuto é unha trangallada
que, se callar, pode aprobarse mesmo sen votos.
Que fabricar unha Lei de leis e dotala de corpo
xurídico e administrativo é cousa que se pode
facer ao chapuceiro xeito hispánico. Por iso, é
difícil que se nos explique que cuestionar, ridi-
culizar, desbotar, reformar até substituír esas in-
fantilidades é algo terríbel ou trascendente. 

Para os que estrenamos na escola o da
independencia dos poderes e levamos anos a
ver como funcionan mesturados, como a
anarquia é norma na administración e o au-
toritarismo soez e caciquil hábito, resultan
graciosas certas declaracións institucionais
sobre cultura, memoria e identidades na-
cionais, mentres se organiza a administración
a base de libre designación, nepotismo e des-
prezo polo traballo alleo.

Pode que os da miña xeración sexamos
complexos, cépticos e bastante amargados,
mais non idiotas, nin pasotas. Pois como derra-
deira xeración do franquismo e primeira da de-
mocracia temos consciencia dese espazo de in-
terregno. Curtidos na mentira, sacrificados no
laboral, espantados ante o destrago público, non
é difícil que optemos polo portazo despectivo
ante certas iniciativas políticas ou adoptemos
posturas carrancudas, subversivas, iconoclastas
ou desafiantes. Posturas que os nosos discretos,
submisos e pouco competitivos maiores non en-
tenden, non comparten e aínda temen. 

A ausencia de valores democráticos, con-
trarios aos que nos aprenderan en tempos de
máis ilusión colectiva, obedece ao fracaso na
estruturación da sociedade civil, á inarticula-
ción do entramado social e á ausencia dunha
administración lexítima. O estado de dereito
é o que articula a capacidade de resposta e re-
acción dos cidadáns. A súa asusencia marca
esta sociedade hipócrita e servil. Sen socie-
dade civil de base non hai proxecto político
colectivo, nin estatutos, nin politicas lingüís-
ticas, nin moito menos nación que valla.

O autoritarismo e o maniqueísmo que
herdamos do franquismo continuouse coa
paternalista UCD e coa hipocresía Socialista.
Os gobernos PP non fixeron senón eviden-
ciar que certas actitudes e valores reverde-
cen, ao mínimo apoio, cunha forza lamentá-
bel e espeluznante. 

Na Galiza, a dereita brutal e caciquil dei-
xou en herdo a idea de que se mellora a base
de favores e amizades, co apoio dos grandes
grupos industriais e de comunicación. A au-
sencia da lei e a irregularidade
dos actos administrativos seme-
llan parte do sistema. A esquer-
da, desarticulada pola arrasadei-
ra social do PSOE e deslexitima-
da en boa medida pola lamentá-
bel estratexia do BNG (tan “pi-
ñeirista” á fin nas súas actitudes
e escollas), rematou por queimar
a un persoal tocado pola preca-
riedade económica. A ausencia
de mercado, o amiguismo, a in-
capacidade xestora e organizati-
va dun persoal “diretivo” caren-
te da formación técnica, a confu-
sión entre a profesionalidade e
estratexia política, ten criado un
submundo social, cultural e polí-
tico dependente da subvención.

Isto explica as causas polas
que as institucións rematan en
mans de figuróns, que parecen
obedecer ás características dos
“secretarios” da nosa tradición
literaria: ignorantes, servís e co-
rruptos, sen formación, nen ca-
pacidades, meros trepas con
contactos e sen escrúpulos. 

Se os intelectuais galegos denunciasen des-
de o principio, en vez de agachar a cabeza e
abrir os petos, as actitudes que se iniciaran coa
chegada de Fraga a Galiza e remataron por in-
zalo todo, opoñéndose coa súa palabra e arte á
barbarie, teriamos outra sociedade. A insubmi-
sión do intelectual, a chamada á orde e a so-
lidariedade constante, é fundamental para
manter o equilibrio democrático nunha socie-
dade tan precaria en civilismo como a nosa. 

Porén, co principio deste século asistia-
mos esperanzados a un rexurdir do fenómeno
asociativo, fortemente progresista e monolín-
güe, de fondas tradicións democráticas, lai-
cas, ecoloxistas e civís. Base na que alicerzou
a oposición á barbarie brutal que pagaron as

vacas (tolas e cordas), o mar (Prestige) e a le-
xitimidade democrática (Invasión de Iraq). 

Os movementos asociativos teñen criado
un clima esperanzador moi importante, polo

menos para os que comezamos,
xa pasados os 30 a levantar algo
a cabeza. Arredor destes colecti-
vos críticos, non subvenciona-
dos, estabelecidos no reintegra-
cionismo e moi activos, tense
criado nos últimos anos, co
apoio de internet, toda unha ver-
dadeira rede civil que conta con
máis simpatizantes e repercu-
sión do que se acredita. 

Talvez por isto, estos move-
mentos comezan a ser sentidos
como ameazas, tal e como xa
aconteceu con Nunca Máis e
afíns, nos últimos días de Fraga.
Nos últimos tempos, un asiste a
unha ininterrompida serie de
despropósitos políticos, xudicia-
rios e policiais (con ampla e ab-
surda cobertura mediática) que
semellan obsesionados en topar
en Galiza un entramado terroris-
ta, no que mesturar estes move-
mentos asociativos. 

Un pode entender que con-
cellos radicalmente ignorantes e
incivís teñan realizado todo tipo

de actos de presión (que non empeñan para
pechar actividades ben ilegais) para liquidar
belas experiencias como Mil Lúas na Cpruña
ou fagan o imposíbel para afogar agora A Es-
morga en Ourense. Tamén podemos com-
prender que a policia e os xuíces ignoren aos
que procuran amparo por abuso de autorida-
de (sexan mulleres, desempregados ou inmi-
grantes), ou se o fan en galego, mais non
comprendemos que pasen ante as presións ás
que se somete a diversos colectivos como
Artabria em Ferrolterra.

Comprendo como o poder actúa cando es-
tá em mans reacionarias. Cando xa me come-
za a preocupar é cando vexo que as mesmas
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‘A ausencia
de mercado,

o amiguismo,
a confusión

entre a
profesionalidade

e estratexia
política,

ten criado
un submundo

social e cultural
dependente

da subvención”

Cartas

Resposta
a Xosé Manuel Sarille

É posíbel que, tal e como di Xosé
Manuel Sarille, a Segunda Repú-
blica “ficaba lonxe dos anceios ga-
leguistas”, mais en todo o caso non
sería este aspecto o que poría en
entredito a II República para quen
se considere republicano. Aquí
Xosé Manuel Sarille incorre nun
vicio legalmente consagrado, que
consiste na proliferación de chisca-
delas e vaguidades, na convicción
de que o lector entenderá o dito co-
mo un “xa sabes a que me refiro”.
Por iso non é necesario darlle
maior profundidade á análise. O
que a columna ‘Republicanismo’
deixa a salvo, como un dato dado
perante o que nin sequere cómpre
se deter, é a santidade dos ideais
galeguistas de entón. No suposto

de que esta aseveración sexa un da-
to de feito que non precise maiores
comprobacións, algúns pensamos
que, daquela, o que ficaría en en-
tredito non sería tanto a República
como o propio galeguismo.

Mais imos á substancia do
asunto: Sarille atribúelle sumaria-
mente ao que chama “republica-
nismo anticuado” vicios en abso-
luto contrastados para, a partir de
tal axioma supostamente incontes-
tábel, formular unha emenda á to-
talidade. Así, a asunción da carga
simbólica que, ao parecer, recupe-
rou o Estado español despois de
perdela durante o decenio anterior.
E non hai dúbida de que asistimos
a ese fenómeno, mais unha análise
minimamente esixente non pode
formulalo coma unha eiva xurdida
ex nihilo, senón que forma parte
dun fenómeno regresivo xeral que
a tan gabada “construción euro-

pea” non conseguiu atenuar: o cul-
to ás identidades nacionais, ás pe-
culiaridades distintivas, ao senti-
mento de pertenza, ás raíces cultu-
rais. Ao lamentábel repunte do dis-
curso patriótico español viñeron
prestarlle coro as nacións e agora
tamén as “realidades nacionais”
que reclaman un recoñecemento
do que se senten carentes.

Sería, cando menos, deshones-

to lamentar o primeiro fenómeno e
ignorar deliberadamente o segun-
do. Algúns republicanos anticua-
dos contemplamos con disgusto
esta situación que, tememos, aca-
bará por dispersar até a sombra da
lembranza dos nosos ideais laicos e
igualitarios. O acento poñémolo no
concepto de “cidadanía”, que a to-
dos pretende igualar, fronte ao cul-
to á “nación”, á “identidade na-
cional”, á “realidade nacional”,
que basea toda a súa armazón con-
ceptual en mitos da orixe, no senti-
mento de pertenza, talvez antropo-
loxicamente inevitábel e até nece-
sario, mais funesto cando pretende
encaramarse á letra impresa dos
textos xurídicos. É moi probábel
que este propósito careza de inxe-
nuidade e estea, en boa medida,
condenado ao fracaso, o cal non
daría razón da súa senrazón senón
unicamente da magnitude das for-

Compromisos intelectuais,
barbaries e silencios

ERNESTO VÁZQUEZ SOUZA

“A insubmisión do intelectual, a chamada á orde e a solidariedade
constante, é fundamental para manter o equilibrio democrático”,
asegura o autor, que critica a que xulga persecución de iniciati-
vas de base por parte  da Xunta e algúns gobernos municipais.

Están de actualidade,
nas zonas residenciais
de Madrid e Barcelona
os roubos perpetrados
por mafias do leste. Se
queren saber o que se
sente, lean
Willembrock, novela
de Christoph Hein,
editada na Alemaña
en 2000 e, en
castelán, por
Anagrama, en 2002. 

Evo Morales era ben
visto polo 68% dos
cidadáns, segundo un
inquérito do xornal
boliviano La Razón.
Tras producirse a
nacionalización dos
hidrocarburos, o
mesmo medio fixo outro
inquérito. O apoio a
Evo é do 81%. Subiu
trece puntos.

En xullo de 2004
houbo un referendo en
Bolivia sobre a
nacionalización dos
hidrocarburos.
Gañaron os partidarios
de nacionalizar. Evo
Morales levou no seu
programa electoral a
proposta de
nacionalizar e gañou
amplamente. Chegou
ao goberno e cumpriu
a promesa. Agora
condénao toda a
prensa democrática
internacional.
Deberiamos
aclararnos: A favor de
que estamos? Cal é o
noso modelo? O do
sufraxio ou o dos
consellos de
accionistas?

Dato. Os nove
membros do Comité
Permanente do
Politburó chinés,
máxima instancia do
poder, son todos
enxeñeiros.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Informámolos de que as
oficinas de Promocións
Culturais Galegas SA a
partir do 1 de xuño adop-
tan o horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.

Continúa na páxina seguinte



“Antes de adquirir un gran poder, debe-
mos adquirir a sabedoría para saber utili-
zalo”. Estas palabras do filósofo estadou-
nidense R.W. Emerson ilustran un dos fac-
tores que explican o acontecido arredor da
Deputación lucense nestes últi-
mos días. Acumular poder so-
bre a base de moitos millóns de
euros de orzamentos durante
moitos anos, foi a principal ta-
refa do presidente, Francisco
Cacharro, amparado polo PP. E
así chegouse a uns niveis de
prepotencia practicamente ina-
ceptábeis e á utilización dese
poder con fins partidistas e per-
soais, provocando que a Depu-
tación de Lugo deixase de ser-
vir aos intereses dos cidadáns e
á provincia de Lugo dende hai
moitos anos.

O descrédito da Deputación
lucense non nace hoxe, vén de
moi atrás. É unha opinión uni-
versal na provincia relacionar
política caciquil e clientelar co
organismo provincial e co go-
berno do PP. O libro da antro-
póloga cubana Carmen Lamela Viera A cul-
tura do cotián. Estudo sociocultural da ci-
dade de Lugo recolle opinións sobre a polí-

tica caciquil: “Francisco Cacharro e o caci-
que son causa e consecuencia: causa de
comportamentos pouco democráticos e de
hábitos administrativos máis parecidos á
vasalaxe feudal...”

Precisamente, deses méto-
dos administrativos peculiares
xorde agora todo este rebumbio
sobre a instrución xudicial por
posíbeis ilegalidades nas adxu-
dicacións de contratos. Respec-
to absoluto pola investigación
xudicial pero firmeza na peti-
ción de depuración de posíbeis
responsabilidades políticas é o
que demandamos dende o BNG.
Por activa ou por pasiva existen
máis que fundados indicios de
que a xestión política de Cacha-
rro e do PP á fronte da Deputa-
ción provocaron que se desen-
cadeasen estes acontecementos. 

¿Como se explica se non
que 10 anos despois de que o
BNG denunciase que nun mes
máis de 20 adxudicacións de
obra fosen parar ás mesmas
persoas e empresas, ningún dos

responsábeis políticos da Deputación pen-
sase nunha posíbel fraude e iniciase unha
investigación interna, aínda que fose cun
único instrutor e do PP? 

A explicación reside en que as prácticas
caciquís e de favoritismos foron durante as
últimas décadas de goberno do PP práctica
habitual na Deputación de Lugo.

En definitiva, a Deputación de Lugo
converteuse no paradigma e exemplo dun
modelo de  organismos provinciais des-
prestixiados, obsoletos, moi pouco útiles
para os lugueses do século XXI. É preciso
ir cara a outra organización territorial que
defina estruturas próximas á cidadanía, de-
mocráticas e útiles. 

E por suposto, como sempre defendemos
e practicamos no BNG, é preciso afondar na
democracia das institucións públicas, sexan
concellos, deputacións ou outros organis-
mos. Nunca deamos por perdida a batalla
contra a prepotencia, a manipulación, o favo-
risitismo; sigamos construíndo o edificio da
transparencia, da igualdade de oportunida-
des, da xustiza social.♦

XOSÉ ANTÓN BAO ABELLEIRA é portavoz do BNG
na Deputación de Lugo.
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Deputación, poder e
adxudicación de obras

XOSÉ ANTÓN BAO

‘As prácticas
caciquís e

de favoritismos
foron durante as
últimas décadas

de goberno
do PP práctica

habitual
na Deputación”

Morte na volta ao
mundo de vela. Mortes
no Gran Sole. Cales
preocupan máis?
Cales levan as
mellores portadas? 

Se cando se
inaugurou a TVG
houbese un presidente
do PSdG-PSOE, parece
claro que non se tería
feito en galego. Xa nos
imaxinamos o
conselleiro de turno
dicindo: Es que la
gente no la pidió en
gallego!

A democratite do
PSOE co coñecemento
e uso do galego
debería ser estendida
tamén ao ensino do
español e das
matemáticas, ao pago
de impostos, ao
cumprimento do
código da circulación
e ao respecto das
normas urbanísticas.
Que vostede quere
circular pola dereita?
Pois circula. Que non
quere? Pois non se
preocupe, que aquí
non se obriga a
ninguén. Que non
quere estudar español,
nin matemáticas? Pois
nada. Díganos que
quere: clases de
aerobic, jazz,
coleccionista de
selos...? O lema
debería ser: “Vote
PSOE, un partido
individualista que
exerce o goberno á
carta!”

Declaración do ex
xefe do Estado Maior
do Exército de Terra,
Luis Alejandre: “Non
resistiremos un terceiro
ministro ambicioso,
trepa e ególatra”.
Referíase, claro, aos
dous últimos: Bono e
Trillo. Por unha vez,
hai que dicir: Canta
razón ten o home!♦

actitudes están incrustadas nos mandatarios
(co silenzo e a colaboración dos funciona-
rios administrativos e policias) de Conce-
llos progresistas. A actitude do concello
compostelán, coas presións ás que está a
someter á Gentalha do Pichel fixéronme
lembrar a causa pola que moitos da miña
xeración ficamos cada vez máis marxinali-
zados, estériles para o país e a causa na-
cional e civil da Galiza. 

Seica, temos moitas virtudes como pobo
resistente que somos. Desgraciadamente ca-
recemos de valores civís e de ambiente de-
mocrático que nos permitan medrar como
sociedade completa. E a culpa non é só da
dereita tradicional e para-feixista, é tamén
da falsa progresía, tradicionalmente suscep-
tíbel, endogámica e sectaria, agora xeomé-
tricamente afectada polo virus caciquil, ob-
sesionada como novo rico en producir e le-
xitimar “fast food culture” (do Ano Casal ao
Ano da Memória) aínda roubando ideas e
proxectos (de Mátrix, ás Galescolas).

Por iso, solidarízome con estes colectivos
e particulares e maniféstome, entanto non
modifiquen esas actitudes autoritarias, arbi-
trarias e incivís, contra as accións ridículas
dos concellos de Santiago, Ourense, Ferrol e
A Coruña; tamén contra o goberno galego
que deixa facer; contra todos os intelectuais e
colectivos favorecidos e afíns ao poder que
calan e contra os meios de comunicación que
silencian e apoian, sempre e só o que convén
puntualmente (pois o futuro non lles interesa)
aos seus amos. Verdadeiros todos, como di-
cía Blanco Amor, guieiros cara ningures.♦

ERNESTO VÁZQUEZ SOUZA (A Coruña, 1970) é dou-
tor en filoloxía Galego-Portuguesa e autor, entre
outros, do libro Desta beira do Leteu (Laiovento).

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

zas que se lle opoñen. Neste aspec-
to é moi notorio o optimismo de
Sarille, que en xeito ningún pode-
mos compartir: esa “Europa” que
el formula como espazo de acción
para os republicanos non anticua-
dos en xeito ningún conseguiu im-
pedir guerras de desintegración co-
mo a vivida en Iugoslavia; en nin-
gún caso conseguiu, a pesar das in-
tencións proclamadas, desmitificar
a “nación”, tarefa que era moi ne-
cesaria pero á que, tememos, se
opuñan e se opoñen forzas que,
non por apelaren constantemente a
Europa conseguen encubrir a natu-
reza esencialmente nacionalista, e
en consecuencia antirrepublicana,
do seu discurso.♦

X.X. SÁNCHEZ ARÉVALO
(VICEPRESIDENTE DO ATENEO

REPUBLICANO DE GALICIA)
(A CORUÑA)

A discriminación
lingüística

Teño grande interese en saber
que entendedes por discrimina-
ción lingüística os que vos cre-
des defensores do galego. Coido
que o concepto non vos resulta
nada práctico malia ser “unha
boa teoría a cousa máis práctica
que hai”. Penso que a iuslingüís-
tica é outra materia tamén pen-
dente tanto entre os galego-de-
fensores coma entre os galego-
ofensores.

Como nesta materia eu son o
catedrático vouvos explicar,
atrasados discentes, cal é o con-
cepto de discriminación que po-
dedes manexar, quedando sem-
pre á vosa disposición para deba-
ter discrepancias.

Por discriminación podedes

entender tanto “tratar igual os
que están en situacións diferen-
tes” coma “tratar diferente os
que están en situacións seme-
llantes”. Esixíndose daquela
sempre un xuízo, un razoamento
ou análise comparativa presidida
pola boa fe, pola xenerosidade,
pola solidariedade, pola capaci-
dade de amar, de pornos na si-
tuación do outro; de imaxinarnos
na posición do membro doutra
comunidade lingüística e compa-
rar coa que nós temos para ele-
var a que está en peor posición á
posición da que está mellor.

Ese non danar, non prexudicar
(-se, -me, -te, -nos, -vos, -a, -o, -
as, -os), ese respectar o outro, esa
boa fe co outro, esa nosa, vosa e
dos outros, capacidade de amar é
a que se pon en valor no xuízo, no
razoamento antidiscriminatorio;
pois discriminar é odiar.

Esta práctica teoría da discri-
minación permitiravos, defenso-
res do galego, ou de calquera ou-
tra lingua, comparar a posición,
verbo da lingua, dun membro da
comunidade lingüística castelá
en castelán (territorio no que o
castelán é lingua propia) coa dun
membro da comunidade lingüís-
tica galega na Galiza (territorio
no que o galego é lingua propia)
para determinar se existe ou non
discriminación, odio silencioso
ou ruidoso, entre eles, entre es-
pañois, entre europeos, entre
membros de distintas comunida-
des lingüísticas da humanidade.

Outro día comezaremos con
casos de discriminación lin-
güística. Saúdos deste iuslin-
güístico.♦

LOIS FRAGA
(COMPOSTELA)
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O debate aberto na Deputación de
Ourense tras a investigación xu-
dicial iniciada na de Lugo é unha
das máis nidias expresións de ci-
nismo na política galega. Proba-
belmente, non haxa un político
máis vulnerábel en todo o país
que Xosé Luis Baltar. Non hai ou-
tro que teña defendido con máis
desvergoña as prácticas clientela-
res entre a aprobación dos seus
compañeiros de partido e o mode-
rado escándalo da oposición, que
nunca estivo á altura, por exem-
plo, dos socialistas lucenses.

Baltar non é como Francisco
Cacharro, por moito que os rela-
cionen coa mesma escola caci-
quil. A diferenza do de Lugo,
Baltar é un encantador de serpes.
Sabe até onde pode chegar e,
cando se pasa, sabe facer conce-
sións aos rivais. Colle unha, dá-
me cincuenta, e quedamos en
paz. Iso explica tanto silencio
cómplice durante tantos anos.

Ademais, a diferenza de Lugo,
onde hai un fiscal que nada lle de-
be a Cacharro nin ao PP, en Ouren-
se os últimos fiscais (García Mal-
var e Vez Pazos) eran como ami-
gos e nunca iniciaron unha investi-
gación contra Baltar nin a Deputa-
ción por máis que houbese indicios

de delito, que os houbo. O actual
fiscal está desaparecido en asuntos
tan graves como as denuncias con-
tra o presidente da Fundación San
Rosendo, Benigno Moure, por
apropiarse do cuantioso patrimo-
nio duns anciáns que tivo acollidos
nunha das súas residencias.

O presidente da Deputación de
Ourense leva tantos anos como os
que ostenta o cargo, repartindo
cantidades incalculábeis de fondos
de libre disposición e as subven-
cións máis extravagantes. Os xo-
ves, o corredor que hai ante o seu
despacho está cheo de xente. Par-
ticulares chegados desde todos os
puntos da provincia que lle expo-
ñen as súas demandas domésticas
ou piden traballo para un fillo ou
un sobriño. Prácticas que el defen-

de do xeito máis natural e que, pa-
sados os anos, aos políticos e cida-
dáns desta provincia non lles pro-
voca máis que risa ou indeferenza.

Xosé Luis Baltar mercou hai
anos, cando o Club Deportivo Ou-
rense xogaba en segunda división,
todas as accións da entidade, con-
verténdose nun improvisado em-
presario que acudía ao futbol co-
mo salvador. Os que lle venderon
o equipo fixérono tan ben que pen-
sou que por algúns xogadores po-
día gañar tanto diñeiro como para
quedar ben e sacar proveito. Du-
rante meses, estivo pagando as nó-
minas dos xogadores e correndo
con todos os gastos do club. Non
miro en ningunha hemeroteca os
datos precisos porque ben sabe-
mos que algo así ten un custo de

moitos centos de millóns de pese-
tas e que o salario dun presidente
de Deputación non dá para tanto,
ou non debería. Houbo quen de-
nunciou con detalle estes indicios
de delito e foi silenciado; a direc-
ción provincial socialista levou a
documentación ao fiscal amigo e
ao secretario amigo da propia ins-
titución, e ámbolos coincidiron en
non atoparen ilegalidades admi-
nistrativas nin penais. E mentres
acontecían tales cousas, o BNG
descansaba na argumentación de
que non se pode xudicializar a vi-
da política, amén. Así que borrón e
conta nova.

Cadrando con esta polémica,
un deputado do PSdeG fixo públi-
co o seu patrimonio retando a Bal-
tar a que fixese o mesmo. A res-

posta do líder do PP foi que aquel
que quixese saber do seu patrimo-
nio fose pedirllo persoalmente ao
despacho. Ninguén o fixo nunca.
Precisamente, no último pleno da
deputación na que o PP aprobou
unha iniciativa propia para con-
trolar mellor a xestión e a adxudi-
cación de obras, o voceiro do Blo-
que pediulle esa declaración de
bens. Baltar respostou de mala
maneira dicindo que nunca estive-
ra imputado por ningunha ilegali-
dade. Meu santo.

Agora anda a Xustiza revi-
sando unha denuncia de hai anos
contra o enxeñeiro xefe da depu-
tación, que se dedica á activida-
de privada, e a quen se acusa de
ter tomado decisións favorábeis
a intereses persoais. Baltar di
que se a lei o permite non hai na-
da de malo no que fai o funcio-
nario no seu tempo libre. Amén.

E só quixera que algún día,
eses que non queren levar os su-
postos delitos dos políticos á
Xustiza expliquen por que o res-
to dos cidadáns teñen que dar
conta dos seus. Porque podemos
interpretar que están, implícita-
mente, dicindo que o único ám-
bito no que se debe tolerar a de-
lincuencia é no político.♦

As diferenzas de Baltar con Cacharro
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A día de hoxe, é ben difícil que ocorra na Deputación ourensá
o que pasou na lucense. O sistema de favores ideado por Xosé
Luís Baltar conta cunha blindaxe practicamente inexpugnábel.

Ourense

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

Handke e
Milosevic
O suplemento cultural de La
Vanguardia (17 de maio) lem-
bra a recente polémica protago-
nizada por Peter Handke. Unha
obra súa ía ser representada, na
vindeira tempada, pola Come-
die Française, pero o seu direc-
tor decidiu retirala da programa-
ción ao saber que o escritor asis-
tira ao enterro de Milosevic. Va-
rios escritores saíron en defensa
de Handke e este viuse obrigado
a explicar a súa presenza en
Belgrado através das páxinas de
Le Monde: “Todo o mundo sabe
todo sobre Milosevic. Eu non
sei a verdade, pero miro. Escoi-
to. Lémbrome. Cuestiono. Por
iso estiven alí”.♦

¿Só morreron
xudeus
na II Guerra
Mundial?
O presidente iraní Mahmud Ah-
madineyad foi entrevistado po-
lo semanario alemá Der Spiegel.
Alí falou do Holocausto e da po-
lítica nuclear do seu país. As sú-
as declaracións poden ser enmar-
cadas no eido do políticamente
incorrecto, igual que as do escri-
tor Peter Handke, tamén referi-
das nesta mesma sección. “Pen-
so, declarou Ahmadineyad, que
os alemáns son prisioneiros do
Holocausto. Máis de sesenta mi-
llóns de persoas morreron na II
Guerra Mundial. A pregunta é:
¿por que os xudeos acaparan o
centro de atención? ¿Canto tem-
po van continuar os alemáns co-
mo reféns dos sionistas? Voste-
des pagaron compensacións du-

rante 60 anos, e terán que segui-
las pagando durante outros 100.
Se o Holocausto tivo lugar, entón
debe ser Europa quen extraiga as
consecuencias, e non Palestina
quen pague por iso. Se non oco-
rreu, entón os xudeos deben vol-
ver ao lugar de onde viñeron”. O
presidente iraní falou tamén da
ameaza nuclear: “Insisto: non
necesitamos armas nucleares.
Non somos uns mentirosos. Só
queremos facer valer o noso de-
reito lexítimo. Ademais, eu non
amenacei a ninguén. Hai países
que teñen tanta enerxía nuclear
como armas nucleares e usan as
súas armas nucleares para ame-
nazar a outros pobos. Precisa-
mente esas potencias din que es-
tán preocupadas por que Irán
poida desviarse do uso pacífico.
Eses países hai tempo que se
desviaron do uso pacífico. Non
teñen dereito a falar así con nós.
Esta orde é inxusta. Non pode se-
guir existindo. Propuxemos que
se cree unha organización inde-
pendente que desarme as poten-
cias nucleares”. O líder iraní afir-
mou por último que: “ningún pa-
ís da rexión nos ten medo. Se os
Estados Unidos e eses dous ou
tres países europeos non se en-
trometesen, os países da rexión
convivirían en paz como o fixe-
ron durante milenios”.♦

Peter Handke.



AFONSO EIRÉ
O consenso marcou a elección
das cabeceiras das listas muni-
cipais do BNG nas cidades,
agás na Coruña, onde se pre-
sentaron finalmente dous can-
didatos. En Ferrol e Lugo che-
garon finalmente a un acordo
as distintas propostas e en Vigo
o problema quedou superado
ao aceptar Santiago Domín-
guez Olveira ser o candidato.

O BNG aposta pola experiencia
na vida política municipal para
encabezar as candidaturas nas
sete cidades galegas, cando ha-
bía quen falaba de “terremoto in-
terno” e tamén ollaban que, coa
chegada ao goberno, poderían
existir fichaxes de sonoridade
como alcaldábeis.

O respecto ao traballo reali-
zado e aos obxectivos marcados
nestes anos polos grupos munici-
pais aparece coma unha constan-
te nestas eleccións polas asem-
bleas locais dos candidatos. Aín-
da así, fontes da organización
afirman que o BNG vai continuar
a impulsar o forte cambio organi-
zativo. Un cambio que se verá re-
flectido nas listas electorais, nas
que se producirán non só impor-
tantes trocos, con incorporacións
sonadas en algunhas cidades, se-
nón que o BNG poderá explicar
que comeza “unha nova etapa”.

Unha etapa na que o BNG
considera que debe de servir pa-
ra “estender o cambio galego ás
institucións locais”. Os naciona-
listas consideran determinante
para que o verdadeiro cambio se
produza que o BNG teña un pa-
pel senlleiro ou determinante
tanto nos gobernos municipais
como nas deputacións.

Ao mesmo tempo, as elec-
cións municipais, aínda que só
está en marcha a eleccións dos
candidatos das cidades, agardan
na dirección do BNG que sirvan
para unha forte ampliación da
militancia e unha renovación im-

portante nas responsabilidades
organizativas locais.

Varias propostas pero consenso

Estas liñas xerais que marcaba a
organización nacional do BNG,
levaban consigo unha aposta po-
lo consenso á hora de nomear o
candidato. Un consenso que foi
posíbel en todas as cidades agás
A Coruña.

Na cidade herculina presentá-
ronse, finalmente, dous candida-
tos, o voceiro municipal Henrique
Tello e o dirixente veciñal Xan
Martínez Caxigal. O resultado da
asemblea doulle a vitoria a Tello
por 134 votos contra 82, con cinco
brancos e un nulo. Os que apoia-
ban a candidatura de Caxigal afir-
man que apostaban por unha reno-
vación non só de persoas, senón de
política que debería levar rachar
coa dinámica da agrupación local.

En Ferrol saíu elixido candi-
dato o concelleiro Xan Xosé Pita,
logo de que o ex alcalde, Xaime
Bello, declinase recuncar. Primei-
ramente, presentáronse tres pro-
postas, con Xaquín Ros e Manuel
Pazo como os outros dous candi-
datos, pero finalmente chegouse
ao consenso para designar a Pita.

En Lugo tamén se produciu
unha disputa entre dous candida-
tos, logo da marcha de Fernando
Blanco, como conselleiro de In-
dustria. O voceiro actual no con-
cello, Xosé Anxo Laxe, e o vo-
ceiro na deputación, Xosé Antón
Bao, eran os propostos como
candidatos. Finalmente tamén
chegaron a un consenso. Laxe
encabezará a lista con Bao de se-
gundo. As números tres e catro
serán mulleres. A proposta con-
tou unicamente con cinco abs-
tencións e ningún voto en contra.

Nas outras capitais non exis-
tía dúbida. En Compostela, cun-
ha disputa interna importante hai
catro anos, nesta ocasión re-
ferendaron a candidatura do ac-
tual voceiro, Néstor Rego.

En Ourense, o candidato será
o actual voceiro municipal, Ale-
xandre Sánchez. En Pontevedra
encabezará a lista o actual alcal-
de, Miguel Fernández Lores.

O caso de Vigo

Coa aceptación pública de San-
tiago Domínguez a encabezar a
lista do BNG en Vigo despéxase
moito o panorama para os na-
cionalistas nunha das cidades
onde a disputa electoral vai ser
máis forte e significativa. Os
avatares da última lexislatura
coa ruptura do pacto entre socia-
listas e nacionalistas, ao expulsar
do goberno o alcalde Ventura Pé-
rez Mariño aos concelleiros do
BNG, danlle un especial signifi-
cado político. Polo demais, tráta-
se da cidade que máis veces
cambiou non só de alcalde, se-
nón que os tres grandes partidos
políticos se alternaron no poder.
Polo tanto, semella que a puxa
máis aberta de todas para a con-
secución da alcaldía.

Domínguez viña sendo “pre-
parado” desde hai oito anos pola
organización local para ser o can-
didato do BNG cando tivese que
suceder a Lois Pérez Castrillo. O
relevo adiantouse cando o ex al-
calde nacionalista decide dimitir e
Olveira pasou a ser o voceiro na-
cionalista no concello e referente
desta organización en Vigo.

O pacto de goberno entre so-
cialistas e nacionalistas na Xunta,
trastocou as previsións do BNG
en Vigo. Olveira é nomeado di-
rector xeral de Deportes, un pos-
to que lle é moi acaído e non que
está a conseguir unha xestión
moi valorada pola sociedade.

Falábase desde un primeiro
momento de que a secretaria xeral
do Deporte ía ser unha palanca de
Olveira cara á alcaldía, pero a exe-
cutiva nacionalista prefería que os
cargos gobernamentais permane-
cesen nos seus postos para non
provocar unha crise na Xunta.

Olveira, membro da Executi-
va e persoa próxima a Anxo
Quintana, tamén se atopa a gusto
no seu actual cometido. Aínda
así, sempre manifesta estar a dis-
posición da organización se esta
decide que compita pola alcaldía
viguesa. Unha disposición de
militante, aínda que moitos pen-
sen que gustaría mellor de seguir
no seu actual posto.

Así as cousas, a dirección do
BNG comeza a barallar nomes
para o primeiro posto da súa can-
didatura viguesa. Entre eles o de
Manuel Bragado, director xeral
de Edicións Xerais. Anxo Quin-
tana aposta por unha renovación
total no grupo municipal vigués.

A maioría do consello local do
BNG considera, pola súa banda,
que sería un erro político darlle a
mensaxe á cidadanía de que se le-
vou todos estes anos unha política
errada. Apostan por non mimeti-
zarse co discurso dos socialistas e
pensan que o Plano Xeral é un dos
grandes activos do BNG, fronte a
un PSOE dividido internamente
tanto na dirección como nas bases
neste tema. Un Plano Xeral que foi
o detonante da expulsión do go-
berno dos nacionalistas e que ago-
ra conta co apoio de todas as orga-
nizacións e institucións vigueses,
desde Caixanova á UGT.

Ao mesmo tempo, analiza no
BNG vigués que a confrontación
producida en Vigo entre os na-
cionalistas e os socialistas mostra
a contradición principal que exis-
te entre as dúas formacións, refle-
xo, ademais, da disputa norte-sur.

A aposta por Xabier Toba,
mentor do Plano Xeral, para en-
cabezar a candidatura viguesa se
non o facía Domínguez, hai que
entendela nese contexto político.
Un Toba que sempre afirmou pu-
blicamente que o candidato debe-
ría ser Domínguez. Coa súa acep-
tación, pendente da conformación
do Consello Nacional, semella
que conflúen as propostas da di-
rección nacional e da viguesa.♦
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Latexos

O espolio
económico
do Iraq
X.L. FRANCO GRANDE

Para a profesora A. Juhasz,
autora de The Bush
Agenda, o proxecto para

someter o Iraq iniciouse no
ano 1992 co DGP ou Plan Di-
rector da Defensa, obra de
Cheney, Wolfowitz, Jalizad,
Libby, Edelman e Collin
Powel, que subliña como
obxectivo dos EE UU no
Oriente Medio “...seguir sendo
a potencia dominante
estranxeira na rexión e garantir
o acceso ao petróleo na zona
para os EE UU e occidente”. É
o antecedente da National Se-
curity Strategy que proclama a
guerra preventiva e a creación
dun predominio militar que
ningún país poida desafiar.

Logo da rápida invasión
comezou a espoliación
económica. Conseguiuse de
varias maneiras: Paul Bremer,
exercendo unha autoridade
total lexislativa, executiva e
xudicial, publicou uns cen de-
cretos que foron creando as
condicións máis axeitadas pa-
ra as corporacións USA, con
máis facilidades aínda das
que tiñan neste país, Á par, as
empresas e traballadores
iraquís quedaban excluídos
da reconstrución do Iraq.

A propia constitución
iraquí ratificou os decretos de
Paul Bremer, que seguen sendo
lexislación do país, en canto a
promover o sector privado
–por iso tamén os intereses es-
tranxeiros–, a privatización das
empresas estatais ou a garantir
a promoción da investimento
en certos sectores. E derrogou-
se a lexislación anterior sobre
comercio, servizos públicos,
banca, impostos, agricultura,
investimentos, propiedade
estranxeira, medios de comuni-
cación, petróleo, entre outras.

Todo demostra, seguindo a
profesora Juhasz, que a priva-
tización domina a economía
do país e que se favorecen as
compañías privadas en prexuí-
zo das exportacións
gobernamentais. A totalidade
das prospeccións, as
perforacións e a construción
de infraestruturas encoménda-
se a compañías privadas por
contratos de entre vinte e cin-
co e corenta anos de duración.
Privatización que vén xa suxe-
rida tanto por Ibrahim Bahr al-
Ulou como polo primeiro mi-
nistro interino Alaui, e, xa
agora, pola constitución
mesma. 

Algúns pensan que o
obxectivo dos EE UU está a
punto de acadarse: o control
do petróleo iraquí e da econo-
mía do país polas corporacións
co apoio do exército. Acabar
coa ocupación económica do
Iraq  pode resultar máis difícil
ca terminar coa ocupación mi-
litar. E moitos cren que as leis
antes sinaladas farán moi difí-
cil devolverlle o Iraq aos
iraquís.♦

Consenso en todas as cidades agás na Coruña

O BNG valora a experiencia municipal
para liderar as listas das cidades

Anxo Quintana e Carlos Aymerich.                                                                                                                                                                                             A.G.N.



A Fiscalía do Tribunal Superior
de Xustiza (TSXG) acusa á al-
caldesa e aos concelleiros a deli-
tos contra a ordenación do terri-
torio, previsto e penado nos arti-
gos 15.1 e 320.2 do Código Pe-
nal. O fiscal pide para Modesta
Anca unha pena de inhabilita-
ción especial para cargo público
nas corporacións locais durante

nove anos e vinte meses de mul-
ta a razón de vinte euros por día.
Para os concelleiros pide inhabi-
litación para cargo público en
corporación local durante oito
anos e multas de 14 meses, pa-
gando 20 euros por día. 

O proceso contra o Goberno
municipal de Cabanas iniciouse
a raíz dunha denuncia presentada

polo grupo político Iniciativa
Vecinal Cabanesa (IVC) que pe-
día que se investigasen as irregu-
laridades cometidas na tramita-
ción da licencia. O concelleiro
desta formación, Luís Salgado,
destacou que a autorización con-
cedeuse en contra dos informes
técnicos e xurídicos municipais e
recordou que durante a tramita-
ción os grupos da oposición ad-
vertiron da ilegalidade do acordo
aínda que non lograron evitar
que se aprobase.

Un dos argumentos destaca-
dos na denuncia de IVC é que a
técnico titula do Concello ne-
gouse a emitir un informe favo-
rábel sobre a concesión da licen-
za. Ante esta negativa, a alcalde-

sa valeuse dun informe do apare-
llador municipal de Ares, Juan
José Rivera González, ao que
contratou coma substituto da téc-
nico titular durante as vacacións
desta.

A obra obxecto da denuncia é
unha urbanización de 13 chalés
abeirados entre unha praia e a
vía do tren. O edificio construíu-
se en 1994 e as vivendas foron
vendidas e ocupadas. En 1998,
na tramitación doutra parcela a
construír, a aparelladora emitiu
un informe no que sinalaba que o
proxecto carecía do preceptivo
estudo de detalle. A alcaldesa no-
meou ao aparellador e tres días
despois asinou ese mesmo infor-
me coma favorábel.♦
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A dereita
incivil
XOSÉ MANUEL SARILLE

Onovo liderado de
Alberto Núñez
Feixóo no PPdeG veu

acompañado de dúas sorpre-
sas. O partido conservador
mantivo a cohesión interna
despois da profetizada ruptu-
ra e o novo líder incorporou
un catalanismo tipo Josep Pi-
qué, propagando unha imaxe
galeguista curiosa e insinuan-
do un novo talante. Glamour
a esgalla.

Ao cabo dun ano e pico,
non se diferencia dos demais
políticos galegos. Improvisa
máis que Charlie Parker e
Ánxela Bugallo xuntos e so-
bre cuestións de fondo non di
nada novo. Feixóo resolve o
día a día e repite as maneiras
do vello PP. Mais, cales son
esas maneiras?

O esquecido Manuel Por-
tela Valladares, que sabía de
que pé coxeaba esta nación,
dicía que dariamos un paso
de xigante cando respectáse-
mos as normas estabelecidas
democraticamente. Feixóo
camiña en sentido contrario
e convida a que se
incumpran. Con tal de
desgastar o goberno galego
usa o que sexa, sen reparar
na legalidade nin na
corrección das iniciativas
xunteiras.

No caso da piscifactoría
do cabo Touriñán opta polo
ataque á consellaría,
sabendo que dese xeito se
burla da norma e da
legalidade que regula a rede
Natura. Non lle importa que
o principal problema deste
país sexa a falta de cohesión
social, o incumprimento das
normas, a reafirmación da
“non sociedade” por parte
de cidadáns e institucións.
El como bo dereitista
promociona esas prácticas e
prefire o populismo de curto
percorrido a elaborar un bo
proxecto de oposición, un
ideario de país, que sería o
primeiro por certo que
aparecese programado por
escrito. 

Non sería máis lóxico iso
e que pedise a paralización
da piscifactoría de Rinlo,
apoiada incivilmente polo
PSOE e BNG de Ribadeo?

O de Touriñán non é o
único exemplo. Fixo o
mesmo co galego das
galescolas. Acusa o
executivo galego de facer
ikastolas. Inventa fantasmas
porque el sabe que as ikasto-
las funcionan moi ben, tamén
sabe que aquí non vai haber
ikastolas e sobre todo sabe
que o seu partido elaborou e
aprobou  o plano de normali-
zación lingüística, sentando
as bases para que esas garda-
rías funcionen en galego. 

Nin busca candidatos no-
vos nin hai líder novo e mo-
derno. Hai máis do mesmo,
individualismo antisocial e
débil imaxinación. Un
liberal de vocación
selvática.♦

Concederon unha licenza urbanística desaconsellada

A alcaldesa socialista de Cabanas e catro
concelleiros xulgados por prevaricación

A.N.T.
O Xulgado do Penal número 1 de Ferrol iniciará o vindeiro 13
de xuño o proceso contra a alcaldesa socialista de Cabanas,
Modesta Anca Rico. Tamén están acusados catro concelleiros,
un ex concelleiro e un aparellador. O delito que se lles impu-
ta a todos eles é de prevaricación e contra a ordenación do te-
rritorio pola aprobación no pleno do 27 de outubro de 1999
do estudo de detalle dunha urbanización situada nas inme-
diacións da praia da Magdalena e veciña á vía do Ferrocarril.

Esta semana tivo lugar no Centro
Cultural Carvalho Calero a asem-
blea constituínte da Plataforma
Ártabra 21. Un colectivo que
dende o seu nacemento agrupa
diversas entidades, partidos polí-
ticos e particulares da comarca.

O cometido de Ártabra 21 pa-
sa, atendendo aos seus principios
fundacionais, por defender a sus-
tentabilidade, protexer o patrimo-
nio natural e cultural e velar polo
dereito á vivenda fronte ao auxe
da especulación. Ademais, pre-
tende contribuír á conservación
dos centros históricos das vilas si-
tuadas no seu ámbito de acción e
promover en todo o momento a
participación cidadá, como base
dunha sociedade realmente de-
mocrática, plural e aberta.

Así, os responsábeis da ini-
ciativa sinalan que está aberta a
participación na Plataforma tan-
to a entidades de diversa índole
como a aqueles particulares que

se sintan identificados coas súas
metas. No día da súa asemblea
constituínte, do 29 de maio, xa
se adheriran á proposta 17 enti-
dades ecoloxistas –ADEGA,
Verdegaia, Picos do Sol, a Pla-
taforma pola Defensa da Fraga
de Menáncaro, entre elas–, cul-
turais –como o Ateneo Ferrolán
ou a Fundaçom Artábria– e par-

tidos políticos.
Apuntan, asemade, que Árta-

bra 21 xorde debido á actual si-
tuación política e social, co gallo
de poñerlle freo aos abusos das
administracións e á indefensión
da cidadanía. De cara a velar po-
lo seu carácter democrático to-
das as decisións que lle afecten á
Plataforma serán tomadas en

asemblea pública e aberta.
O colectivo que vén de con-

formarse –e se declara aconfe-
sional e independente de forma-
cións políticas ou entidades dou-
tra índole– ten como radio de ac-
ción a Costa Ártabra, o Eume e
Ortegal. Entre as decisións toma-
das na súa asemblea constituínte,
os membros da plataforma acor-
daron secundar a concentración
en contra da plataforma de Rega-
nosa que o Comité Cidadán de
Emerxencia programou para o
sábado 3 de xuño no Cantón de
Molíns a partir das 20:30 horas.
O acto, a xeito de festival, conta-
rá coas actuacións de varios gru-
pos musicais, así como coa inter-
vención dos alumnos da Escola
de Teatro de Narón.

As persoas interesadas en obte-
ren máis información sobre a Pla-
taforma Ártabra 21 que vén de ser
constituída, poden facelo a través
do correo artabra21@gmail.com.♦

Ártabra 21: A cidadanía
toma a palabra

MARTINA F. BAÑOBRE

Presentouse a Plataforma Ártabra 21,
adicada a garantir a sustentabilidade
do desenvolvemento da comarca.

Ferrol

A.N.T.
En Beni Enzar (Marrocos) inaugu-
rouse o pasado sábado un museu
adicado ao mariscal Mohamed
Mizzian, que foi íntimo amigo de
Franco e despois da independencia
encargouse de organizar o exército
marroquino. Ao acto asistiru o em-
baixador español, Luís Planas, o
xeneral Díez Villegas, comandan-
te xeneral de Melilla e o segundo
xefe do Estado Maior español, te-
nente xeneral Rafael Barbudo. Pe-
ro quen era Mizzian? Mohamed
Ben Mizzian (1897-1975) foi o
único xeneral marroquí que aca-
dou o grao de tenente xeneral no
exército de Franco. Combateu co-
as tropas españolas aos sublevados
do Rif e en 1936, co grao de co-
mandante, uniuse aos golpistas
contra o réxime democrático. Do
periodo bélico paga a pena coñe-
cer, para retratalo, a testemuña di-
recta do historiador nortemaricano

John Whitaker, “atopábame con
este militar mouro, perto de Na-
valcarnero, cando dúas rapazas,
que non parecían chegar aos vinte
anos, foron conducidas á sua pre-

senza. A unha atopoulle un carné
sindical na chaqueta de coiro; a
outra afirmou non ter conviccións
políticas. Mizzian levounas á que
fora escola da vila, onde descansa-

ban corenta mouros. Escoitou o
ulutante berro da tropa. Asistín es-
pantado. Mizzian sorriu afectada-
mente cando lle protestei, dicíndo-
me, “ouh, non vivirán máis de ca-
tro horas”.

Considerado “irmán de san-
gue de Franco”, estaba casado
con Fadela Amor, íntima de Car-
men Polo, e o historiador Carlos
Fernández ten referido diversas
anécdotas sobre a súa presenza
como Capitán Xeneral na Galiza
no periodo 1953-1955, aínda
que negou a que se ten referido
sobre que Mizzian realizou a
ofrenda ao Apostolo. En 1956
solicitou a baixa no exército es-
pañol, pasando a organizar o de
Marrocos. Segundo o historia-
dor Gabriel Cardona conservou
o soldo español, e cando o Con-
sello Supremo de Xustiza Mili-
tar quixo retirarlle a pensión
Franco terciou para impedilo.♦

Inauguran un museu adicado ao xeneral Mizzian,
que foi capitán xeneral en Galiza en 1953

Mizzian condecorando ao viciño da Guarda Rogelio Vicente Moreno en 1953.



Revisaron as políticas de xes-
tión dos residuos e que diag-
nosticaron?

Que o modelo Sogama, que
promoveu o PP durante durante
dezaseis anos, non funciona.
Non solucciona a xestión dos re-
fugallos nin dende o punto de
vista ecolóxico, posto que é a
opción máis contaminante e a
máis insolidaria, nin tampouco
dende o punto de vista económi-
co porque supón a hipoteca para
moitos concellos que teñen que
facerlles fronte a unhas taxas de
lixo inasumíbeis en moitos ca-
sos. De feito, xa se deron casos
de insubmisión ao pagamento de
Sogama e ao continuo incremen-
to das taxas de tratamento do li-
xo. Hai que pensar en reorientar
o modelo de xestión de residuos.

Cales son as principais ei-
vas de Sogama?

Comezou sendo unha opción
baseada nun modelo de tratamen-
to de refugallos fondamente an-
tiecolóxico. E diría máis, un trata-
mento alegal porque a incine-
ración, que é o seu sistema básico,
é un dos últimos na xerarquía pa-
ra o tratamento dos residuos que
fixan as directivas europeas e o
propio Plano Estatal de Residuos
que aprobou o PP. En primeiro lu-
gar, habería que aplicar sistemas
de compostaxe para reutilizar a
materia orgánica e, en último ca-
so, atópase a incineración e o ver-
tido. Polo tanto, o goberno de Fra-
ga puxo o carro diante dos bois. A

propia natureza do modelo Soga-
ma está baseada nun modelo cen-
tralizado. Unha única planta para
todo o país obviando que non es-
tamos precisamente en Castilla-
La Mancha senón nun país cunha
poboación moi dispersa e cunha
orografía que hai que ter en conta.
Non é o mellor
modelo centrali-
zar todo o trata-
mento nun único
punto porque iso
dispara enor-
memente os cus-
tos de transporte.

Vostedes por
que apostan?

Pola compos-
taxe e a reutiliza-
ción da materia
orgánica nos ci-
clos naturais do
carbono e do ni-
tróxeno e por fa-
cer modelos des-
cen t ra l i zados .
Por ocupármonos
do problema do
lixo alí onde se
xenera e non agardar a transpor-
talo centenares de quilómetros
até Cerceda ou até outra planta
que se poida construír no sur co-
mo parece ser que se pretende.
Dúas plantas ou tres en todo o pa-
ís non responden á realidade so-
cial de Galiza e van perpetuar o
problema do tratamento.

Como respira a nova adminis-
tración galega a respecto disto?

O problema dos refugallos é
un monstro que non para de me-
drar. Agora estamos arredando as
lamas que deixou o modelo Soga-
ma. A Administración ten que fa-
cerlle fronte a un problema moi
grave porque a produción de refu-
gallos non para de medrar e os

sistemas alternati-
vos de tratamento
son testemuñais.
Só temos dous
modelos de com-
postaxe e mecani-
zación ou combi-
nados. O modelo
Barbanza e o mo-
delo Nostián da
Coruña. Os custos
económicos de re-
orientar todo o
modelo Sogama
poden ser moi al-
tos e a Adminis-
tración está fronte
a un problema
moi grave, pero
tamén fronte a un
compromiso moi
serio. O de apos-

tar por alternativas máis ecolóxi-
cas e máis económicas que se re-
flectiron no programa-contrato de
goberno das dúas forzas agora
gobernantes e nos seus programas
electorais. A realidade de agora
son dous millóns de toneladas de
lixo amoreadas nun macroverte-
doiro na Areosa, en Cerceda.

De maneira inmediata por
onde hai que coller?

Por modelos que xa está de-
mostrado que funcionan moi ben
noutras comunidades e noutros
países. Plantas comarcalizadas
con modelos descentralizados
baseados na recuperación inte-
gral dos compoñentes útiles do
lixo, que son moitos. E, sobre to-
do, hai que tratar doutro xeito a
materia orgánica, que é máis do
50 por cento da bolsa do lixo.

Como?
Emulando os procesos natu-

rais de recuperación de materia
nos ciclos do carbono e do  ni-
tróxeno. Reincorporando a mate-
ria orgánica aos ciclos produti-
vos que comezan pola agricultu-
ra. Devolvendolle á terra o que a
terra nos deu. É o que se veu fa-
cendo durante moitos séculos. O
lixo non é un problema se se
aproveitan os recursos que pre-
senta. Non debería tratarse de
vertelos ou de queimalos para
maior gloria e beneficio econó-
mico de Fenosa, que participa
cun 49 por cento en Sogama.

Non hai tamén unha res-
ponsabilidade individual? Es-
taremos consumindo e conta-
minando de máis?

A chave é reducir o volume
de refugallos que produce hoxe
en día unha sociedade opulenta e
consumista. Precísase unha edu-
cación ambiental e unha corres-
ponsabilidade de todos á hora de
reducir o volume do que tiramos
á bolsa do lixo. Tamén de que a
Administración promova un

marco legal axeitado que permi-
ta e favoreza a redución de em-
balaxes ou de consumo de deter-
minados produtos que non fan
máis ca xerar refugallos. Un te-
trabrick contén cartón, metal e
plástico, e é moi difícil separar
os seus compoñentes. Se en lu-
gar de mercar o leite ou a gasosa,
por exemplo, neses envases de
usar e tirar se volvese aos retor-
nábeis reduciriamos moito a xe-
ración de refugallos. A Adminis-
tración debería favorecer estes
sistemas. Até agora, neste senso,
non se fixo ren.

Sobre os programas xa pos-
tos en marcha hai quen di que
un separa os refugallos, pero
logo son os que os recollen os
que volven a mesturalo todo. É
verdade?

En moitos caos é así. É unha
das chatas que lle temos que po-
ñer a Sogama e a toda a Admi-
nistración que ten o 51 por cen-
to desta empresa que non dá
acertada resposta ao esforzo que
está facendo a cidadanía por se-
parar os refugallos. Sen unha
boa separación en orixe, a cali-
dade do compost é moi baixa e,
polo tanto, hai que incentivar
que no bidón verde vaian única-
mente os residuos orgánicos e
que non sexa unha ola podrida
no que vai absolutamente de to-
do. Non se teñen feito esforzos
máis alá de cuestións meramen-
te propagandísticas como iso
dos contedores soterrados que,
por cerrto, non parecen un bo
xeito de corresponsabilizármo-
nos todos na xestión do lixo. O
lixo non hai que escondelo, te-
mos que velo e sermos responsá-
beis do seu tratamento. Hai ex-
cepcións, por exemplo o Conce-
llo da Coruña, onde a calidade é
bastante boa ou a Comunidade
do Barbanza, que mellorou a ca-
lidade na separación da materia
orgánica.

Se Rosalía de Castro volve-
se erguer a cabeza e vise o seu
río, o Sar, no estado en que es-
tá, volvería meterse no caixón.
As rías están como están. Que
nos pasa?

A depuradora de Santiago, no
mellor dos casos, nun verán con
pouca chuvia, depura entre o 40
e o 50 por cento das augas resi-
duais que produce a cidade. No
peor dos casos, non depura nin o
10 por cento. Que ocorre co res-
to? Pois que vai directamente ao
río que cantou Rosalía, que non é
que puidese volver morrer de
desgusto se levantase a cabeza, é
que podía morrer dalgunha in-
fección. E, no tocante ás rías, hai
que dicir que non hai en ningun-
ha das grandes cidades galegas
un tratamento minimamente
efectivo que cubra a demanda de
depuración que hai. En Vigo vai
case todo a cano libre, pero nin A
Coruña nin Ferrol nin Ponteve-
dra nin Lugo nin Ourense depu-
ran a totalidade das augas das sú-
as poboacións.

Hai algún país de Europa
que nos puidese inspirar algo
bo nesta materia?

Austria. É o que máis materia
orgánica recicla. E non tanto o
modelo noruegués, por exemplo,
que se basea nun tratamento de-
masiado preocupado en que desa-
pareza o lixo da vista da xente.♦
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Fins Eirexas
‘Cómpre reducir o volume de lixo’

PERFECTO CONDE

O secretario excecutivo de Adega, Fins Eirexas, foi un dos organizadores das xornadas sobre xestión do lixo
en Galiza ‘Abrindo camiños de diálogo’, que tiveron lugar en Santiago o 27 de maio, coa participación de
represnetantes da Xunta, Sogama, a Comunidade do Barbanza e do Concello e da Universidade da Coruña.

‘Se en lugar
de mercar o leite
ou a gasosa,
por exemplo, neses
envases de usar e
tirar se volvese
aos retornábeis
reduciriamos
moito a xeración
de refugallos”

P. CONDE
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Os hospitais de Verín, Salnés,
Barbanza e Virxe da Xunquei-
ra na Costa da Morte pasarán
a integrarse no Sergas a prin-
cipios do ano que vén por un-
ha decisión da Xunta. Trátase
do cumprimento da promesa
electoral do PSOE e do BNG
e dun dos acordos programá-
ticos do Goberno bipartito.

Adeus ás fundacións que xestio-
naban varios hospitais do servi-
zo sanitario público. A partir de
2007, os catro hospitais pasarán
a integrarse no Sergas e a ser
outros centros máis dentro do
sistema. Os beneficiarios serán
os pacientes e os traballadores.

Rematáronse as derivacións a
outros hospitais cando as inter-
vencións eran de certa enverga-
dura, que implicaban aumentar o
tempo de espera para ser atendi-
do, e acabouse tamén a imposibi-
lidade do persoal de trasladarse a
outro centro da sanidade pública.

As fundacións privadas da
sanidade naceron en Galiza a
principios dos anos noventa im-
pulsadas por un debate sobre a
necesidade de alcanzar maiores
graos de eficacia e calidade. Ese
foi o argumento principal que
empregou para crealas o daque-
las conselleiro de Sanidade, Xo-
sé Manuel Romai Beccaría,
quen trasladaría o modelo ao
Estado cando foi nomeado mi-
nistro de Sanidade e Consumo.

Despois de máis de dez anos
de experiencia, o debate acerca
da necesidade de mellorar a
eficiencia da sanidade pública
segue vixente, mais as funda-
cións hai tempo que estaban en
cuestión porque non houbo unha
avaliación externa independen-
te, transparente e rigorosa da súa
xestión. A negativa dos seus de-
fensores a realizar este exame
sempre deu argumentos aos de-
tractores deste sistema. “Todo o
que sangra, mándase a un hospi-
tal grande”, era un aforismo que
circulaba nos medios sanitarios
galegos en referencia aos hospi-
tais rexidos polas fundacións.

O modelo sanitario español
descansa sobre o principio do
control formal do sistema, é dicir,
sobre a legalidade, segundo a
opinión do médico e ex directivo
sanitario con anteriores gobernos
socialistas, Caetano Rodríguez
Escudero. Esa orientación actual
da sanidade pública se ben é un-
ha garantía de dereitos para a ci-
dadanía, tamén representa un
marco organizativo obsoleto que
tende á ineficiencia porque se ba-
sea nunha racionalidade burocrá-
tica moi ríxida. Neste contexto é
onde Rodríguez Escudero e ou-
tros teóricos da sanidade pública
falan orientar o sistema cara a
eficacia e a eficiencia, pero para
iso precisa dun control social do
sistema sanitario.

Xabier López, en calidade
de portavoz da Consellaría de
Sanidade, explicou que se ben o
obxectivo inicial das fundacións
sanitarias era conseguir maior
eficacia, esta conseguiuse por
medio de parasitar o sistema sa-
nitario. “Había prácticas médi-
cas pouco seguras e sobre todo
a tendencia a derivar as opera-
cións máis custosas cara centros
do Servizo Galego de Saúde”,
indicou Xabier López.

Interferencias políticas

A filosofía da eficiencia que im-
pregnou a constitución das funda-
cións sanitarias nos noventa non
se cumpriu porque tampouco fa-
voreceron a eficacia xeral do sis-
tema sanitario, senón que signifi-
caron unha carga. Ademais, en-
frontáronse á acusación probada
de que puñan en risco a equidade
dalgunhas partes do sistema.
Houbo, ademais, unha tendencia

á interferencia política na xestión,
tanto económica como na dota-
ción de persoal. Por último, outra
acusación á que se enfrontaron
sempre estivo relacionada coa au-
sencia de instrumentos que incen-
tivasen a ética clínica, é dicir, o
obxectivo non era curar pacientes
senón ser rendíbeis.

No longo proceso entre a
constitución das fundacións e a
súa disolución houbo un paso in-
termedio que resultou moi rele-
vante. Eis a súa transformación
de fundacións privadas a funda-
cións públicas. Foi unha discreta
recomendación do Consello de
Contas o que animou ao PP a
mudar o seu réxime xurídico en
2000 para sometelas ao dereito
público e daquela introducir cri-
terios de publicidade, igualdade,
mérito e capacidade na selección
de persoal. Até entón, os proce-
dementos de contratación mere-
ceran o cualificativo de clientela-
res por parte da oposición.

Tanto a creación das funda-
cións privadas como a súa pos-
terior conversión a dereito pú-
blico levouse adiante empre-
gando a Lei de Acompañamen-
to dos Orzamentos da Comuni-
dade autónoma, un procede-
mento que sempre empregou o
Partido Popular para introducir
cambios de forma diluída.

Mais o sistema das fundacións
privadas non desapareceu co PP
unicamente porque así o indicou o
Consello de Contas. Proba disto
último foi que a xestión do siste-
ma sanitario nas Comunidades
gobernadas polos populares foron
distintas a partir de principios des-
ta década. O sistema das funda-
cións privadas demostrara a súa
ineficacia para os cargos do PP.

A incorporación destes hospi-
tais á rede pública exclúe de mo-
mento outras institucións de natu-
reza semellante como é o Institu-
to de Medicina Técnica, o 061, a
Fundación Senómica de Galiza, o

Instituto Oftalmolóxico, o Centro
de Transfusión de Galiza e a Es-
cola Galega de Administración
Sanitaria. A Consellaría ten ava-
liar a oportunidade da continuida-
de dalgunhas delas. O Medtec re-
aliza en parte prácticas médicas
idénticas ás do Juan Canalejo da
Coruña e a Escola Galega de Ad-
ministración Sanitaria ten unha
natureza educativa que non
abrangue accións asistenciais.
Respecto ao resto, dedícanse a
funcións moi concretas que pode-
rían xustificar a súa continuidade.
En todo caso, no caso de que si-
gan adiante fórmulas de coxes-
tión sanitaria externalizadas e fo-
ra do sistema para procurar a
eficiencia, o médico e ex dirixen-
te sanitario Caetano Rodríguez
considera que é necesario intro-
ducir métodos de control social
que impidan que a descentraliza-
ción e flexibilidade do sistema re-
mate desvirtuada e que non se al-
cance o obxectivo da eficiencia.♦
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Era unha promesa electoral e un acordo do Goberno bipartito

A Xunta suprime as fundacións e
integra os seus hospitais no SERGAS

A convivencia de dous modelos
sanitarios dentro do mesmo sis-
tema de saúde fíxose de manei-
ra que non é posíbel comparar a
eficacia de cada un deles por
separado nin os custos que cada
modelo implicaba para o outro.

As memorias anuais do Ser-
gas inclúen un capítulo dedica-
do ás fundacións sanitarias pero
o tratamento dos datos tamén
impide estabelecer compara-
cións. En xeral, as informa-
cións sobre as listas de espera
non distinguen cando estas esti-
veron xeradas polas prácticas
de derivación nas que habitual-
mente incorrían as fundacións.
De modo que a coexistencia de

dous modelos dentro do mesmo
sistema sanitario e o feito de
contemplalo en conxunto non
permite comparacións.

Aínda que o paso dado pola
Consellaría de Sanidade impli-
ca a liquidación da fundacións
dos hospitais, non se dará en to-
dos os casos. Xabier López,
portavoz da Consellaría, indi-
cou que desaparecerán as fun-
dacións dos hospitais porque
“non estaban xustificadas; o
hospital do Salnés non ten nin-
gunha actividade diferenciada
respecto ao hospital de Monfor-
te, pero o primeiro era unha fun-
dación e o segundo un centro do
sistema sanitario público”.

O que non desaparecen son
outro tipo de unidades asisten-
ciais con actividades diferen-
ciadas dentro do sistema sani-
tario, como o Instituto de Me-
dicina Técnica, o coñecido
Medtec que tan polémico foi
polo caso do aspergillus. O
Medtec é unha sociedade anó-
nima pública rexida xuridica-
mente polo dereito privado pe-
ro cun sistema de publicidade e
concorrencia na contratación.
As súas actividades son o diag-
nóstico por imaxe, a cardiolo-
xía intervencionista, a cirurxía
cardíaca e medicina nuclear.

Aínda que o Medtec non de-
saparece, padece algúns dos fa-

llos que se deron no caso das
fundacións. O médico e ex res-
ponsábel sanitario Caietano Ro-
dríguez, que coñece polo miúdo
este centro, resumiu os peros
que hai que lle poñer indicando
que “o Medtec converteuse nun
fin en si mesmo e non nun ins-
trumento ao servizo da eficien-
cia do sistema”. Rodríguez Es-
cudero considera que o Medtec
móvese por intereses propios
que entran en contradición co
sistema sanitario, conta con
subvencións de todo tipo, un
mercado cativado e, ademais,
establece prezos políticos. A co-
rrección destes erros é un reto
para o futuro inmediato.♦

Unha sanidade, dous modelos

Hospital do Salnés.
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Unha plantación de piñeiros
que ocupa varios quilómetros
implicou a desaparición da ve-
xetación autóctona nos canóns
do Sil e ameaza con impedir
no futuro a vista desta paisa-
xe natural na Ribeira Sacra.

Detrás está a man ben intencionada
dun concelleiro socialista e do pre-
sidente da Comunidade de Montes,
mais a idea supón un desastre am-
biental e visual nun concello, o de
Parada de Sil, que era dos poucos
que aínda conservaba relativamen-
te intacta a vexetación autóctona de
bosque caducifolio e monte baixo.

O concelleiro socialista de Pa-
rada do Sil Manuel Rodríguez
quixo ofrecer aos veciños e á Co-
munidade de Montes, da que é se-
cretario, unha alternativa que no
futuro lles reportaría beneficios
económicos da tala das árbores,
pero non pensou nos prexuízos
ambientais e na hipoteca turística
da zona. “Progreso ou regreso?”,
pregúntase unha integrante da
Comunidade de Montes.

O lugar da plantación está pró-
ximo ao miradoiro dos Torgás, ta-
mén coñecido como os balcóns de
Madrid, que constitúe, xunto co
mosteiro de Santa Cristina, o prin-
cipal recurso turístico do concello.

Non foi este o primeiro ataque
ao patrimonio de Parada de Sil. Con
anterioridade, mentres presidiu o
Goberno central José María Aznar,
o Ministerio de Medio Ambiente
enviou unha delegación para exa-
minar a zona e, para facer promo-
ción desa área, decidiron a transfor-
mación dos miradoiros. Mais estes
remataron convertidos en obstácu-
los para a visión porque contan con
muros moi elevados. Aintervención
incluíu o acondicionamento dun ca-
miño con profusión do uso do ce-
mento, ademais da construción
dunha zona para merendar e un par-
que infantil aos que nin sequera pu-

xeron unha papeleira.
O seguinte paso na destrución

deste patrimonio deuno o conce-
lleiro do PSOE Manuel Rodríguez,
xuntamente co presidente da Co-
munidade de Montes. Os dous ti-
veron a idea de falar cunha asisten-
cia técnica e pedir unha subven-
ción á daquelas Consellería de
Agricultura para repoboar a zona,
aínda que a mesma nunca fora área
forestal. Aprobada a subvención, o
novo Goberno da Xunta tivo que
entregar os cartos en decembro de
2005. De contado, comezaron as
obras. A intervención consistiu na
eliminación da vexetación autócto-

na de monte baixo para facer unha
plantación de piñeiro común.

Hoxe, dos efectos da planta-
ción son parciais. Só resulta
patente da destrución do medio
ambiente natural. Cos anos, per-
cibiranse outros efectos. O princi-
pal deles será o crecemento dun-
ha barreira de piñeiros que impe-
dirá ver os canóns do Sil, se non é
desde do miradoiro dos Torgás.

Propiedade da plantación

A Comunidade de Montes dos Ve-
ciños de Parada, Fondodevila,
Chamoso e Curricán é a propieta-
ria do terreo e como tal pediu a
subvención a Agricultura para fa-
cer a plantación. Sen embargo, hai
indicios que indican que Comuni-
dade de Montes funciona de forma
irregular. Segundo a normativa vi-
xente, en concreto a Lei 13/1989
de 10 de outubro, de montes veci-
ñais en man común, os integrantes
da Comunidade, segundo o artigo
tres, primeiro punto, deben ter “ca-
sa aberta e residencia habitual nas
entidades de poboación ás que tra-
dicionalmente tivese estado adscri-
to o seu aproveitamento”. Isto non
se verifica no caso do 90% dos in-
tegrantes desta Comunidade de
Montes, incluído o seu presidente,
que ten residencia nas Pontes de

García Rodríguez, a máis de cento
cincuenta quilómetros do lugar.

As irregularidades na Comu-
nidade de Montes poderían dar
pé a que Medio Rural lle retire a
subvención para a plantación do
piñeiral e o seu mantemento. Hai
varios integrantes da Comunida-
de de Montes que sosteñen que
esta é unha posibilidade real e a
súa pretensión é que se eliminen
os piñeiros para repoñer a vexe-
tación autóctona de monte baixo.

O problema é a falta de sensi-
bilidade ambiental dos dirixentes
locais en Parada de Sil e as prácti-
cas de pillaxe que levan a cabo os
madeireiros e algunhas industrias
do sector primario. Hai anos, por
medio do engado, unha empresa
de Valencia arrincou de raíz uns
castiñeiros verrugueiros centena-
rio a prezos irrisorios. Á saída de
Parada de Sil, en dirección ao río,
nun lugar denominado Os Cinsei-
ros, un depósito de residuos de
grandes volumes estraga a paisaxe
sen que o concello arbitre un siste-
ma para retirar o refugallo. E moi
próximo a alí, un piñeiral sen coi-
dar constitúe un combustíbel in-
mellorábel ante un eventual incen-
dio. Un lume nese lugar estenderí-
ase ao bosque caducifolio das pro-
ximidades e non se podería deter
até a chegada ao río.♦
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Unha plantación estraga a vexetación autóctona na Ribeira Sacra

Os piñeiros non deixarán ver o Sil

As árbores aínda non medraron, pero para plantalos tiveron que eliminar a vexetación
autóctona de monte baixo.                                                                           A.N.T.
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O parte
CARLOS AYMERICH

Segundo o informe elaborado pola SEPI para a Carmen
Caffarel, a RNE e a TVE van ficar drasticamente reduci-
das no noso país. Apenas os centros de Ceuta e Melilla
contarán con menos persoal que os de Galiza. E a dele-
gación de TVE en Córdoba, ela só, vai contar con máis
traballadores que todos os centros de Galiza xuntos. Que
cadaquén tire as súas propias conclusións.

O persoal da TVE en Galiza vai pasar de 73 a 30 tra-
balladores (unha redución do 55%), o de RNE de 91 a 30
(redución do 67%). Desaparecerán, reducidas a meras
corresponsalías, as delegacións de Vigo, Ourense e Lugo.
Recortaranse substancialmente as de Santiago, A Coruña
e Pontevedra. O galego deixará de ouvirse na RNE. Xa
eliminaran, hai dez anos, as emisións só en galego de Ra-
dio 4. Agora pensan eliminar os informativos na nosa lin-
gua que viñan emitindo Radio 5 e Radio Exterior. Aca-
barase a produción propia da TVE e da RNE en Galiza e,
canda ela, a xa reducida presenza que o noso país ocupa
nos informativos estatais (lembren o silenciamento da ce-
lebración do 17 de maio na TVE). A reconversión dálle
ocasión a Carmen Caffarel para centralizar, aínda máis, a
política informativa destes medios públicos. De aquí ape-
nas interesarán os sucesos, para seguir alimentando a

imaxe tópica que a tele e a radio españolas oferecen de
Galiza neses informativos nos que só os narcotraficantes
–sempre galegos– teñen nación. Os demais delincuentes,
salvo que sexan de etnia cigana ou imigrantes, son cida-
dáns do mundo. Voltamos, pois, á era do parte. Desde
Madrid e en español. Esta debe ser a “España plural”.

E para isto, pregúntome, teremos que seguir pagan-
do os galegos a TVE e RNE? Se non hai cartos para o
galego, terán que seguir sufragando os nosos impostos
as aventuras do Pepe Navarro e as proezas bailatorias
de Anne Igartiburu? Con todos os respectos, que as pa-
guen eles.♦

O que si semella certo é que as
citadas prácticas non son nada
novo no organismo provincial xa
que segundo lembran algúns dos
funcionarios máis vellos, xa na
época do franquismo había un
bedel que se encargaba de ven-
derlle os sinais para as estradas á
propia deputación e mesmo che-
gaba a ter o almacén nun dos lo-
cais do edificio.

Os feitos máis recentes tam-
pouco son unha novidade xa que
hai nove anos, o grupo provin-
cial do BNG denunciara estas
prácticas entre a deputación e al-
gunha empresa que estaba con-
trolada por funcionarios, sen que
se fixese nada por atallalo.

Por iso, sorprende agora que
se nomee unha comisión para in-
vestigar os feitos, denunciados
hai xa anos como dicimos, e aín-
da sorprende máis que se poña á
fronte desta un vicepresidente, o
alcalde de Quiroga, que asinou
unhas 200 concesións de traba-
llos ao gabinete de Senén Prieto,
un dos máis implicados neste
presunto caso de corrupción.

Resulta curioso tamén o relax
ao que chegaran os funcionarios
agora detidos e encausados, ten-
do as empresas a nome propio
nun principio ou mesmo a nome
das súas esposas, confiados ce-
cais en exceso logo de tantos
anos de facer o mesmo sen que
pasase nunca nada.

Este exceso de confianza
mesmo se puido detectar no re-
xistro nun dos locais dun dos
detidos. Entre outras carpetas e
arquivos que alí figuraban había
un no que aparecía, sen maiores
ocultamentos, a verba “Comi-
sións” como referencia e en cu-
xo interior figuraban detallada-
mente non só as obras, os presu-
postos e as datas de execución
senón a comisión que se desti-
naba a outro dos acusados neste
affaire coñecido como Opera-
ción Muralla.

Mentres que sucede todo is-
to, a defensa do presidente da de-
putación ante os medios de co-

municación céntrase en repetir
deica a saciedade a posíbel con-
nivencia entre os socialistas e o
fiscal xefe de Lugo, esquecendo
que o fiscal foi nomeado polo
goberno do PP e pertence a unha
asociación de fiscais considerada
de carácter conservador.

Claro que as cousas chegaron

a tal demencia para xustificar o
imposíbel, que mesmo Francisco
Cacharro chegou a insinuar que
as actuacións do fiscal foran te-
levisadas e que algúns medios de
comunicación mesmo tiñan re-
servados balcóns para cubrir a
operación dende os seus come-
zos cando o certo é que os pri-

meiros xornalistas en chegar a
un dos locais onde se facía un re-
xistro, fixérono pasadas as once
da mañá, catro horas despois de
que dese comezo esta.

O que si parece certo é que as
detencións e a numerosa docu-
mentación incautada, tanto en
despachos privados como na de-

putación, non son máis que a
punta do iceberg e que unha vez
que se estuden a fondo todos os
papeis, pode traer moitas máis
implicacións, tanto en moitos
concellos da provincia que traba-
llaron coas firmas denunciadas,
como no propio Inludes, depen-
dente da propia deputación.

De momento, os abondosos
documentos incautados fan pre-
ver un proceso largo e que posi-
belmente traia moitas consecuen-
cias, tanto no eido xudicial como
no político. Así, xa se rumorea
que Xosé Manuel Barreiro non
irá de número dous na candidatu-
ra ao Concello e polo tanto, que
non optará a presidir a Deputa-
ción. Son rumores, xa digo, pero
tal como están as cousas en Lu-
go, un non sabe a que quedarse.♦

Obras son amores…
ANTÓN GRANDE

Obras son amores é o que deberon pensar algúns funcionarios e ex
funcionarios da Deputación de Lugo de ser certas as imputacións da
Fiscalía relacionadas cunha posíbel prevaricación e abuso de confianza.

Lugo

Os variados cantos
LOIS DIÉGUEZ

Segue maio, coas letras, académicos e mandatarios a pronunciar
sermóns de tons sabidos. A lingua vai ben. Coidadiño con es-
pertala do seu velenoso arrolo. E seguimos nós, en maio, setem-
bro ou xuño, a learnos cada día como se iso se convertese xa no
noso escuro destino, con aqueles ou aquelas que nos guindan pe-
dras en canto dicimos que ese escrito, pantalla ou impreso o que-
remos en galego. Así foi na Caixa, cando tivemos que asegurar
con Caser o piso dunha hipoteca (“en gallego?, de ninguna for-
ma” –dixo a alporizada encargada coruñesa–); con Movistar e
outra empresa, onte, cando quixemos ouvir e ver no móbil as no-
sas letras; na Delegación de Facenda, hoxe, ao pedir o impreso
para solicitar o CIF dunha entidade cultural. E... Lembrei ben a
Touriño, que segue a dicir que non pasa nada, aquí non pasa na-
da co galego, “todo en orden”, e a Marisol, pois parece que a pu-
xeron despois de ler esa novela, “O gatopardo”, que tan ben ilus-
tra sobre a forma de facer moita propaganda para seguir como
antes. Mercamos, pois, outra tonelada de paciencia perfumada
para non matar nen sorrisos nen suores, con prazo dun ano pro-
rrogábel, e fuximos para o monte a ouvir o canto afervoado da
cochorra que neste tempo é quen de reconciliar co vento o máis
negro pensamento, e aquí estamos, de volta, con ares frescos nos
que os idiomas dos paxaros, tan variados, ricos e fermosos, nos
puxeron outra vez a vida e a sentenza: a paisaxe das palabras
sempre foi de cores. Estoupará a herba mesmo no cemento. Só
necesita un gran de area. Só iso: un graíño de humilde area.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Voltamos, pois, á era do parte. Desde Madrid e en español.
Esta debe ser a ‘España plural’”
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A Real Academia Galega acaba de publicar
un Dicionario castelán-galego da Real Aca-
demia Galega. Na introdución dísenos que
se escolleron 25.000 entradas castelás, de
distintos ámbitos. Pero non se nos di, como
é lóxico na lexicografía científica, como fo-
ron elixidas esas entradas: se por criterios es-
tatísticos, se por investigacións do equipo re-
dactor ou se simplemente se fixo escollendo
a ollo entre as entradas dos dicionarios cas-
teláns, especialmente dos escolares. A miña
experiencia dime que se fixo simplemente
unha selección de entradas sobre dicionarios
escolares de ampla difusión no castelán co-
mo son Intermedio de Edicións SM, o clási-
co Anaya e o Santillana ou o escolar da Re-
al Academia Española. Co cal estamos a ver
o mundo dende o castelán, e nin sequera
dendo o castelán de Galicia, senón dende o
castelán das editoriais madrileñas e españo-
listas, como se pode ver no xeito da escolla
das entradas castelás e das acepcións destas,
mostra evidente de desgaleguización.

Deste xeito, temos que pasar como gale-
gos pola vergonza de que a nosa Academia
desaconsella termos galegos que a Real
Academia Española si recolle como gale-
guismos do castelán, aínda que non os di-
cionarios escolares. É o caso de saudade.
Saudade aparece como entrada no diciona-
rio da Real Academia Española despois da
campaña que houbo nos anos sesenta en Ga-
licia para facer que a Academia Española
acollese este galeguismo do castelán. Pero a
nosa Academia é máis papista ca o Papa e
mesmo na entrada saudade (castelán) a Aca-
demia Galega propón como equivalentes
soidade e saudade, este último entre comi-
ñas inglesas, sinal con que marca os termos
que non considera incorrectos, pero si desa-
consellables. Gustaríame lembrarlles aos
autores deste dicionario que o discurso de
entrada de Cabanillas na Academia, por
exemplo, versou sobre a saudade e que a re-
cuperación do galego nos anos cincuenta no
eido do ensaio tivo bastante que ver co ter-
mo saudade. Así na entrada saudade tradu-
ce o exemplo castelán: La saudade del poe-
ta se refleja en sus poemas. A soidade do
poeta reflíctese nos seus poemas.

Non aparece tampouco como entrada
galleguista. Si recolle a Real Academia
Galega catalanista. Para a nosa institución
non existen os galleguistas-galeguistas.
Non sabemos polo tanto como lle chama-
remos ao Partido Galeguista, que, segundo
os nosos académicos, nunca debeu existir.

O descoñecemento da historia e tradi-
cións de Galicia segue con moitas outras en-
tradas. Calquera afeccionado á nosa historia
sabe da importancia que tiveron os foros.
Pois ben, na entrada foro a nosa Academia
non rexistra a acepción como ́ pagamento en
froitos ou doutro xeito pola explotación dun
terreo sen ser o seu dono´, que si recolle co-
mo acepcións 7 e 8 o dicionario da Real Aca-
demia Española. Como é lóxico non apare-
cen tampouco foreiro, forista, antiforista,
aforar, subaforar e toda a familia léxica de
foro, que si aparecen no dicionario castelán.
A redacción que fai das entrada provincialis-
mo é para chorar, pois ese movemento non
existiu en Galica se lemos o citado diciona-
rio da RAG. Provincialista nin figura como
entrada. Non quero cansar máis o lector con
exemplos que demostran como este diciona-
rio galego descoñece a nosa realidade socio-
cultural e histórica. Parece que no canto de
estar redactado na Coruña da Academia, da
Cova Céltica e das Irmandades fose elabora-
do en La Coruña de Vázquez. Ben é certo
que ata descoñece a historia xeral pois di na
entrada franquista, como exemplificación da
acepción di: A Guerra Civil española esta-

lou durante a etapa franquista. Non sabia-
mos que os republicanos se levantasen con-
tra Franco e causasen unha guerra civil. Isto
aínda supera as parvadas de Pío Moa e a
cousa é ben difícil...

Un bo exercicio para o feminismo mili-
tante é a análise dos exemplos e das equiva-
lencias deste dicionario. En galego só exis-
ten termos masculinos. O equivalente do
castelán niño, ña e neno. E así en todas as en-
tradas. Se lemos os exemplos con que se
ilustran as acepcións (que deben ser creación
espontánea dos redactores, pois non se nos di
a súa orixe), as mulleres adoitan ser secreta-
rias, enfermeiras, costureiras..., mais non
médicas, enxeñeiras,
presidentas, arquitec-
tas... Se se lle ten apos-
to á Real Academia Es-
pañola sona de machis-
ta, a Galega aínda a su-
pera. Deste xeito co-
mandante, nos dicio-
nairos actuais da Espa-
ñola e de xénero común
(o/a comandante),
mentres que o diciona-
rio castelán galego fai
este nome só masculi-
no, tanto en castelán co-
mo en galego (mal cas-
telán e peor galego).
Nun exemplo falan do
comandante do avión;
aínda non saben que tamén hai xa as coman-
dantes. Claro que ás veces dá a impresión de
que os nosos académicos non saben nin as
normas do castelán nin as do galego pois na
entrada disconformidad podemos ver unha
acentuación propia dos suspensos da ESO:
La disconformidad de sus carácteres hacen
que discutan.../A desconformidade dos seus
carácteres... Por non se privaren de nada os
nosos lexicógrafos académicos nin deixan
de colocar o seu xerundio especificativo de
BOE, rexeitado tanto en castelán como en
galego; deste xeito, na entrada edicto lemos:
O xulgado publicou un edicto anunciando a
próxima expropiación de varios terreos.

Nos devanditos exemplos a Academia
opta case sempre cando existen pares léxi-
cos do tipo lágrima-bágoa, aparato-apa-
rello, último-derradeiro, recordar-lem-
brar, ganar-gañar, xornalista-periodista,
comer-xantar... polo termo común co cas-
telán. É un caso rechamante de bilingüis-
mo harmónico. Non lles pidamos xa neses
exemplos que distingan entre chan-piso
nin tan sequera derradeiro-último. Pérdese
a distinción que se dá en galego, pero ló-
grase a uniformización co castelán. 

Trazos característicos da morfosintaxe do
galego como o emprego do infinitivo conxu-
gado son case episódicos. Mesmo nos casos
en que gramáticos como Freixeiro Mato,
Hermida Gulías e outros indican a obrigato-
riedade do infinitivo conxugado (tras prepo-
sición e anteposto, con suxeito de seu distin-
to do do verbo principal...) os exemplos des-
te dicionario académico elixen habitualmen-
te a forma non conxugada. Algo similar oco-
rre coa colocación do pronome átono com-
plemento de infinitivos introducidos por pre-
posición, en que case sempre se opta pola co-
locación común co castelán. Creo que o futu-
ro de subxuntivo non aparece nin unha soa
vez en todo o corpus de exemplos deste dic-
cionario e a forma en –ra funciona como
equivalente da en en -se. O uso do artigo cos
topónimos segue os modelos do castelán e
nuns lados escribe en Canarias e noutro nas
Canarias ou en Irán/no Irán, en Estados
Unidos/nos Estados Unidos. Nuns exemplos
aparece Alemaña e noutros, a Alemaña. Se-

gundo a recente Gramática Práctica de Her-
mida Gulías estes topónimos, agás Alemaña,
deben levar obrigatoriamente o artigo. 

Para que nada falte o dicionario contradí
as propostas da chamada Normativa de
Concordia de 2003. Así as formas –ble/-bel,
na citada Normativa, aparecen en situación
de igualdade, en canto á corrección. Ben é
certo que no texto as Normas empregan
–ble. Xa que logo, tanto son válidos amábel
como amable. No dicionario desaparecen as
formas en –bel e só atopamos amable, esta-
ble... Caso contrario é o do sufixo –aría. A
Normativa non rexeita –ería, pero amosa
preferencia por –aría (cafetaría, ganda-

ría...). O dicionario co-
loca estas dúas formas
en pé de igualdade,
cando de feito cafetería
debía aparecer entre
comiñas inglesas, posto
que este é o signo elixi-
do para marcar as for-
mas menos aconsella-
bles, aínda que non in-
correctas. Pero non se
marca así.

Os aspectos pura-
mente técnicos tamén
nos deixan abraiados
polo nivel de desleixo
que acada este diciona-
rio, que tería de ser mo-
délico. Non hai criterio

no emprego das maiúsculas, nin en galego
nin en castelán: nuns lados aparece “estado”
e noutros “Estado”, nunhas entradas “idade
media” e noutras “Idade Media”, “goberno”
nun sitio e noutro “Goberno”. Máis graves
son outros casos, que demostran que os re-
dactores e sobre todo os directores non domi-
nan nin o castelán nin o galego. Así na entra-
da águila podemos ler no exemplo esta ver-
dadeira perla de castelgalego É un aguia pa-
ra os negocios. Ás veces aparecen exemplos
de mal castelán e peor galego como na entra-
da bergantín, cun uso incorrecto da preposi-
cón a, que ata se corrixe nos textos de Ensi-
no Secundario: Con la aparición de los bar-
cos a vapor fueron desapareciendo los ber-
gantines. Coa desaparición dos barcos a va-
por foron desaparecendo os bergantíns. Non
falta o queísmo castelanista, que penetra ta-
mén no galego. Na entrada bobo lemos este
exemplo: Es tan bobo que no se dio cuenta
que se lo decía a él/ É tan bobo que non se
deu conta que llo dicía a el.  Este castelgale-
go adopta aires sublimes como na entrada al-
bérchigo onde sabemos que as tradicionais
carabuñas, coias, croias... son ósos, tradu-
ción ao pé da letra do hueso castelán, se le-
mos o exemplo: Enterrou o óso dunha froita
e naceu un pexegueiro. Non faltan os castela-
nismos morfolóxicos como na entrada calí-
grafo pois o exemplo di: Convertiuno nun bo
calígrafo. No exemplo de consejo podemos
ler debatirase o problema... En cubrir lemos
non cubre... Os académicos deben repasar a
conxugación.

Como vén sendo habitual nestes dicio-
narios académicos, a propia academia non
respecta as súas propostas normativas e así
aparecen novicias na entrada aleccionar,
emerxencia por urxencia en aterrizaje, ex-
plotou por estourou en atmosfera, mereceu
a pena por pagou a pena en balance, pre-
sencia por presenza en bienaventurado, ba-
ñador por traxe de baño en biquini, alta
mar por mar aberto en bonitero... Poderia-
mos engadir un feixe destes erros, que de-
mostran o pouco coidado na redacción do
dicionario e, sobre todo, a falta de interiori-
zación da norma por parte dos propios nor-
mativizadores, así como a ausencia dun

plan de traballo lexicográfico por parte de
redactores e coordinadores, ou mesmo dun
manual de estilo lexicográfico. Parece que
se segue o vello procedemento de repartir a
redacción do dicionario por follas ou letras.

Nalgúns casos aparecen os termos caste-
láns no exemplo galego sen tradución ou
mal traducidos. Así o equivalente de arena
castelán na acepción de ´parte do circo ro-
mano´ é arena. Mais no exemplo atopamos:
Os gladiadores loitaban na area. A que lle
faremos caso, á equivalencia ou ao uso do
exemplo? En centígrado dá como equiva-
lente galego centigrado, pero no exemplo
aparece escala centígrada. En cochambre
ofrece como equivalentes galegos cotra,
lorda, morriña, roña, goldra, sucidade,
mais no exemplo lemos: Había cochambre
por todo o cuarto. Tamén neste caso pode-
riamos engadir outro bo feixe de exemplos.

Seguen os cambios aos que tan afeitos
nos ten a Academia. Así agora podemos di-
cir o fin/a fin de semana ou o fin/a fin desta
medida, pois fin é ambiguo en todas as acep-
cións. Lembramos que dicionarios tan espa-
llados como o Xerais distinguen entre a fin/o
fin e iso mesmo fai o de Dúbidas de Galaxia.
De acordo co dicionario académico do 97 ti-
ñamos que dicir volt, watt...; agora tamén se
admiten voltio, vatio... Xa non falaremos de
xarope como equivalente do almíbar caste-
lán, como se facía no 97; agora tomaremos
melocotóns en caldo de azucre...; o electro-
do do 97 é agora eléctrodo;  o espía femini-
no do 97, agora tanto pode usarse en mascu-
lino como en feminino, é dicir, é común en
canto ao xénero. O fluor do 97 agora ha de
ser flúor. Mesmo pode que agora sexa co-
rrecto perdonar, que se dá como equivalen-
cia correcta do castelán condonar. Con estes
cambios e trasacordos académicos tamén
poderiamos encher un bo feixe de follas. 

Moitas locucións e expresiós castelás
aparecen sen equivalente en galego, can-
do dun xeito doado podería atopárselles
unha expresión máis ou menos apropiada
para as traducir. Pero é que a desidia é
moita e poucas as ganas de discorrer. Can-
do hai algunha locución ou termo que
aparece nos dicionarios escolares caste-
láns e pode producir problemas, pois sál-
tase e xa está (así non aparece por ningu-
res o equivalente a ángulo llano).  

Non aparecen, na liña reiterada da aca-
demia de esquecer o rexistro literario, termos
literarios ou cultos como ciúmes, anseio, an-
seiar, aceitar, isolar, isolamento, cinema, sei-
va, verba e non sei cantos máis. Por faltar ata
faltan as entradas dende deficiente a despe-
gar pois salta da páxina 288 á 321 e non ve-
mos por ningures as letras w e x, co que nos
quedamos sen whisky, waterpolo, web, we-
ber, western, windsurf, xenofobia, xerófito,
xerografía, xilófono, xilografía ou ata xouba,
que algúns dicionarios casteláns admiten xa
como galeguismo do castelán. 

Eu creo que xa é hora de que os galegos
saibamos canto nos custan estes dicionarios
en conceptos de subvencións, bolsas e quen
os controla, pois os directores destas obras
aparecen coma a caldeira do polbo en todas as
festas subvencionadas e dáme a sensación de
que non controlan nada. Son un bo exemplo
diso que en Latinoamérica se chaman todólo-
gos, especialistas en todo. Por certo, como ga-
lego, tamén me molesta ver o nome da Aca-
demia unido ao de Barrié de la Maza, conspi-
cuo franquista (e como tal perseguidor do ga-
lego) e culpable do asolagamente do val de
Castrelo de Miño e da Veiga de Ventosela.♦

M. RODRÍGUEZ ALONSO (Ribadavia, 1952) é
profesor na UNED e autor, entre outros libros, de
O españolismo lingüístico (Espiral Maior, 2004).
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A desgaleguización académica
A propósito do dicionario castelán-galego da RAG

MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO

‘Temos que pasar
pola vergonza de que

a nosa Academia
desaconsella termos

galegos que a
Real Academia Española

recolle como
galeguismos do castelán”



“O Estado español ten unha das ta-
xas de criminalidade máis baixas
de Europa, sendo 20 puntos máis
baixa que a media da UE”, segun-
do os últimos datos ofrecidos polo
Consello de Europa.  Mentres que
en España se cometen 49,5 infrac-
cións por cada mil habitantes, a me-
dia comunitaria é de 70 e en países
coma Holanda, Di-
namarca ou Bélxi-
ca a cifra é superior
aos 85. Na cúspide
estaría o Reino
Unido, onde se co-
meten 105,4 deli-
tos por cada mil
habitantes.

Ademais, a
delincuencia vén-
se reducindo den-
de os anos 2002 e 2003, que fo-
ron os de maior actividade dende
comezos dos anos noventa do
anterior século. Porén, desglo-
sando a natureza dos delitos, o
Estado español ten taxas espe-
cialmente baixas en crimes con-
tra as persoas, de liberdade se-
xual (violacións e acosos), dro-
gas ou malos tratos. 

No apartado de roubos e fur-
tos é certo que España se sitúa por
riba da media europea, porén é
moito maior o aumento de furtos
nos últimos anos, mentres que o
de roubos permanece practica-
mente inalterado dende mediados
da década dos anos oitenta do pa-
sado século. De feito, o ano 1989
foi o de maior actividade criminal
dende 1980, segundo un estudo
do profesor da Universidade de
Málaga, José Luís Díez, titulado
Algúns trazos da delincuencia en
España a comezos do século XXI.

Segundo o traballo de José
Luís Díez, publicado na Revista
Española de Investigación Crimi-
nolóxica, “a criminalidade españo-
la non variou a súa estrutura dende
hai vinte e cinco anos. A evolución
da taxa de criminalidade non se co-
rresponde coa percepción social.
Dende o ano 2001, malia os alti-
baixos na criminalidade, a atención
mediática dos asuntos relacionados
con delincuencia aumentaron
substancialmente. Na mesma pro-
porción, tamén vén aumentando a
preocupación polo delito entre a
opinión pública”. Segundo este es-
tudo, a información sobre sucesos
está sobredimensionada. 

Maior poboación reclusa
de Europa

Entre a opinión pública tamén
existe unha alta taxa de percep-
ción de impunidade do delincuen-
te, alimentada polos medios de
comunicación. España conta coa
media de poboación reclusa por
cada 100.000 habitantes máis alta
de Europa, só superada polo Rei-
no Unido e Polonia. O Consello

de Europa chama a atención sobre
este feito e ten solicitado que se
arbitren outras medidas sanciona-
doras alternativas. “Non hai dúbi-
da de que España  os últimos anos
está facendo un uso excesivo da
prisión. A partir do ano 1996 in-
crementouse enormemente a po-
boación penitenciaria no Estado e

aínda máis dende
o ano 2001, malia
que a taxa de deli-
tos se mantivo
constante”, expli-
ca o profesor José
Luís Díez.

Da poboación
reclusa, o 77%
dos reclusos están
en prisión pola
comisión de deli-

tos patrimoniais, predominante-
mente furtos ou roubos. Segundo
o profesor José Luís Díez, “existe
unha forma ineficaz de enfrontar-
se ao problema criminal que con-
siste en modificacións continuas
do Código Penal segundo a alar-
ma que crean os medios de comu-
nicación”. De feito, o ministro de
Xustiza, Juan Fernando López
Aguilar, anunciou unha modifica-
ción do Código Penal que levará

a que aqueles que pertenzan a un-
ha organización criminal perma-
nezan catro anos máis no cárcere.

No apartado de crimes come-
tidos por estranxeiros, os datos
indican que as taxas de criminali-
dade son lixeiramente superiores
ás dos cidadáns españois. Non
obstante, curiosamente, malia a
imaxe que transmiten os medios,

nos últimos tres anos reduciuse o
número de estranxeiros que de-
linquen, mentres que aumentou o
de españois. “A taxa de estran-
xeiros que delinquen é das máis
baixas da UE e non amosa carac-
teres preocupantes aínda consta-
tando a súa presenza crecente
dende mediados dos anos 90”. 

Ademais, malia que des-

cendeu a súa participación crimi-
nal nos últimos anos, a súa parti-
cipación entre a poboación reclu-
sa aumentou. “Máis alá do cárce-
re, é urxente deseñar políticas so-
ciais de integración que permitan
neutralizar as condicións desfa-
vorábeis que fomentan a súa re-
presentación entre os delincuen-
tes”, conclúe José Luís Díez.♦
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O Estado español ten unha das taxas de criminalidade máis baixas de Europa

Os sucesos, sobredimensionados nos medios

Os sucesos son líderes na axen-
da mediática dos telexornais,
ocupando unha porcentaxe se-
mellante á da información polí-
tica. Hai catro anos, as informa-
cións sobre crimes, catástrofes
e accidentes non ocupaban máis
que o 7% do tempo dos infor-
mativos televisivos. Hoxe a súa
porcentaxe  supera o 21,5%, se-
gundo un estudo elaborado por
Consumer-Eroski.

Por canles, a TVE 1 é a ca-
dea que máis tempo lles adica
aos sucesos, cun 26,3% do tem-
po. Unha cifra que supera con
moito as informacións políticas
que acaparan o 19,4% do espa-
zo da cadea pública estatal. A
Segunda, seguida de cerca por
Tele 5 e Antena 3 dedícanlle en-
tre o 20,5% e o 22% do seu
tempo. Cuatro é a canle estatal
que menos tempo destina aos
sucesos, cun 16,5%. 

Entre as canles autónomas,
a TVG ocupa unha alta porcen-
taxe de sucesos, superando o
21% do total dos seus telexor-
nais. Neste apartado é líder a te-
levisión valenciana, Canal 9,
cun 25%. No lado contrario si-
túase a catalá TV-3, cun 7%. De
todos os xeitos, a cifra de TVG

é moi alta, tendo en conta que
ademais do Telexornal normal,
a nosa televisión emite dous in-
formativos de sucesos de media
hora de duración cada un cha-
mado, Galicia Noticias. Do
mesmo xeito, a TVG tamén
conta cun espazo informativo
local das sete cidades, nas que
inclúe gran cantidade de infor-
mación de sucesos.

Deste xeito, segundo indica o
estudo elaborado por Consumer-
Eroski, máis do 40% da informa-
ción dos telexornais teñen un ton
espectacular. En contraposición,
as informacións sobre economía
ou cultura perderon peso nos úl-
timos catro anos, pasando a un
9%. Telemadrid marca a porcen-
taxe máis baixa de información
cultural con só un 5%. 

A estrutura informativa ba-
seada nos sucesos provén da te-
levisión comercial norteameri-
cana, na que a competición po-
las audiencias levou a unha es-
pectacularización crecente e a
elaborar a estrutura dos telexor-
nais cun formato que o director
de Le Monde Diplomatique, Ig-
nacio Ramonet, denomina
hollywoodiense e que consiste
en combinar varias noticias ma-

las (bad news), de corte tráxico
e violento, cunha noticia boa e
positiva ao final (happy end). 

Para diversos teóricos da co-
municación, ademais da especta-
cularización, as noticias de suce-
sos son un referente ideolóxico
das políticas conservadoras, ba-
seadas na seguridade e nalgúns
casos no recorte de dereitos fun-
damentais, e que se esquecen do
proteccionismo social. Segundo
o profesor John Langer, “o que
caracteriza as noticias de sucesos
é precisamente o seu carácter po-
lítico. Presentadas como noticias
asépticas e obxectivas, serven
para lexitimar o control político
por parte dos poderosos”. 

O feito de que os asaltos aos
chalés se convertese nunha das
pedras angulares do debate polí-
tico e que o PP o estea a utilizar
con tanta insistencia, reforza es-
ta teoría. Tamén é sintomático
que a cidadanía presente unha
preocupación tan alta pola cri-
minalidade, malia ter descendi-
do a taxa dende o 2003, termos
un dos índices máis baixos de
Europa e estar sobredimensio-
nada a cobertura mediática, tal e
como indica José Luís Díez.

Seguramente, tal e como in-

dica Langer, a criminalidade es-
tá ocupando un espazo informa-
tivo tan grande porque atenta
contra os piares da nosa socie-
dade. En primeiro lugar, os rou-
bos están sendo perpetrados
contra membros da clase social
alta. E, en segundo lugar, deri-
vado do anterior, as noticias ac-
túan como lexitimadores da de-
sigual distribución da riqueza e
das diferenzas sociais exis-
tentes. As políticas conservado-
ras atopan a súa base e reforzo
ideolóxico neste tipo de noticias
de sucesos que xeran temor e
inseguridade entre a poboación.

“Os medios de comunicación
transmiten moito máis que unha
mensaxe única respecto a quen hai
que votar ou que marca de produ-
to hai que mercar. As mensaxes
están situadas no interior de su-
postos políticos e culturais respec-
to ao que é normal e aceptábel en
sociedade. A un nivel diario, os
medios proporcionan informa-
cións, como a de sucesos, que re-
forzan os intereses dos grupos
conservadores e apartan a aten-
ción doutros asuntos de común in-
terese para os cidadáns”, explica
un dos teóricos dos Estudos Cultu-
rais Británicos, Greg Philo.♦

As noticias de delitos triplicaron a presenza
nos informativos televisivos en catro anos 

RUBÉN VALVERDE
As últimas noticias sobre asaltos a domicilios de luxo en Cata-
luña están disparando a percepción de inseguridade cidadá,
tal e como indican os últimos inquéritos publicados. Mesmo
ocuparon gran parte do tempo de intervención de Mariano
Raxoi e de José Luís Rodríguez Zapatero no debate sobre Po-
lítica Xeral a delincuencia e a inmigración (coa que se relacio-
na habitualmente a criminalidade). Pero que hai de propor-
cionado detrás destas informacións e da percepción da cidadanía?

‘A delincuencia
de estranxeiros
descendeu
dende o 2003”



■ MENTIRAS E VERDADES

Os máis avisados lembrarán que hai ago-
ra máis de dous anos comentei nas páxi-
nas de A Nosa Terra que a Axencia Euro-
pea de Control de Pesca non viría para Vi-
go no 2004, malia o que dixeran esa cam-
bada de xornalistas xeralmente mal infor-
mados que escriben o que lles din os seus
xefes (se cadra están mal informados, pe-
ro parvos non son e nun mundo con tanta
competencia decidiron adoptar unha tácti-
ca de supervivencia, é dicir non consultar
as fontes de información, senón escribir o
que os seus xefes queren ver escrito). Es-
ta diatriba para dicir que poden seguir fa-
cendo caso da alcaldesa de Vigo, da Coo-
perativa de Armadores ou dos xornalistas
sen criterio propio que ecoan as súas pala-
bras que o vento leva, pero o certo é que
malia as súas declaracións e a pantomima
que montaron cando a viaxe de Fischler a
Vigo (un acto claro de apoio a Cañete en
plena campaña electoral) ou máis recente-
mente na viaxe do Comisario Borg, a
Axencia de Pesca non comezou a funcio-
nar en marzo do 2004, como dixeran.
Atrévome a dicir que tampouco virá a Vi-
go en marzo do 2007, nin do 2008. Máis
adiante xa se verá quen lles dixo verdade.

■ ALGO SE MOVE

Dito isto a verdade é que algo se move. O
ano pasado, en xuño de 2005 aprobouse o
Regulamento de Constitución da Axencia
Europea de Control de Pesca (non a Axen-
cia Europea da Pesca, como nos contaran).
Creouse na fin de 2005 o Consello de Di-
rección no que hai un representante por
cada Estado da Unión e seis representantes
da Comisión Europea e que está presidido
polo portugués Marcelo de Vasconcelos,
ex-secretario xeral das Pescas de Portugal
na década dos oitenta e parte dos noventa
(sempre sobre mandato socialista).

■ OS PROBLEMAS PRINCIPAIS

A cerna do problema está como sempre na
soberanía estatal (particularmente nas au-
gas territoriais e máis en terra), na ausencia
de definición das funcións dos diferentes
actores: dos inspectores comunitarios, que
non traballan necesariamente para a Comi-
sión Europea senón que se pretende vaian
constituír un corpo multinacional de ins-
pectores de pesca, do director executivo da
Axencia, dos capitáns dos navíos de ins-
pección (particularmente cando estes per-
tenzan as forzas armadas, xa se sabe o mal
que levan os militares ser comandados por
un civil), etc. Estes problemas non se resol-
ven facilmente, senón que será necesario un
inxente traballo dos xuristas e unhas nego-
ciacións ben traballosas para acadar resulta-
dos que se poidan considerar satisfactorios.

Preguntaranse qué se pode entender por
resultados satisfactorios. Pois ben vou enu-
merar, sen ánimo de ser exhaustivo, algúns
dos posibles: incrementar a cooperación e
coordinación entre os Estado membros en
materia de control de pesca, optimizar os
investimentos en medios de control (patru-
lleiras, avións, helicópteros, sistemas de lo-
calización por satélite...), harmonizar as
inspeccións e os controis tanto en terra
(portos, lonxas, transporte de peixe, comer-

cialización de produtos pesqueiros...), co-
mo no mar (avistamentos, abordaxes,...), de
xeito que ninguén se sinta máis controlado
que o veciño (o que constitúe a queixa cró-
nica dos profesionais da pesca, cada un
máis vítima cá os ou-
tros), contribuír a crear
un maior entendemen-
to entre os estados en
materia de proporcio-
nalidade nas sancións,
crear un corpo multi-
nacional de inspectores
cunha formación se-
mellante, etc.

■ UNHA AXENCIA DE
COORDINACIÓN

Hai unha queixa habi-
tual do sector que cóm-
pre clarificar. Segundo
a proposta que está so-
bre a mesa, a Axencia
non vai ter inspectores
propios e vai centrar o
seu traballo na planifi-
cación (programas es-
pecíficos de inspección
centrados nos plans de
recuperación) e no des-
pregue de efectivos postos a disposición da
Axencia polos Estados membros (Joint De-
ployment Plans, no texto orixinal). Daquela
a sé da Axencia non ten porque estar necesa-
riamente no porto e podería mesmo estar
nun edificio do campus de Vigo, por poñer
un exemplo de afastamento. Non vai ser co-
mo moitos temen (coido que interesadamen-
te) unha especie de “cuartelillo” xeral do
corpo multinacional de inspectores de pesca
patrullando día e noite na ría de Vigo e fa-
céndolle a vida imposíbel á flota galega. Vai
ser, pola contra, un centro de intelixencia, no
senso de ser o centro onde se decidan os pla-
nos de traballo, onde haxa un centro de se-
guimento por satélite das flotas comunita-

rias, onde se decidan (sempre en concerta-
ción coas autoridades dos Estados membros,
necesario non esquecer) os plans de traballo
en certos casos específicos (cando haxa un
plan específico aprobado polos Estados

membros), etc. É ben
sabido que un centro de
intelixencia precisa dun
persoal altamente espe-
cializado, con experien-
cia probada e cunha ca-
pacidade operacional
importante. Mala noti-
cia pois, para os sucesi-
vos nosos gobernos, tan
acostumados que nos
teñen á práctica cotiá
do nepotismo.

Como saberán os
que leran o Regula-
mento, as competen-
cias da Axencia son
ben cativas. Só ten dú-
as funcións ben defini-
das. Unha é a de coor-
dinación das inspec-
cións conxuntas no mar
(o que se chaman Joint
Deployment Plans, que
traducido liberalmente
daría algo así como

Plans de despregue conxunto e iso só cando
exista un Plan específico de control, o que
actualmente só se aplica ao Mar do Norte e
zonas adxacentes sometidas ao Plan de re-
cuperación do bacallau) e unha función de
formación de inspectores (elaboración de
manuais, protocolos de inspección estanda-
rizados, etc). Pouco millo para tanto muíño.

■ AS ETAPAS POR CUBRIR

Está por ver se os membros do Consello de
administración de poñen de acordo na reu-
nión que terá lugar en Vigo os días 14 e 15
de xuño próximos en quen vai ser o Direc-
tor Executivo da Axencia e o rango admi-

nistrativo que vai ter. Seica hai dous candi-
datos que se encargou de escoller un Comi-
té de selección da Comisión Europea. Está
por ver que o Consello de Administración
non pretenda, como xa se insinuou en reu-
nións anteriores, abrir de novo a batalla po-
lo cargo e entrevistar a todos os candidatos
sen respectar a pre-selección da Comisión
Europea. Fálase con insistencia dun candi-
dato do norte, nomeadamente holandés para
o posto de Director Executivo (o que sería
un contrapeso ante a presidencia do Conse-
llo de Administración exercida por un por-
tugués, nese difícil equilibrio entre os dous
bloques, os chamados “amigos do peixe” e
os denominados “amigos dos pescadores”).

Se en xuño se decidise o Director Exe-
cutivo a Axencia se poría en funcionamen-
to de xeito provisional en Bruxelas (xa hai
un espazo reservado para iso nun dos edi-
ficios administrativos da Comisión Euro-
pea)  e xa logo habería que convocar as
oposicións para o persoal especializado
(nas que se ha respectar unha proporciona-
lidade entre nacionalidade e postos de tra-
ballo cubertos, nomeadamente nas catego-
rías superiores), asinar un acordo entre o
director executivo da Axencia e as autori-
dades do Estado español, poñerse de acor-
do sobre as instalacións, comezar as obras,
contratar ao persoal, etc..., ou sexa que
aínda queda moito camiño por percorrer.

Entrementres o Goberno español pro-
puxo un edificio en Vigo, o da Coman-
dancia de Mariña, que a Axencia tería que
partillar co persoal da Armada española.
Os técnicos da Comisión están estudando
as necesidades, pero o edificio pode non
ser o idóneo. Polo pronto non hai acordo
definitivo, pero partillar un edificio non
semella a mellor solución. Non sería me-
llor propoñer un edificio no Campus de
Vigo, afastado do centro e da actividade
portuaria? Xa se verá o que nos depara a
reunión de mediados de xuño.♦

XAVIER QUEIPO é biólogo e escritor.
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A Axencia Europea de Control da Pesca
non virá en 2007

XAVIER QUEIPO

O autor deste artigo considera que aínda non se dan as condicións para que abra a Axencia Europea de Control de Pesca na cida-
de de Vigo porque de momento son necesarias moitas negociacións entre as partes para chegar a unha definición completa das sú-
as actividades. Esta posición desminte a que mantén o Executivo español da inminencia da abertura da Axencia na cidade galega.

A comisión estuda a ideoneidade da Comandancia de Mariña de Vigo para sé da Axencia.                                                                                   PACO VILABARROS

‘Fálase dun holandés
para Director Executivo,

como contrapeso
da presidencia
do Consello

de Administración
dun portugués,

nese equilibrio entre
os dous bloques,

os chamados
‘amigos do peixe’ e os

‘amigos dos pescadores’”



H. VIXANDE
Os sindicatos agrarios atende-
ron a petición das industrias lác-
teas para darlles un prazo de
quince días para presentarlles
aos labregos unha oferta sobre
os prezos do leite. A decisión
apraza a convocatoria dunha no-
va folga de entrega deste produto.

Os tres sindicatos agrarios –Sindi-
cato Labrego Galego, Unións
Agrarias e Xóvenes Agricultores–
tiñan preparada unha folga de en-
trega de leite para os tres últimos
días do mes de maio debido aos
prezos que paga a industria. Nun-
ha reunión das tres forzas celebra-
da o xoves 25 de maio, acordaron
aprazar a súa convocatoria para
darlle tempo á industria para pre-
sentar unha oferta de prezos.

Dous días antes, industria e
sindicatos asistiran a unha mesa
de negociación convocada pola
Consellaría de Medio Rural. Este
departamento do Goberno reali-
zara unha proposta que pretendía
conciliar posturas e que implica-
ba o mantemento dos prezos da
actualidade e a suba de algo máis
dun céntimo por litro en setem-
bro, para mantelo así até fin de
ano. Para entón, tiñan que ter
acordado os prezos base por leite
tipo máis as primas de calidade e
cantidade do novo sistema de pa-
gamentos. Este modelo xa foi
acordado pero é preciso conti-
nuar as roldas negociadoras para
determinar os prezos a aplicar.

Os sindicatos viron esta oferta
da Consellaría de suba dun cénti-
mo como un punto de partida para
comezar a negociación, mais a in-
dustria pediu un novo prazo para
analizala, sobre todo porque na
mesa negociadora non estaba re-
presentada na súa totalidade e entre

elas non había unha posición uná-
nime. Ao parecer, algunhas lácteas
ven con bos ollos a proposta da
Consellaría, mais
outras terían que
valorala e mesmo
algunhas non esta-
rían completamen-
te de acordo. Espé-
rase que en quince
días haxa unha
postura conxunta
da industria.

En calquera ca-
so, a secretaria xe-
ral do Sindicato La-
brego Galego, Li-
dia Senra, insistiu
que “a mobiliza-
ción de finais de
maio está aprazada,
pero se producirá se a industria non
presenta unha alternativa para fixar
uns prezos mínimos razoábeis”.

Estratexia
dos labregos europeos

Existe unha tentativa de varios sin-
dicatos agrarios europeos para tra-
zar unha estratexia conxunta para
conseguir uns prezos mínimos do
leite no continente. O secretario de
Sectores Gandeiros do SLG, Xa-
bier Gómez Santiso, indicou que
“a Organización Mundial do Co-
mercio trazou unha estratexia glo-
bal para forzar unha baixada de
prezos; se no Terceiro mundo pa-
gan os labregos a sesenta euros,
aquí queren facer o mesmo”. Fron-
te a esta campaña das multina-
cionais para reducir dos prezos en
orixe, os labregos europeos queren
dar unha resposta unificada.

A situación neste momento é
dramática para os labregos. En
Francia os prezos que perciben es-
tán ao mesmo nivel que no Estado

español, cando tradicionalmente o
leite alí cotiza catro céntimos por
enriba que aquí. Este recorte le-

vou a moitas ex-
plotacións galas a
pechar e provo-
cou que este ano
Francia non al-
canzase a súa cota
de produción. En
Alemaña, por ou-
tra banda, os pre-
zos están oito
céntimos por de-
baixo da cotiza-
ción de hai dez
anos.

O Supremo
castiga
as lácteas

O Tribunal Supremo rexeitou os
recursos de casación presentados
por 48 industrias lácteas contra a
imposición de multas por valor de
7,3 millóns de euros por pactar os
prezos que lle pagaban aos gandei-
ros. O fallo do Superior ratifica as
sancións por unhas prácticas que
tiveron lugar nos anos 91 e 92.

“Neste sector os prezos míni-
mos están prohibidos, pero as
empresas poden pactar o que lle
pagan aos gandeiros para que
non haxa competencia”, ironizou
o secretario de Sectores Gandei-
ros do Sindicato Labrego Gale-
go, Xabier Gómez Santiso.

O efecto que teñen nos gan-
deiros os pactos dos prezos entre
as lácteas é que os labregos non
poden cambiar de industria á que
lle venden o leite porque na
práctica non van gañar nada, xa
que non poden xogar co mellor
pagador. Trátase dunha quebra
da libre competencia que debe
existir nun mercado capitalista.♦
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MANUEL CAO

A operación da xustiza italiana contra a trama urdida por Lu-
ciano Moggi, director xeral da Juventus de Turín dende 1994,
puxo ao descuberto a rede de intereses na que estaban envol-
tos os principais axentes que operan no mercado do fútbol: di-
rectivos, futbolistas, árbitros, entidades financeiras e medios
de comunicación. Non é fácil montar unha rede tan perfecta
nun deporte que move sentimentos primarios nos afecciona-
dos e que ten un grande arraigo e popularidade no corpo so-
cial italiano. Para iso eran necesarias moitas complicidades e
connivencias informais e unha impunidade de facto tanto por
parte dos órganos de control formais: xustiza, policía, etc co-
mo da propia cidadanía, acostumada a funcionar con estrutu-
ras alegais e informais nas que ten confianza e familiaridade.

Certamente, hai moito tempo que o fútbol deixou de ser só un
deporte para converterse nunha actividade económica ligada ao
sector servizos con múltiplas facetas: turismo, publicidade, entre-
temento, infraestruturas, etc. En Europa, particularmente, o fútbol
é o rei pero os demais deportes camiñan inexorabelmente cara ao
espectáculo de masas no que priman os intereses económicos tan-
to na definición de obxectivos como nas estratexias e posibilida-
des de éxito. Nese sentido, as leis do deporte que se foron apro-
bando en case todos os países avanzados asimilan os clubs a em-
presas normais cos seus accionistas e traballadores que se moven
nun mercado con regras do xogo que dependen en parte da lexis-
lación mercantil e laboral pero tamén das propias normas deseña-
das e aplicadas polos participantes con carácter de autocumpridas.
Por agora, os intentos de acudir aos tribunais ordinarios para diri-
mir cuestións relativas á disciplina e regulamento interno da com-
petición tiveron escaso éxito e, neste sentido, está por ver a efica-
cia destas actuacións xudiciais realizadas en Italia que dependerá
da aplicabilidade da lexislación xeral italiana e da capacidade de
rexeneración dunha sociedade alérxica a unhas normas formais
nas que nen cre nin coas que se sente identificada.

A existencia de trampas na competición deportiva é tan anti-
ga coma o propio deporte pero é esencial que as trampas sexan
excepcionais e para iso os tramposos deberían ser desincentiva-
dos mediante castigos contundentes aplicados de xeito inmedia-
to. De todas as formas, cada sociedade ten unha valoración dife-
rente sobre a gravidade dos enganos e manipulacións tramposas
e velaí a existencia de castigos moi diferentes segundo os países.
Un mesmo feito delitivo ten penalizacións distintas no ordena-
mento xurídico que responden ás preferencias das correspon-
dentes sociedades e a extensión e duración no tempo da trama de
Moggi revela a aceptación implícita polos axentes dunha estra-
texia de busca de vantaxes afastada do modelo competitivo. A
Juventus semella o cumio dunha trama coñecida e aturada por
todos na cal o principal beneficiado era o club turinés pero tamén
tiñan vantaxes outros equipos. Só os rebeldes a Moggi sufrían
consecuencias inmediatas materializadas en descensos de equi-
pos ou árbitros e fuxida de xogadores, pero eran unha minoría.
Esta situación podería asimilarse ao modelo de favores xenerali-
zado coñecido como rent-seeking que foi aplicado por algúns au-
tores para explicar a situación económica do Mezzogiorno.

A trama de Moggi demostra a importancia das institucións
para entender as dinámicas xerais dos países. O caldo de cul-
tivo das estruturas informais italianas transforma un deporte
competitivo, aberto e con múltiplos axentes con intereses
contrapostos como o fútbol, nunha actividade amañada e ma-
nipulada por un grupo pequeno e ben organizado. O peso cre-
cente dos intereses económicos no fútbol obrigará os lexisla-
dores a afortalar as institucións de control para dar garantías
de cumprimento das regras da competencia.♦

‘Cada sociedade ten unha valoración
diferente sobre a gravidade das

manipulacións tramposas e velaí a
existencia de castigos moi diferentes

segundo os países”

Aprazan a folga para negociar coa industria

Os sindicatos agrarios danlles
quince días ás lácteas para
ofrecer novos prezos do leite

A industria láctea está a pagar prezos que non permiten a viabilidade das explotacións.                                     PACO VILABARROS

Fronte á campaña
das multinacionais
para reducir os
prezos en orixe,
os labregos
europeos queren dar
unha resposta
unificada.

Luciano Moggi, á esquerda, fala con Marcello Lippi antes dun partido da Juventus.



O organismo era unha vella rei-
vindicación do sector, unha vez
que as cámaras agrarias non cum-
prían co obxectivo de partici-
pación na toma de decisións dos
labregos nos asuntos que os atin-
xen. Estará listo para setembro e
terá unha función semellante á
doutros consellos consultivos, co-
mo o de Relacións Laborais, o da
Cultura, etc. “Por primeira vez se
democratizará o agro galego, por-
que nos últimos 25 anos de Esta-
tuto non se habilitara ningún órga-
no de debate e decisión exclusivo
para un sector estratéxico de Gali-
cia”, explica o conselleiro de Me-
dio Rural, Alfredo Suárez Canal.

Na explicación dos motivos
da Lei no Parlamento, Suárez Ca-
nal aludiu á situación que está a
atravesar o campo, cunha perda
constante de poboación e de pos-
tos de traballo. “Á vista da grande
importancia económica e social
do sector agrario en Galicia, fun-

damental para a fixación de pobo-
ación no medio rural, e tendo en
conta a inoperancia das Cámaras
Agrarias, cómpre dotarse dun no-
vo órgano eficaz. O Consello
Agrario ten que ser acorde coa
evolución doutros órganos de par-
ticipación social baseados en es-
truturas funcionais máis áxiles na
toma de decisións e debe proceder
á disolución destas corporacións
de dereito público, co regulamen-
to do destino do seu persoal e pa-
trimonio”, explicou o conselleiro.

Entre as funcións do Conse-
llo Agrario, destaca a creación
dun marco institucional axeitado
para favorecer e impulsar a parti-
cipación e colaboración do re-
presentantes sindicais do agro en
todos aqueles asuntos relativos
ao sector agrario. Así mesmo, ta-
mén servirá para fomentar o diá-
logo , a participación e a colabo-
ración entre as institucións e os
axentes sociais implicados, pro-

piciando o intercambio de infor-
mación e a busca de acordos na-
queles asuntos de maior relevan-
cia para o sector agrogandeiro.

Outro obxectivo é a análise das
políticas  que afecten o sector

agrario no seu conxunto, así como
a contribución ao seguimento dos
planos e programas das políticas
agrarias que teñan incidencia so-
bre o medio rural, presentándolle
unha especial atención ao impacto

de xénero das medidas adoptadas.
Emitirá ditames sobre a normativa
de carácter xeral do Goberno e es-
pecífica da consellaría competen-
te, nas materias de agricultura e
desenvolvemento rural, así como
sobre os planos e programas rela-
tivos á política agraria e de desen-
volvemento rural e normativas
sectoriais que lles afecten ás con-
dicións socioeconómicas dos ha-
bitantes do medio rural.

Ademais, o Consello Agrario,
proporá reformas, canalizará reco-
mendacións e achegará suxestións
ao respecto daquelas políticas que
afecten ás condicións socioeconó-
micas dos habitantes do medio ru-
ral. Proporá e asesorará os distin-
tos órganos da Administración pú-
blica galega sobre as medidas e ac-
cións que se consideren precisas
para mellorar o nivel de renda das
explotacións agrarias e a calidade
de vida dos seus propietarios, pro-
movendo a dignificación das acti-
vidades laborais agrogandeiras,
moi castigadas nos últimos anos.

Outra das súas funcións será a
elaboración de informes sectoriais
sobre a situación, evolución e pers-
pectivas dos diferentes subsecto-
res, así como impulsar a partici-
pación das mulleres que se dedican
á actividade agraria, e, en xeral, ás
que viven no medio rural, entrando
en todas aquelas discriminacións
por cuestións de xénero.♦
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Estarán representados os sindicatos e substituirá ás Cámaras Agrarias

O Consello Agrario funcionará en setembro
R.V.A.

A Consellaría de Medio Rural sacou adiante un dos seus grandes
proxectos para esta lexislatura: a supresión das obsoletas cámaras
agrarias provinciais e a súa substitución por un Consello Agrario
Galego. De agora en diante, o Consello funcionará como un órgano
permanente de asesoramento, diálogo e consulta do Goberno gale-
go en materia agraria e desenvolvemento rural. Estarán represen-
tados nel, xunto coa Administración, os tres sindicatos agrarios
maioritarios: Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias e Xóve-
nes Agricultores. A representación será paritaria, con doce repre-
sentantes da Xunta e outros tantos das tres organizacións agrarias.

O conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal.                                           A.G.N.

O patrimonio das xa extintas Cá-
maras Agrarias pasará a mans de
Medio Rural e de aí será transfe-
rido, xunto cos traballadores, ao
novo Consello Consultivo. En
total serán 267 inmóbeis e 316
terreos os que servirán para dina-
mizar a actividade do novo orga-
nismo no rural. 

O novo organismo nace con
certa polémica, xa que non lles dá
cabida ás cooperativas, que xa ex-
presaron a súa disconformidade
con esta decisión. O PP tamén se
opón a unha composición paritaria
dos sindicatos representados no
Consello e pide que se convoquen
canto antes eleccións no campo.♦

O patrimonio das Cámaras pasará
ao novo organismo



CÉSAR LORENZO GIL
O portavoz do BNG no Congre-
so dos Deputados, Francisco
Rodríguez, reclamou do presi-
dente do goberno español, José
Luis Rodríguez Zapatero,
maiores compromisos coas in-
fraestruturas para evitar atra-
sos “inexplicábeis” e reclamou
un avance “cualitativo” na des-
centralización para asegurar a
autonomía financeira de Galiza.

Francisco Rodríguez foi claro no
seu pedimento ao goberno cen-
tral. “Os galegos aspiramos a vi-
vir do noso traballo, non das sub-
vencións”. Para conseguilo, o de-
putado nacionalista manifestou a
necesidade de lograr “autonomía
financeira”. En palabras de Ro-
dríguez, a autonomía nas finanzas
conséguese a través da descentra-
lización. “Pode que o Estado es-
pañol sexa o país máis descentra-
lizado en canto ao gasto”, respon-
deulle a José Luis Rodríguez Za-
patero, “pero tamén cómpre des-
centralizar os ingresos”, dixo.

Rodríguez considera que o
momento actual que vive o Estado
é moi interesante politicamente
porque despois de moitos anos “se
pode falar” de temas como nación
ou Estado. “Temos ocasión de
analizar e clarexar, no terreo ideo-
lóxico e político, o que é unha na-
ción e o que é un Estado”, expli-
cou. “Falamos sobre a posibilida-
de de adaptar o Estado español ao
seu carácter plurinacional, pluri-
cultural e plurilingüe.”

Neste sentido, o portavoz do
BNG criticou a forte resistencia
contra o proceso de reformas, es-
pecialmente contra o debate sobre
o novo Estatut catalán e recordou
que, igual que hai 70 anos, seguen
a ser os poderes radicados en Ma-
drid os máis agresivos. Ao mesmo
xeito, gabou que fose Zapatero
impulsor de acabar cos tabús so-
bre “que é nación e que é Estado”,
mais advertiu ao presidente do ris-
co de que as súas palabras acaben
en nada. “Actúase con criterios de
conxuntura até cando hai o desexo
de integrar e non excluír, como é
o seu caso. Así é moi difícil cons-
truír sobre bases de igualdade. Até
existe o perigo de que o seu dis-
curso da diversidade, o pluralismo
e o diálogo, contrasten ou palide-
zan fronte á práctica da centraliza-
ción de competencias a través da
lexislación e as normas do Estado
(proxectos de lei de réxime local,
de discapacidade, de Radio Tele-
visión Española, a política de vi-
venda, intentos de reforma electo-
ral)”.

Infraestruturas

Para Rodríguez, un dos capítulos
fundamentais das relacións entre
Galiza e o Estado é o das infraes-
truturas, concretamente os cami-
ños de ferro. O parlamentario na-

cionalista mostrouse optimista a
respecto do cambio experimenta-
do por este sector nos orzamen-
tos do 2006 pero dixo sospeitar
“que non se investirá todo o orza-
mentado”. O portavoz do BNG
criticou a lentitude dos proxectos
e puxo como exemplo a conexión
entre Vigo e A Coruña, que de-
morará un total de dez anos des-
de o seu inicio para un tramo de
só 160 km. “Necesitamos veraci-
dade, compromiso e responsabi-
lidade”, dixo Rodríguez.

Na súa intervención tivo tem-
po para subliñar a precaria políti-
ca forestal ou as incoherencias
das empresas estatais en Galiza,
caso de Navantia. “Desmoralíza-
nos ver que, nun intre de gran de-
manda mundial de construción
de buques, un estaleiro de gran-
des dimensións como o de Fene
segue en proceso de desmantela-
mento. Dáse o paradoxo de que
un estaleiro privado da ría de Vi-
go, por falta de capacidade nas
súas gradas, subcontrata a cons-

trución de cascos a Navantia pa-
ra non facelos non en Fene, ex-
cluído por unha prohibición polí-
tica, senón en Puerto Real, a con-
siderábel distancia. E é diñeiro da
Xunta o que avala os contratos”.

“A ficción da igualdade”, ex-
plicou, “que nos predican os de-
fensores do statu quo desménte-
se no caso de Galiza facilmente”.
Así, destacou datos que exempli-
fican a perda de peso específico
no Estado, caso da emigración
de mozos, a desvantaxe na remu-
neración –do 9,3 por cento– ou a
perda demográfica.

O futuro do galego

Francisco Rodríguez pediu ta-
mén “outro com-
portamento da
Administración
central” a respec-
to do galego. Re-
feriuse ás dificul-
tades dos que que-
ren usar o idioma
propio en cousas
tan cotiás como
un casamento,
formalizar un do-
cumento público
ou acceder aos
servizos da Axen-
cia Tributaria. “É
un dereito huma-
no elemental. Non
queremos seguir
vivindo como es-
tranxeiros no pro-
pio país”. Rodríguez criticou a
hostilidade do delegado do go-
berno central en Galiza para coas
normativas a prol do galego nos
concellos “acordes coa legalida-
de vixente”. Para o deputado do
BNG, a lingua é un factor funda-
mental na “recuperación da auto-
estima e na superación do auto-
noxo” e pediulle a Zapatero que
non permita que a RTVE deixe
de emitir en galego. Cun sorriso
nos beizos, pediulle ao presiden-
te que lle chamase “á miña cida-
de Ferrol e non El Ferrol e que

cambiase o Gallego por Galego
cando se referise ao Bloque”.

Man tendida de Zapatero

O presidente do goberno escolleu
contestarlle a todo o grupo mixto
en conxunto. Ao fío da interven-
ción de Rodríguez, Zapatero des-
tacou o acerto que supuxo o Es-
tado autonómico e a aposta pola
descentralización. “A pesar de to-
dos os agoiros, que agora se repi-
ten, o certo é que se mellorou na
eficacia e na resposta ás deman-
das da cidadanía”, explicou. “Por
iso o proceso que se abriu coas
reformas dos Estatutos pretende
adaptar o sistema aos novos tem-
pos, melloralo e profundalo”.

O presidente
salientou o incre-
mento dun 18 por
cento nos investi-
mentos estatais
para Galiza e ou-
tras medidas co-
mo a aprobación
de todos os pro-
xectos relaciona-
dos coas infraes-
truturas da alta
velocidade ou a
liberalización de
certas peaxes.
“Estamos facen-
do esforzos para
reindustrializar
F e r r o l t e r r a ” .
Contodo, Zapate-
ro recoñeceu que

era “preocupante” a demora nas
obras e apelou ao espírito de co-
laboración entre o goberno que el
preside e o gabinete galego.

Zapatero tamén anunciou
que de aquí a pouco poderase
tratar en galego coa Axencia Tri-
butaria e defendeu a necesidade
de que “a lingua propia de Gali-
za” adquira un recoñecemento
xurídico de primeira orde “se-
guindo o camiño do Estatut de
Catalunya”. “O feito lingüístico
é determinante para explicar a
pluralidade do Estado”, dixo.♦
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DEBATE DE POLÍTICA XERAL

Francisco Rodríguez gaba que ‘hoxe se poida definir que é nación e que é estado’

O BNG reclama autonomía financeira
para que Galiza medre

Agás nas respostas aos parla-
mentarios do PNV, Josu Erkore-
ka, EA, Begoña Lagasabaster, e
Nafarroa Bai, Uxue Barkos, Za-
patero preferiu tirar do primeiro
plano do debate dos pasados 30
e 31 de maio o tema do proceso
de paz en Euskadi. O mesmo fi-
xo o líder da oposición, o popu-
lar Mariano Raxoi, que aceptou
o pacto de tratar a ETA nun pró-
ximo debate monográfico.

O habitual diálogo entre Za-
patero e Raxoi volveu ser inten-
so. Os principais temas de am-
bos os seus discursos foron a
xestión destes dous anos, a polí-

tica exterior e a situación da se-
guranza cidadá e a inmigración.

A actualidade destes dous
últimos temas obrigou a Zapa-
tero a ir á roda de Raxoi, que
os primou e relacionou. “Non
veñen traballar aquí os que
asaltan chalés. Sería absurdo
deslindar o problema da inmi-
gración do problema do au-
mento da inseguranza”.

Zapatero negou que aumen-
tase a delincuencia e criticou
que Raxoi considerase “novos”
delitos como secuestros express
ou roubos con violencia nas ca-
sas. “Cando vostede estaba no

goberno, xa os xornais lle dedi-
caban moitas páxinas ao tema”.
O presidente anunciou que se
duplicarán as prazas policiais e
negou que o proceso de regula-
rización fixese aumentar o nú-
mero de irregulares.

O debate, mediocre e con voz
demasiado alta case sempre, tivo
o seu intre máis polémico cando
o PP insistiu en queixarse da atri-
bución de tempo á intervención
de Raxoi. O propio presidente do
Congreso, Manuel Marín, tivo
que recordar que os populares
aceptaran os seus tempos na xun-
ta de portavoces e non se librou

da polémica cun Eduardo Zapla-
na que o acusou de “expulsar” a
Raxoi da tribuna.

Esta estratexia, que parece
imposta polo propio Zaplana e
admitida coa boca pequena por
Raxoi –até se dirixiu aos seus
cun “oye, haced el favor” cando
berraban contra Marín–, estaba
preparada de antemán como
xeito de desviar a atención so-
bre o contido do debate. “Can-
do eu era xefe da oposición, da-
ba opcións concretas para me-
llorar o país”, dixo Zapatero.
“Vostede, señor Raxoi, segue
predicando a Apocalipse.”♦

Inseguranza e inmigración perante o silencio sobre a ETA

Zapatero defendeu
a necesidade de que
‘a lingua propia
de Galiza’ adquira
un recoñecemento
xurídico de primeira
orde ‘seguindo
o camiño do Estatut
de Catalunya’

Francisco Rodríguez.



Na cidade Mitad del Mundo, dis-
trito metropolitano de Quito, unha
liña no chan marca o límite entre
os hemisferios. A liña equinoccial
dálle nome a un país situado entre
o norte, e o seu Tratado de Libre
Comercio (TLC) cos EE UU, e o
sur da revolución indíxena e boli-
variana. Unha liña no chan: un sin-
xelo xeito de sinalar onde remata o
norte e onde empeza o sur no
Ecuador. Só que a latitude 0º non
pasa por Mitad del Mundo. Está
240 quilómetros máis ao norte.
Determinárono con exactitude os
indíxenas hai mil anos. Mais ese
pequeno detalle non vai arruinar
un negocio. Non no Ecuador.

Ao sur de Guayaquil hai casas
de pallabarro, de bloques, algunha
de madeira, tamén de tixolo, todas
con reixas, lixo nos cruzamentos
de rúas. O suburbio. Hai cans osu-
dos, vendedores que vocean caran-
guexos ou outra cousa, piche entre
os buratos, cables ao ar, unha torre-
ta de alta tensión. O fogar de Eve-
lina é tamén unha tenda na que
despacha, como todos os comer-
ciantes, a través da reixa. Dálle a
benzón ao seu fillo Luis, que sobe
en marcha ao colectivo desconxun-
tado que voa cara ao norte –“dálle,
flaco, dálle”– e ao que saltan ven-
dedores de xelados, de vasos de re-
fresco de botella de dous litros, de
fe. O bus avanta pola esparexida
cidade entre o fluído caos dos
chevys que apitan e cruzan. No
centro hai vixilantes privados, ten-
das sen reixas, cambistas de feixes
de billetes fronte aos mesmos ban-
cos que bloquearon no corralito da
década do 1990. Perto, no outeiro
de Santa Ana, dividido en dúas me-
tades: a rehabilitada e a que cae.
Desde o faro, enriba, vese a ponte
a Samborondón e as casas de cana
de Mapasingue, o río Guayas vaise
ao Pacífico no esteiro, e no Male-
cón 2000, paseo público símbolo
da “rexeneración” promovida por
Jaime Nebot, alcalde do Partido
Social Cristiano (PSC), está reser-
vado o dereito de admisión. 

O Ecuador leva dez presidentes
en dez anos, incluído un breve
triunvirato. Luis axuda a Hugo
Avilés, actor, a repasar algúns deles

no ambigú do Teatro Tablaraza.
Abdalá Bucaram volveu do exilio
vestido de Batman para ser presi-
dente, o Congreso declarouno in-
capaz mental e volveuse ao Pana-
má. Máis tarde chegou, e caeu, Ja-
mil Mahuad, e despois Lucio Gu-
tiérrez. Os indíxenas son unha gran
forza popular, capaz de tombar
presidentes nun país de apelidos
encistados nas listas electorais e
nos negocios. Como León Febres-
Cordero, de estirpe de presidentes,
líder sempre do PSC. Ou Gustavo
Noboa, empresario bananeiro, o
home máis rico do Ecuador. A ba-
naneira segue a dar cartos, aínda
que agora o PIB o engorda o petró-
leo da Amazonía. Fóra do Tablara-
za, a fileira da billeteira está custo-
diada por un home armado e de
uniforme. A dez dólares a entrada.
O salario medio no Ecuador rolda
os 300 dólares. No 2000, a divisa
estadounidense substituíu o sucre,
moeda nacional. A súa boquexada
final foi de 25.000 sucres o dólar.

“Para España está a ir o peor
do Ecuador. Mais iso é bo, estase
a limpar o país”. Luis, de visita
despois de tres anos na Coruña,
non está para contestarlle a esta
señora que latrica na súa casa, ho-
xe decorado da serie que grava a
súa primoxénita. Súa outra filla,
Jessica, regresa de localizar exte-
riores e de presenciar un atraco.
“É a primeira vez que me apuntan

cunha arma”. Relátao arfando, re-
mata, ponse a xogar co seu bebé.
Conclúe a gravación e o chofer le-
va o equipo para a casa. Kati, de
estilismo, di que vai ao suroeste.

—Ah, ao suburbio?
—Bah…
O chalé da mamá da actriz non

é do mellor de Urdesa, Urbaniza-
ción del Salado, ao norte de Gua-
yaquil, onde os cativos brincan en
parques á sombra de palmeiras
lustrosas que flanquean fastosas
avenidas de mansións e clínicas e
concesionarios e a xente toma algo
nas terrazas, leva reloxo de pulso e
todo vai ben. Mais os aniñados, di
Kati, os relambidos de verdade,
viven no veciño Samborondón,
onde os niños burbuja só coñecen
os suburbios de ouvidas.

Da costa á serra

Norte de Quito: rúas residenciais
con pintadas polo dereito ao abor-
to e contra o Tratado de Libre Co-
mercio. A capital aparenta ser
máis reivindicativa ca Guayaquil,
primeira cidade e motor económi-
co do Ecuador. O clima dos Andes
é máis frío ca na costa, a cidade
ten edificios de apartamentos, o
tránsito acata (máis) os sinais. A
parte colonial retén algo de Casti-
lla, nunha das torres da basílica
neogótica a Igrexa Católica mon-
tou un restaurante. “Catro barrios”
do norte de Quito fixeron “a últi-
ma revolución”, di Franz, empre-
sario bávaro con moitos anos no
Ecuador. El e Mayfe compraron
unha minitelevisión para ver os
seus veciños de rúa perseguir a

Lucio Gutiérrez até o avión que o
tirou do país.. Pool e Belén, desde
a súa gran casa na cercana e selec-
ta vila de Tumbaco, coidan que o
último presidente derrocado caeu
por unha verdadeira insurrección
popular “pola dignidade, non para
subir o soldo un 5 por cento”.

Na de Titi e Lucy hai unha te-
rraza desde a que se ven os barrios
obreiros do sur, as casoupas máis
ao sur, a sombra do Pichincha. Son
irmás e viven nun edificio que en
troques de porteiro automático ten
garda armado. Titi é mestra de in-
glés e ex alumna do elitista Cole-
xio Americano, canteira de ¡Alfa-
ro Vive, Carajo!, guerrilla desfeita
na década do 1980 polo presiden-
te León Febres-Cordero. No distri-
to metropolitano está a cidade Mi-
tad del Mundo, empresa que admi-
nistra a liña pintada no chan por
onde, afirman, pasa o Ecuador.
Nun dos seus pavillóns, os cientí-
ficos de Quitsa-To din que o GPS
demostra que a latitude 0º 0’0” pa-
sa 240 quilómetros máis ao norte,
tal e como determinaron hai mil
anos os indíxenas preincaicos no
lugar de Catequilla. Quitsa-To ten
tres xuízos pendentes para botalos
de Mitad del Mundo. Un milenio
despois, os indíxenas piden a
asemblea constituínte que refunde
o Ecuador, que nacionalice o pe-
tróleo. Cortan estradas, dinlle non
ao Plano Colombia, ao TLC. O se-
cretario de Comunicación do go-
berno de Alfredo Palacio, Enrique
Proaño, di que Hugo Chávez e
“tres vascos” están tras as mobili-
zacións que marchan sobre Quito
desde o norte. E desde o sur.♦
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Prestixio
de Cuba
GUSTAVO LUCA

Na América de José
Martí as xerarquías
do poder viven en vi-

lo porque pola primeira vez
en moitos anos a patrulla im-
perial mira máis por Asia e o
fondo do Mediterráneo. O
aliado supremo da
acumulación ficou sen ideas.
O máis novidoso que pode
ofrecerlle ao continente é
Álvaro Uribe, neto do funda-
dor dos escadróns da morte,
demócrata que abraza o
goberno con menos do 20%
dos votos. Uribe invita a vo-
tar en liberdade despois de
garlopar o que lle queda de
electorado (o goberno non
goberna na metade do
territorio de Colombia)
mediante un exército
clandestino de pistoleiros
que paga a conta dos
orzamentos do Estado.

Quen acredita nos
compactos ideolóxicos lanza-
dos por Norteamérica para o
continente sur nos últimos
cincuenta anos? O Estado Li-
bre Asociado nin é
exportábel nin soluciona os
graves problemas de Puerto
Rico. As curas neoliberais
arruinaron os Estados non
sen antes cobraren un alto
prezo en desaparecidos. Non
queda nin o rastro da famosa
Revolución en liberdade de
Eduardo Frei e moito menos
da Alianza para o Progreso
dos Kennedy. A tortura cien-
tífica da Escola das
Américas, recordada por
Abuh Grhaib, é o máis
presente da prédica do
capitalismo popular. 

A Revolución Cubana é
nesta altura o discurso da ra-
zón e o referente positivo.
Cuba exporta sanidade e
educación a todo o continen-
te despois de universalizalas
na illa. O millonario esforzo
de propaganda anti-comunis-
ta e do bloqueo non pode na-
da contra este prestixio reno-
vado. A maioría da
poboación da América de
Martí e de Simón Bolívar
coida que o seu mal vén da
CIA, da Escola das
Américas, do Fondo Moneta-
rio e do Banco Mundial. A
democracia participativa e
directa da asemblea do Poder
Popular de Cuba transmite
máis confianza que todos os
sistemas vixiados por merce-
narios coma os de Uribe, que
esperaban. 

De patrulla polo planeta,
rodeados no Iraq, disparando
contra os rapaces que corren
os tanques en Kabul e
probando caras máquinas de
guerra contra as costelas
marcadas dos palestinos, os
soldados do libre mercado
experimentan as
consecuencias de facer
política só polas armas. O
fracaso é máis evidente que a
versión oficial e ponlles
espanto ás clases
privilexiadas de México a
Bos Aires.♦

Ecuador, entre a dependencia estadounidense e a revolta indixenista

Un país na metade do mundo
MIGUEL LÓPEZ CALZADA / QUITO

En outubro, o Ecuador celebra eleccións presidenciais. O move-
mento indixenista terá a chave do novo goberno, tras o fiasco da
elección de Lucio Gutiérrez. Para coñecer este país, é bo observar
as súas xentes e a enorme desigualdade que a súa sociedade ofrece.

Neno en Guayaquil. Á dereita, unha escena ao norte de Quito.

Guardas privados en Guayaquil. Á dereita, vello en Carchi.
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Van xa para 28 anos, dende que foi apro-
bada a constitución española, que se re-
servaba no artigo 149 as competencias ex-
clusivas sobre as relacións internacionais,
a emigración e inmigración, o sistema
monetario... etc. Tres décadas que esna-
quizaron o soporte argumental no que se
baseaba a restritiva participación interna-
cional dos entes subestatais.

Hai xa 25 anos que entraba en vigor
un Estatuto de Galicia que ignoraba a
importancia da proxección exterior do
país, e só facía unha referencia colateral
ao tema dos dereitos dos cidadáns espa-
ñois residentes no estranxeiro. 

Dous feitos transversais, acontecidos
dende a aprobación da constitución e do es-
tatuto, mudaron radicalmente o marco no
que se desenvolven as nosas relacións in-
ternacionais: A integración nas comunida-
des europeas e o progresivo impulso das re-
lacións multilaterais en campos como: o co-
mercio, a economía, os fluxos migratorios... 

Nin España ten hoxe competencias
exclusivas nun sistema monetario, no que
xa nin sequera ten moeda propia. Nin as
comunidades autónomas poden abstraerse
da responsabilidade coas colectividades
de emigrantes no exterior ou cos inmi-
grantes que conforman, nunha porcentaxe
significativa, boa parte da súa estrutura
demográfica, produtiva ou asistencial. 

Semella lóxico que as modificacións
constitucionais ou estatutarias en marcha
sirvan para modernizar os instrumentos
legais e xurídicos, para sermos máis efi-
caces na acción exterior.A sociedade ga-
lega non debe resignarse a ser mera es-
pectadora da política exterior estatal. Pa-
ra unha maior eficacia  na xestión dos re-
cursos e  das oportunidades cumpriría
unha estratexia exterior planificada que
dispoña do maior amparo social posíbel.

Cada día, nas relacións internacionais
interveñen máis pezas provenientes do

campo privado. Sen ningún tipo de limi-
tación legal que atenace as súas poten-
cialidades internacionais. Entidades co-
mo: as empresas, ONGs, ecoloxistas,
sindicatos, organizacións culturais...
exercen libremente a súa progresiva vo-
cación exterior, sen as limitacións coas
que se atopaban as entidades públicas su-
bestatais, constrinxidas por un marco le-
gal que hoxe semella anacrónico.

Pretender que as entidades territo-
riais, que teñen corresponsabilidade en

materia de economía, industria, cultura...
estean inmóbiles, que non tomen iniciati-
vas exteriores, cando o número de facto-
res internacionais que interveñen no ám-
bito sociopolitico e económico son cada
día maiores.... cando a supervivencia nun
marco de progresiva concorrencia mun-
dial require de intensas e áxiles relacións
exteriores... está fora da realidade na que
se moven agora e se van mover no futu-
ro as sociedades abertas.

Galicia como espazo sociopolítico

ten que ultrapasar a teoría da extrema
periferia xeográfica. No mapa europeo
non é moito máis periférica que Madrid,
Lisboa, Cádiz ou Badaxoz. Na cartogra-
fía planetaria resulta mellor puntuada,
ocupando espazos centrais tal como
acontece no tema do litoral marítimo ga-
lego, ou as grandes rutas de transporte
transoceánico.

A reforma estatutaria en marcha abre
a oportunidade de vertebrar o marco de
relacións exteriores de Galicia. Podemos
reparar o esquecemento da acción exte-
rior galega patente no estatuto do 1981.
Recoller na norma fundamental dos gale-
gos, as referencias oportunas que ampa-
ren as necesarias actuacións interna-
cionais, que posibiliten a presenza dos
entes territoriais no organismos interna-
cionais nos que se debatan temas que in-
cidan en Galicia, que permitan actuar
presencialmente nos organismos nos que
se promulguen leis polas que se rexerían
os intereses galegos...

Vocación exterior galega, que recolla
a herdanza de homes bos e xenerosos co-
mo Diego Sarmento de Acuña, conde de
Gondomar; Plácido Castro, quen inter-
veu no IX Congreso das Nacionalidade
Europeas, que se celebrara en Berna co
apoio da Sociedade de Nacións, onde
Galicia obtivera o recoñecemento de na-
cionalidade diferenciada, ou Lois Tobío,
diplomático de carreira, impregnado do
universalismo que empapou os promoto-
res do Partido Galeguista, a quen o país
lle vai dedicar unha merecida homenaxe
no centenario do seu nacemento, o 13 de
xuño en Santiago. 

A Galicia aberta que Sarmento, Pláci-
do ou Tobío defenderon, debería quedar
recollida no novo texto estatutario.♦

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

Vertebrar o marco exterior
LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

‘Pretender que as entidades territoriais, que teñen
corresponsabilidade en materia de economía, industria,
cultura... estean inmóbiles está fóra da realidade na que

se moven agora”

Evaristo Lareo a carón de Bieto Lobeira (BNG) e Laxe Tuñas (PSdeG PSOE), na Comision de Reforma do Estatuto.
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Imos ver cal é a relación que
existe entre práctica de activida-
de física (ausencia = sedentaris-
mo) e obesidade, tanto a nivel
do Estado Español como na
Unión Europea, segundo cifras
oficiais. Así mesmo, comproba-
remos cales son as actividades
de lecer realizadas con maior
frecuencia. Finalmente, amosa-
remos cal é o gasto en deportes
para o 2006 das comunidades
autónomas.

Práctica da Actividade física

O estudo do Ministerio de Sani-
dade e Consumo acerca da saú-
de da poboación española no
contexto europeo menciona que
un dos comportamentos e hábi-
tos saudábeis máis populares
nos últimos anos foi o exercicio
físico, con beneficios para a sa-
úde, contrastados cientifica-
mente. Continúa afirmando que
diversos estudos epidemiolóxi-
cos amosaron de forma con-
sistente a relación entre o nivel
de actividade física e a redución
do risco de morbi-mortaldade
por enfermidades coronarias,
diabetes mellitus, cancro de co-
lon ou hipertensión arterial.

Segundo as estimacións rea-
lizadas, o 54% da poboación de
16 e máis anos (53,7% dos ho-
mes e 62,9% das mulleres) de-
clarouse sedentaria durante o
seu tempo libre en 2003. Esta
porcentaxe víñase reducindo
dende finais dos anos 80, pero
nos últimos anos obsérvase un-
ha tendencia á estabilización e
incluso ao aumento, razón pola
que ao comparar 1993 e 2003
obsérvase un lixeiro incremento

na prevalencia do sedentarismo,
que pasou do 54,7% a o 58,5%

No Estado español Andalu-

cía (70,3%), Asturias (68,3%),
Ceuta e Melilla (67%), a Comu-
nidade Valenciana (64,6%) e

Galiza (62,6%) son as comuni-
dades con maior porcentaxe de
poboación sedentaria. Polo con-
trario, o País Vasco, cun 40,5%
de poboación inactiva, Navarra
(47,1%), e Cataluña (49,2%) fo-
ron as comunidades con menor
porcentaxe de poboación seden-
taria no ano 2003.

Galiza evolucionou en ter-
mos xerais pero pasando do pos-
to 13º no 1993 o 14º no 2003,
superando a media nun 4%.

No espazo da UE, un 40%
da poboación maior de 15 anos
declarou non realizar exercicio
nin practicar deporte. 

No ano 2004 os países máis
activos fisicamente foron: Fin-
landia, cun 4% de poboación se-
dentaria, Suecia (7%) e Dina-
marca (17%). Os países máis

sedentarios: Portugal, cun 66%,
Hungría (60%), Italia (58%) e
Grecia (57%) 

España, cun 47% da poboa-
ción inactiva, ocupou unha po-
sición media-alta en relación ao
conxunto dos países da UE.

Existe un claro padrón xeo-
gráfico que non obedece a unha
cuestión puramente situacional
senón que hai unha explicación
sociopolítica:

Obesidade

Actualmente considérase a obe-
sidade como a segunda causa de
morte evitábel despois  do taba-
co, aínda que de persistiren as ac-
tuais tendencias de prevalencia
dun e outro factor de risco, posi-
belmente sexa considerada nuns
anos como a primeira. A obesida-
de, xunto ao sedentarismo, é un
dos principais factores de risco
dun amplo número de enfermida-
des e problemas de saúde.

A frecuencia da obesidade
na poboación vén aumentando
dende hai máis dunha década.
Entre 1993 e 2003, a porcentaxe
axustada por idade de poboa-
ción obesa de 20 e máis anos
pasou de 9,9% ao 14%, sendo
evidente este incremento tanto
en homes (9,4% no 1993 e
13,7% no 2003) coma nas mu-
lleres (10,4% y 14,3%), e en to-
dos os grupos de idade 

Por comunidades autónomas
observáronse importantes dife-
renzas: no País Vasco, Madrid e
La Rioja esta porcentaxe non su-
perou o 11%, en Extremadura e
Andalucía superou o 18%.

No ámbito da UE a poboa-
ción adulta cun un Índice de
Masa Corporal (IMC) ≥ 30
kg/m2 variou entre 9,5% e
27,5% nos homes e entre 9,9%
e 38,1% nas mulleres. 

Finalmente, na enquisa sobor
dos hábitos deportivos dos espa-
ñois patrocinada polo Consello
Superior de Deportes e realizado
polo Centro de Investigacións
Sociolóxicas, refléctense uns in-
teresantes datos (ver cadro)

É moi significativo obser-
var como facer deporte desa-
parece no ano 2005 nas pre-
ferencias e incorpórase pasear,
que non se daba como posibili-
dade no ano 2000.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            XURXO G. LEDO

A actividade física e a obesidade en Galiza

As dez actividades de lecer realizadas con maior frecuencia

2005 2000

Estar coa familia Estar coa familia
Ver a tv Ver a tv
Pasear* Estar cos amigos
Estar cos amigos Ler
Escoitar música Escoitar música
Ler Escoitar a radio
Escoitar a radio Ir ao cinema
Ir ao cinema Facer deporte
Ir de compras* Saír ao campo
Ver deportes Ver deportes

(*) Estas opcións non se ofrecían na enquisa do 2000

Escultura de Botero.

‘Actualmente
considérase
a obesidade

como a segunda
causa de morte

evitábel
despois

do tabaco”



Inés de Castro nunhas
xornadas en Oleiros
Inés de Castro é a protagonista das xornadas
que a AC Alexandre Bóveda desenvolve en
Oleiros coas que abre os actos do Proxecto
ilumina Galiza (Realidades descoñecidas do
país). Dentro do programa das Xornadas
Inés de Castro, que se clausurarán o 9 de xu-
ño coa actuación de Cantigalia e Rosa Ce-
drón no Auditorio de Mera, Anselmo López
Carreira pronunciará o 7 de xuño a conferen-
cia Os Castro: unha política atlantista na
Galiza do s. XIV e Eduardo Pardo de Gue-
vara ofrecerá unha descrición da galega.♦

Sérgio Luís de
Carvalho no encontro
Falamos entre nós
O historiador e escritor Sérgio Luís de Car-
valho participará este venres 2 no III en-
contro de escritores galegos e portugueses
Falamos entre nós. A xuntanza, organizada
por Biblos e o Centro de Estudos da Uni-
versidade do Minho, desprázase a Braga. A
Livraria 100ª Página acollerá o acto central:
unha mesa redonda na que participarán,
ademais do historiador, Raúl Veiga, Ra-
món Loureiro, Emídio Ribeiro, Tucho Cal-
vo e Iria López, gañadora do I Premio Bi-
blos-Pazos de Galicia con Meniña de Cris-
tal, que está previsto saia en portugués.♦

Diálogos Literarios
en Mariñán
O pazo de Mariñán acolle por terceiro ano
os Diálogos Literarios, organizados pola
Fundación Carlos Casares como encontro
para a reflexión e o intercambio entre a li-
teratura galega e outros sistemas literarios.
Até o 4 de xuño participan X.M. Álvarez
Cáccamo, Rosa Regás, X.C. Caneiro, Ma-
rina Mayoral, Francisco Fernández Naval e
José Luis Ferris, entre outros, para abordar
conceptos como a historia e a literatura ou
a fala e a memoria, así como as diferenzas
e semellanzas entre Valle Inclán e Rosalía
ou Miguel Hernández e Lorenzo Varela.♦

aría do Carmo Kruckenberg
recibirá o vindeiro 3 de xuño a
homenaxe “A escritora na súa
Terra”, que outorga anualmente
a Asociación de Escritores en

Lingua Galega. O acto conta coa entrega da
simbólica letra E, a plantación dunha árbore
que escolle a homenaxeada, neste caso unha
oliveira e a colocación dun monolito conme-
morativo. A homenaxe comeza ás 12 nos xar-
díns de Montero Ríos. E das letras á danza.
Entre o 1 e o 3 de xuño, A Chocolataría aco-

lle a presentación do espectáculo de baile
contemporáneo “Saliva e fume”, acto patro-
cinado polo Concello de Santiago. Tamén a
fin de semana é idónea para ir ao cinema.
Estréase Galatasaray-Dépor. Un día en
Europa, de Hannes Stöhr. Cofinanciada por
empresas galegas, a fita narra unha historia
coral na que Santiago é escenario dun dos
capítulos. Unha noite moi europea durante
unha hipotética final da Liga dos Campións
entre dous equipos da periferia, o Galatasaray
de Istambul e o Deportivo da Coruña.♦
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Cantigalia.

Xosé Carlos Caneiro.

SSUUSSOO  DDEE  TTOORROO
rreettrraattaa  oo  mmaall



CÉSAR LORENZO GIL
A novela Spam recibiu o
premio ‘Blanco Amor’ 2006.
O seu autor, Francisco Cas-
tro, amais de fachendear de
ingresar na nómina dos ga-
lardoados neste prestixioso
certame, recomenda a lectu-
ra dun libro “moderno” e con
vontade de perdurar. Estará
nas librarías en setembro.

Francisco Castro (Vigo, 1966)
gañou o Blanco Amor cunha no-
vela que pescuda nos abusos do
capitalismo mundializado e nas
relacións a través da rede. Spam
é un libro, en palabras do autor,
apegado á realidade pero con
vontade de perdurar na memoria
dos lectores. “Quixen facer unha
boa novela, un libro que dentro
de 30 anos siga tendo vixencia”,
explica. “Os temas dos que fala
son universais e están tratados
con profundidade: a solidarieda-
de, a violencia, a soidade…”

Castro explica que Spam é
unha historia que se desenvol-
ve nun duplo plano. Por unha
banda, conta a historia dun di-
rector de empresa que goza
humillando os seus emprega-
dos. “É unha crítica ao capita-
lismo mundializado, un ataque
contra eses departamentos que
eu chamo de Recursos Inhu-
manos”, indica. No outro pla-
no, o lector pode adentrarse no
mundo da internet, na procaci-
dade das páxinas de sexo con
webcam, das que o protagonis-
ta é adicto. “Quixen retratar
unha rata con traxe, un espéci-
me que de día parece o xenro
perfecto, o espello da nosa so-
ciedade e que de noite procura
na súa propia perversión aqui-

lo máis infecto. Un hipócrita”.
O escritor vigués recoñece

que o personaxe de malvado é
literariamente moi apetecíbel e
que vincular unha persoa así ao
sistema económico que o re-
produce e encumia era algo ne-
cesario. “Esta novela é pura
crítica social, pero o argumento
está tratado con humor. Quere
reflectir o tempo no que vivi-

mos dunha maneira interesante
para os lectores”.

Para Castro, Spam suporá a
primeira incursión da literatura
galega nas relacións sociais na
internet. “Hoxe vivimos iso. Po-
demos ignorar os nosos veciños
mais creamos vínculos férreos
na virtualidade dun ordenador”.
O escritor é optimista a respecto
da rede. “Mentiría se dixese que

desconfío da internet. Manteño
unha bitácora e recibo moita sa-
tisfacción. Relaciónome con
centos de persoas e aprendo aco-
tío das experiencias dos outros”,
comenta. “O que pasa é que os
medios de comunicación sem-
pre destacan o morboso. Se ma-
ñá hai un accidente, xa se crimi-
nalizan os coches. Pois con isto
pasa o mesmo. O morbo, o es-

curo, o polémico e conflitivo é o
que atrae, o que vende”.

Intenso debate

Spam, que se presentou ao
Blanco Amor co lema “Punto-
com”, gañou a votación do pa-
sado 27 de maio, en Neda, por
maioría. Segundo explicou o
propio xurado, o nivel das seis
obras finalistas era moi alto e
foi moi intenso o debate até a
“fumata branca” que decidiu o
triunfo de Francisco Castro.

Francisco Castro ten unha
ampla traxectoria literaria. Ga-
ñou o Lueiro Rei de novela cur-
ta no 1997 con Play-Back e foi
finalista do Narrativas Quentes
2001 con Xeografías (editado
por Positivas). Ademais, publi-
cou Río Leteo (Espiral Maior)
Xeración perdida (Galaxia), Un
bosque cheo de fadas (Everest),
Memorial do infortunio (A No-
sa Terra) e A canción do náufra-
go (Ir Indo), entre outros títulos.

Tamén gañara o premio de
periodismo ‘Manuel Reimón-
dez Portela’ no 1999, ‘O Fa-
cho’ de poesía do 2002 e o
‘Modesto R. Figueiredo’ do
2005 de narracións breves.

O premio, que consta de
12.000 euros, foi organizado
neste ano polo Concello de Ne-
da, que albergará a presenta-
ción da novela en setembro.
Este premio convócano 52 mu-
nicipios galegos e cada ano ro-
ta a súa organización. É un dos
certames máis prestixiosos e
ten na súa nómina de gañado-
res a Xosé Cid Cabido, Ramón
Caride e mái recentemente a
Dolores Ruíz, gañadora o ano
pasado con Dentro da illa.♦
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Francisco Castro gaña o Blanco Amor
coa historia dunha ‘rata con traxe’
Spam pescuda nos abusos do capitalismo mundializado e
nas relacións a través da internet

A.N.T.
Un ano máis, o PEN Clube de
Galiza premiou catro autores
en linguas peninsulares. O ‘Ro-
salía de Castro’ entregouse o
pasado 25 de maio en Santiago.
Os galardoados foron Agustina
Bessa-Luís (portugués), Isabel
Allende (castelán), Josep Palau
i Fabre (catalán) e Arantxa
Urretabizkaia (éuscaro).

A mantedora do acto de
Compostela, Marilar Aleixan-
dre, gabou o compromiso dos
premiados coa literatura, a
súa idea de resistentes contra
a tiranía. “Os escritores pre-
miados teñen algo de clandes-
tinos”, dixo.

Agustina Bessa-Luís, que
non puido asistir ao acto por
problemas de saúde, naceu en

Vila Meã, Amarante (Portu-
gal) no 1922. Novelista, alén
de poeta, dramaturga e guio-
nista, recibiu no 2004 o máis
prestixioso premio en lingua
portuguesa, o Camões, no
2004. Ademais, foi directora
do xornal O Primeiro de Ja-
neiro, do Porto e de diversas
institucións culturais portu-
guesas. Entre as súas obras
máis destacadas figuran Mun-
do fechado (1948), A Sibila
(1954), Fanny Owen (1979) e
a obra teatral Party (1996).

Isabel Allende definiu a
Rosalía de Castro como “poeta
xenial” e gabou o seu compro-
miso co silencio “nun tempo
no que as mulleres estaban
condenadas ao silencio”. A na-
rradora chilena naceu en Lima

no 1942, filla dun curmán do
que máis tarde sería presidente
chileno, Salvador Allende.
Vinculada ao xornalismo na
xuventude, vive o seu primeiro
grande éxito editorial no 1982,
coa publicación de La casa de
los espíritus, cando xa estaba
exiliada en Venezuela. Desde o
1988, reside nos EE UU. Reci-
biu o premio Gabriela Mistral
de Chile no 1990. As súas no-
velas máis famosas son De
amor y de sombra (1984), El
plan infinito (1991) e Hija de
la fortuna (1999).

Josep Palau reflexionou no
acto sobre a importancia da
emigración galega na configu-
ración literaria rosaliana. O
poeta catalán naceu en Barce-
lona no 1917 e converteuse por

méritos propios nunha das vo-
ces máis destacadas da lírica
catalá de posguerra. Os seus
versos conxugan erotismo,
existencialismo e superrealis-
mo e viron a luz na clandesti-
nidade por mor da censura
franquista. Os seus poemarios
máis significativos son Imita-
ció de Rosselló-Pòrcel (1945),
Càncer (1946) e Poemes de
l’Alquimista (1952), conside-
rada a súa obra mestra. Tamén
se adicou ao teatro (Don Joan
als inferns (1952) ou La caver-
na (1969)). Recibiu o premio
da Generalitat catalá no 1983
polo ensaio Nous quaderns de
l’Alquimista.

Arantxa Urretabizkaia re-
coñeceu a influencia de Rosa-
lía na súa propia obra. “A súa

obra foi a primeira frecha no
meu camiño”, dixo. A escritora
vasca naceu en Donostia no
1947 e destacou tanto como
poeta como por narradora e
guionista. Destacan os seus li-
bros de poemas San Pedro Bez-
peraren Ondokoak [“Conse-
cuencias dunha véspera de San
Pedro”] (1972) e Maitasunaren
Magalean [“No seo do amor”].
Por este último mereceu o pre-
mio da Crítica Española no
1982. Como novelista, desta-
can as súas obras Zergatiz
Pampox [Por que, Pampox?]
(1979) e Saturno (1987). Urre-
tabizkaia foi guionista das máis
famosas películas vascas dos
primeiros anos da década do
1980, A fuga de Segovia e A
conquista de Albania.♦

O PEN Clube premia as letras resistentes

Francisco Castro.                                                                                                                                         PACO VILABARROS
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Xosé Luís Vázquez é o novo
presidente de Cerámicas do
Castro, logo da celebración
dunha xunta de accionistas o
pasado 23 de maio. Substitúe
no cargo a Isaac Díaz Pardo.

Responsábel da Galería Sarga-
delos de Santiago desde hai
moitos anos, Xosé Luís Váz-
quez manifesta con rotundidade,
“non vai haber ningún cambio
na liña de Sargadelos. Todas as
persoas que estamos agora á
frente da empresa levamos moi-
tos anos ligados á empresa e o
noso único fin é conseguir o me-
llor funcionamento. Precisamos
actualizarnos e se xa foi puntei-
ra en 1970 debe seguilo sendo
hoxe. O noso apoio á cultura ga-
lega é inequívoco e seguiremos
funcionando do mesmo xeito.
Canto mellor vaia a empresa
máis crecerá ese apoio”.

A renovación do grupo di-
rectivo de Cerámicas do Castro
non estivo isenta de polémica.
Isaac Díaz Pardo ven  conside-
rando nos últimos anos que de-
trás deste cambio hai un pro-
xecto para no futuro deturpar a
idea fundacional. Díaz Pardo
controla, xunto con outros
membros da familia, un 37%
do capital. “Hai anos que que-
riamos facer unha fundación
que salvagardara a marca, pero
hai intereses económicos e po-
líticos que se irán desveando”.

Respecto a como pode afec-
tar a outras ponlas do grupo em-
presarial Isaac Díaz Pardo de-
clarou que “nin o Museo Carlos
Maside nin o Seminario de Sar-
gadelos se van ver afectados po-
los vaivéns empresariais”.

Un grupo
con tradición histórica

O conxunto de empresas que
hoxe se agrupan baixo o nome
de Sargadelos tivo a súa orixe
polo ano 1947, cando se creou
no Castro de Samoedo (Sada-A
Coruña) unha pequena fábrica
de cerámica coa intención de
experimentar os caolíns proce-
dentes dos xacementos de Sar-
gadelos que aínda estaban en
explotación. O espírito que ani-
maba este proxecto era a recu-
peración da actividade que na-
cera en Galicia hai 200 anos
coa creación en Sargadelos dun
complexo industrial deseñado
na súa totalidade como unha
moderna empresa que repre-
sentaba unha nova relación de
produción, aproveitando e en-
gadindo valor aos recursos na-
turais dunha mesma comarca.

Constituida a sociedade Fá-
brica de Cerámica do Castro, en
1952 xa tiña un cadro de perso-
al próximo ao cento de traballa-
dores e cuns productos con boa
aceptación no mercado.

En 1955, o interese suscita-
do polas experiencias do Castro
permitiu a creación dunha pro-

xección súa na República Ar-
xentina, a 100 quilómetros de
Bos Aires, onde se montou a
Fábrica de Porcelanas A Mag-
dalena, que mantivo o proceso
productivo durante máis de trin-
ta anos, ata que as conxunturas
económicas arxentinas fixeron
que A Magdalena deixase de in-
teresar a Cerámicas do Castro 

Este proxecto transoceáni-
co tamén serviu para interesar
aos intelectuais galegos exilia-
dos na Arxentina desde o final

da guerra civil española na in-
tención de traballar pola recu-
peración económica e cultural
de Galicia. Nas primeiras con-
versas participaron Luís Seoa-
ne, Rafael Dieste, Lorenzo Va-
rela, Núñez Búa, Antonio Bal-
tar, Blanco-Amor, Laxeiro, Ar-
turo Cuadrado e Alberto Vila-
nova, que se plasmaron en
1963 coa creación do Labora-
torio de Formas, constituído
por Luís Seoane e Isaac Díaz
Pardo, coa posterior incorpora-

ción do arquitecto Andrés F.
Albalat, que recolleron as preo-
cupacións e anceios do colecti-
vo e se encargaron de converter
en realidade o proxecto defini-
tivo de Sargadelos, o Museo
Carlos Maside, Ediciós do Cas-
tro, Seminario de Sargadelos,
empresas de comunicación co-
mo o Instituto Galego de Infor-
mación e o apoio á restructura-
ción do novo Seminario de Es-
tudos Galegos.

En 1960, O Castro construíu

unha nova planta e catro anos
despois incorporou á súa produ-
ción deseños do Laboratorio de
Formas, entroncados con moti-
vos abstracto-xeométricos to-
mados do románico e do barro-
co galegos, ou as formas que,
dalgún xeito, gardan un parale-
lismo co simbolismo formal da
arte románica, como as xarras-
vicios, xarras-delitos...

En 1963 Cerámicas do Cas-
tro subscribiu un convenio co
Laboratorio de Formas para a
creación da cerámica de Sarga-
delos, a creación do Museo Car-
los Maside, Ediciós do Castro e
outras institucións ideadas para
traballar na recuperación da me-
moria histórica de Galicia.

En 1972 fundouse o Semi-
nario de Sargadelos como un
Instituto de Investigación Técni-
ca e de Sistemas de Comunica-
ción. Desde o ano da posta en
marcha, e desde 1985 conxunta-
mente en Sargadelos e no Cas-
tro, convoca uns encontros esti-
vais en torno a experiencias de
tecnoloxía cerámica e Escola Li-
bre nas que se traballa sobre te-
mas relacionados coa cerámica,
deseño, imaxe, comunicación...

Pola súa parte o Museo
Carlos Maside reúne nas súas
salas unha importante colec-
ción de plástica galega con-
temporánea, a partir da xera-
ción dos anos trinta, que se
distinguiu por romper coas
normas anecdóticas da arte ga-
lega, pretendendo recoller a
obra e a documentación dese
movemento que, polos aconte-
cementos do ano 36, ficara in-
terrompido e deturpado.♦

Os novos xestores de Cerámicas do Castro
garanten a continuidade cultural de Sargadelos

Isaac Díaz Pardo.                                                                                                                                        PACO VILABARROS



Título: O home sen nome.
Autor: Suso de Toro.
Edita: Xerais.

Hai poucas semanas escribia-
mos, nestas páxinas, sobre Co-
rredores de sombra, novela pu-
blicada en co-
lección para
mozos, na que
Agustín Fer-
nández Paz
presenta unha
trama onde o
presente preci-
sa botar unha
ollada atrás
para explicar-
se e esa expli-
cación atópaa
nos acontece-
mentos, pro-
pios ou deriva-
dos, da Guerra
Civil. E agora
chega O home sen nome, de
Suso de Toro, outra novela na
que tamén se volven os ollos
atrás, ficción con afán explica-
tivo. Suscitábanos, a novela de
Fernández Paz, o comentario
de que posibelmente resulte un
tanto decepcionante que no
fondo todo se remitise a un
conflito paixonal. E outro moi
similar acae aquí, pois que o
home sen nome, o protagonista
central da novela é un animal,
un sociópata, un saco de mal-
dades, un médico brután que se
cre inmortal, que disfruta ma-
tando e procura un sostén filo-
sófico, unha certa cobertura
que o distingue do resto dos
humanos. 

Non é que esta novela de
Suso de Toro se desentenda do
aspecto social. Pola súas páxi-
nas aparecen Juan Canalejo e o
seu Batallón do Silencio, Souto
Vilas, Fraga e Torrente ditando
aulas coa fusta na man, a hipo-
cresía e mala fe da Igrexa (que
lle rende preitesía aos asasinos,
a quen mesmo considera ins-
trumentos da providencia), al-
gúns escritores confesadamen-
te franquistas (Ridruejo, Laín,
Rosales, Tovar...), Hitler e o
nazismo, inclusive o asasinato
de Ánxel Casal (o protagonista
é un dos que o matan)... Iso es-
tá sempre presente porque
constitúe un ambiente permisi-
vo e protector no cal o home
sen nome se sente cómodo.
Mais o protagonista, que odia a
separatistas, anarquistas, gale-
guistas, comunistas, masóns,
maricóns e xitanos, para nada
se pode considerar como un
paseador prototípico. Quizá
nun principio se quixo que fo-
se, mais semella que o autor, a
medida que ía perfilando a per-
sonaxe, se sentiu moi atraído
pola cración dun ser no que po-
der estudar / reflectir a malda-

de na súa expresión máis ela-
borada (e tamén por iso máis
ficticia). Porque o que rodea a
morte fascínao, lembremos
Trece badaladas, Non volvas
ou Calzados Lola.

Esta novela recupera a Na-
no (desde o “Aquí somos así,

positivamente” de Caixón de-
sastre, 1983, e despois en Cír-
culo, 1998) e tamén a Celia, a
guionista de Trece badaladas
(2002). É como se quixese que
toda a súa obra narrativa, desde
a primeira á última, interrogara,
provocara, trouxera á luz a

complexidade (ou simplicida-
de) deste home sen nome, deste
ser para o cal a vida é morte
pois non viviría sen matar. In-
clusive no segmento para mo-
zos e mozas, pénsese en Mor-
gún, se convida á reflexión so-
bre a morte, a morte como su-
peración, como transforma-
ción... sempre ese misterio, qui-
zá o único que o ser humano é
incapaz de descifrar. Un Nano e
unha Celia que están en función
do home sen nome, son axentes
excitantes da memoria do vello,
que pola súa banda é a meiran-
de parte da novela, inclusive
cando o discurso se decanta po-
la fórmula dialogal, no presen-
te, todo ten que ver coa memo-
ria do vello asasino.

É de salientar que, con esta
novela, Suso de Toro supera
dúas eivas que viñan caracteri-
zando os seus discursos. Pre-
senta un estilo bastante máis
coidado e tamén un máis co-
rrecto uso do pronome persoal.
O recurso á primeira e segunda
persoas sempre o favoreceu, e
no caso desta novela a súa ex-
clusividade non ten discusión.
Así, á par do sinalado, a acción
actualízase máis doadamente,
con certeza, pero é un recurso
que condiciona á hora de confi-
gurar as personaxes, de aí a ex-
tensión, e de aí tamén outra uti-
lidade da recuperación de Nano
e Celia, personaxes creadas con
anterioridade, coñecidas do lec-
tor. Das dúas, a chegada de Ce-
lia, xa ben entrada a novela, ten
a virtude de conferirlle ao dis-
curso meirande axilidade; real-
mente, deica esta se producir e
malia o emprego de períodos
curtos, non era moito o seu di-
namismo. Porén, desde que Ce-
lia aparece no cuarto en que es-
tán hospitalizados Nano e o ve-
llo paseador medra este e o dis-
curso gaña en interese. Vai ga-
ñando en interese progresiva-
mente, a personaxe do home
sen nome, o verdugo, está a ca-
da páxina máis e mellor confi-
gurada e Celia implícase deci-
didamente na historia do home
sen nome, un home sen nome
que non quere ser galego mais
que tampouco se recoñece co-
mo español, o rol de Nano é
máis de observador, os motivos
da súa presenza só se nos expli-
can no remate, un remate que,
por outra banda, non garda sor-
presas, é o que ten que ser aín-
da que quizais lírico en exceso,
mais entón xa non é a novela
dun verdugo paseador senón a
dun prototipo da maldade. Fi-
nalmente, non pasará desaper-
cibida a habilidade para axuntar
nun único discurso dous tem-
pos diferentes e distantes.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Palabras de Lugrís
‘Dicionario’ Manuel Lugrís
Freire, de Xabier Campos Vi-
llar achégase á figura do
homenaxeado das Letras
Galegas 2006 desde diversos
enfoques:
autor,
creación, crí-
tica, imaxes,
obras,
pseudonimia,
recolleita, re-
cursos didác-
ticos, referen-
cias bibliográ-
ficas e sinopse
(comparación
cronolóxica de eventos
históricos da época de Lugrís).
Edita TresCtres.♦

Vida e obra
Galaxia presenta outras
dúas obras ao
redor da figura
do galeguista
histórico.
Lugrís Freire.
Unha
biografía, de
Xabier Campos
Villar e Antolo-
xía, do propio
Manuel Lugrís
Freire, en
edición de Campos Villar.
Neste volume inclúese o máis
destacado do autor en teatro,
poesía, narrativa e
xornalismo.♦

Teatro inédito
Xaquina está namorada de Min-
gos pero é tentada por Prácido,
un madrileño que traballa no
Concello. Velaquí o argumento
de A costureira d’aldea, obra
teatral inédi-
ta de
Manuel Lu-
grís Freire
que agora
publica a Bi-
blioteca-
Arquivo Tea-
tral ‘Francisco
Pillado
Mayor’, da
Universidade
da Coruña. Defensa da lingua
galega e reacción contra as
obras que vilipendiaban os
galegos en Cuba.♦

Novos e vellos
Ramón Nicolás Rodríguez
preparou dous libros especiais
sobre Manuel Lugrís Freire:
Manuel Lugrís Freire. Vida e
obra (colección
‘Letras
Galegas’)
e Manuel
Lugrís
Freire. Bio-
grafía e an-
toloxía (co-
lección
‘Merlín’)
con
ilustracións
de Fino
Lorenzo. A intención destes li-
bros é achegarlles a figura do
activista aos novos e vellos,
dun xeito ameno e
divulgativo. Edita Xerais.♦

Vai
gañando
en interese
progresiva-
mente, a
personaxe
do home
sen nome,
o verdugo,
está a cada
páxina máis
e mellor
configurada.

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

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

3. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

4. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

5. CRUCEIRO DE VERÁN.
Truman Capote.
Galaxia.

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

2. 1936. REPRESIÓN E
ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

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

4. 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)

A inconfesada maldade do asasino
Suso de Toro explora o ser humano nunha novela
sobre a guerra civil

Suso de Toro.                                                                                           A.N.T.
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Título: Volver ao rego.
Produción: TVG.
Presenta: Xosé Luís Barreiro.
Emisión: Xoves ás 00:50 h.

A Televisión de Galicia, no la-
vado de imaxe que intentou tras
a caída do Goberno de Manuel
Fraga, puxo a andar varios pro-
gramas pertencentes ao que se
coñece como xéneros dialogais,
como Hai debate, o programa
de entrevistas Libro Aberto, e
un programa que transita a me-
dio camiño entre ambas as
modalidades, que é o que agora
nos ocupa, Volver ao rego. 

A aposta xerou moitas ex-
pectativas por varias razóns.
En primeiro lugar, porque o tí-
tulo era atractivo. En segundo
lugar, porque o presentador
non podía parecer mellor para
un programa de tertulia, Xosé
Luís Barreiro Rivas. En tercei-
ro lugar, porque comezou a
emitirse a unha hora promete-
dora, as once da noite, xusto no
prime time, demostrando que a
TVG pensaba coa renovación
que non eran tan importantes
as audiencias como facer unha
televisión pública de calidade.

Porén, dende o primeiro pro-
grama, demostrouse que había
dous fallos fundamentais. O for-
mato do programa non funcio-

naba. Malia ser un fiadeiro, o es-
cenario escollido era un casino,
de xeito que mentres que Barrei-
ro conversa cos tres convidados
que asisten por programa, hai un
camareiro que acode á mesa co-
mo se dun bar se tratase e pre-
gunta iso de “que vai ser?”. To-
do o desenvolvemento da esce-
na parece ridículo aos ollos do
espectador. Algo ao que axuda a
figura dun pianista que toca de
fondo cando vai chegar a publi-
cidade. Tamén contribúe a dar
esa imaxe de programa un tanto
descatalogado, a menos que se
pretenda representar unha obra

de Leopoldo Alas Clarín, o feito
de que dous dos invitados, xor-
nalistas que aparecen logo dun-
ha entrevista que lle fai Barreiro
a un político, aínda que en oca-
sións é o político quen entrevis-
ta a Barreiro. Os xornalistas te-
ñen que chamar a unha porta pa-
ra entrar e dicir que chegan tar-
de por mor do tráfico ou algo
polo estilo que quedaría ben se
fose un programa de Miliki.

A segunda das eivas que ten
o programa é que o presenta-
dor, Xosé Luís Barreiro, actúa
na práctica como un conver-
sante máis, ocupando gran par-

te das intervencións e non leva
un guión definido do progra-
ma. Iso ten como aspecto posi-
tivo que a xenialidade de Ba-
rreiro lle permite adaptarse a
diferentes temáticas vaia por
onde vaia o diálogo. Porén, en
ocasións o programa perde rit-
mo e incluso sáese do tempo,
co cal chega a publicidade ou o
final do programa e os interlo-
cutores seguen falando.

Para mellorar o programa ha-
bería que substituír a posta en es-
cena, contratar un presentador
áxil e que teña pautado o progra-
ma e facer que Xosé Luís Barrei-
ro, que é o único que na actuali-
dade fai interesante o espazo, pa-
se a ser un conversante fixo,
mentres que podería haber como
até agora tres persoas que roten.
Tal vez tamén sería conveniente
manter a entrevista que lle fai Ba-
rreiro ao político invitado, posto
que é no momento que realmen-
te máis se forma opinión porque
o veterano profesor segue a ser
capaz de facer interpretacións
agudas e á vez áxiles. Polo tanto,
un programa que con retoques
podería volver aparecer en prime
time. Iso si, sempre e cando os di-
rectivos da TVG deixen de preo-
cuparse polas audiencias.♦

R.V.A.

Novas da Galiza
Periódico galego de
informaçom crítica

Nº 42. 15 de maio-15 de xuño, 2006. 1 euro.
Dirixe: Carlos Barros.
Edita: Minho Media.

Alexandre Banhos reflexiona
sobre a urbanización
descontrolada da costa galega.
Ese tema é desenvolvido
máis a fon-
do nunha
ampla
reportaxe.
Outra infor-
mación
recolle o au-
mento de
emisións de
CO2 nas
plantas de
Meirama e As Pontes. Na sec-
ción de análise, tócase o tema
da asociación Reporteiros sen
Fronteiras. Daniel Salgado en-
trevista a Martin Wu, vogalis-
ta de The Homens. Xavier
Paços repara na crise do
balonmán galego. A entrevista
da contracapa failla Sole Rei a
Xurxo Souto.♦

Abrente
Nº 40. Abril-xuño do 2006.
Edita: Primeira Linha.

Este número atende á celebra-
ción do 1 de maio e dá conta
da celebración do X Aniversa-
rio de Primeira Linha. Tamén
se fala das X Xornadas
Independentistas
Galegas,
que
contaron
coa prsen-
za de José
Brandariz,
Igor
Lugris,
Carlos Tai-
bo, Joseba
Álvarez,
Francisco
Martins e Carlos Morais. Mau-
rício Castro analiza a
influencia da autonomía na di-
fusión do galego. Iñaki Gil de
San Vicente explica os éxitos
da ETA desde o alto ao fogo.♦

Embate
Nº 3. Abril-xuño do 2006.
Edita: Adiante. Mocidade Revolucionaria 
Galega.

Darío Portela explica a
controversia que levantou o
PXOM de Cangas. Begoña
Martínez reflexiona sobre as
dificultades do sector audiovi-
sual galego. Oriana Mén-
dez alerta
sobre o au-
mento do
fanatismo
relixioso na
nosa
sociedade.
Moncho La-
reu atende ás
dificultades
dos centros
sociais para subsistiren. A en-
trevista do número é con Ser-
xio Cobos, bailador
tradicional galego. Tamén se
explica que é a apostasía e que
os accidentes laborais causan
máis mortes ca a guerra.♦

Volver ao rego: programa con
posibilidades e formato desastroso
Xosé Luís Barreiro faríao mellor como
conversante ou entrevistador que como presentador

Título: O código Da Vinci.
Dirección: Ron Howard.
Intérpretes: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian 
McKellen, Alfred Molina, Jürgen Prochnow, 
Paul Bettany, Jean Reno, Jean-Pierre Marielle.

C’O Código da Vinci, Dan
Brown, escritor avispado onde
os haxa, conseguiu un dos últi-
mos fenómenos editoriais dos
nosos tempos, un best-seller con
maiúsculas convertido en libro
de cabeceira de miles de persoas
en todo o mundo. Este tremendo
éxito foi froito, en gran parte, da
involuntaria campaña publicita-
ria outorgada pola polémica xur-
dida das súas páxinas, ao tocar
temas incómodos como a reli-
xión católica e o Opus Dei, xo-
gando coa verosimilitude histó-
rica de toda unha serie de teorí-
as sobre a orixe do cristianismo
actual e o papel de Cristo como
home (négome a dar máis infor-
mación sobre a trama, aínda que
supoño será en balde pois esta

xa foi destripada até a saciedade
na maioría dos medios de comu-
nicación).

Non é de estrañar pois que
Hollywood puxese os ollos
nesta “galiña dos ovos de ouro”
e se fixese deseguida cos derei-
tos para a súa
adaptación ci-
nematográfica,
sempre con
vistas á crea-
ción dun filme
que xurdiu con
vocación de
blockbus ter ,
carne de masa
p a l o m i t e i r a
que acudiría ao
cine co recla-
mo dunha po-
lémica (exten-
sión da creada
polo libro, da
que tanto se
beneficiou o filme na súa cam-
paña de promoción) dada pola

Igrexa católica, o Opus Dei, a
prohibición e boicot do filme
en determinados países... Non
se pode negar que saben como
vender un filme.

O elixido para levar a cabo
tal proeza foi Ron Howard, di-
rector que comezou con pelícu-
las máis ou menos dignas e en-
tretidas (1, 2, 3... Splash, Wi-
llow, Cocoon...) para derivar
nun ton máis efectista e lacri-
móxeno nos seus últimos filmes
(Unha mente marabillosa, Cin-
derella man). O resultado: un
produto insulso e prescindíbel
de trama arrevesada (moi fiel ao
libro, pero é difícil condensar
tanta teoría nun par de horas),
servido nun luxoso embrullo
(non hai que esquecer que se
conseguiu rodar en sitios como
o Louvre) que tenta resultar
interesante e só consegue entre-
ter medianamente a quen non se
perda nos xiros argumentais.

Tampouco sae moi ben pa-

rado o elenco internacional de
actores: Tom Hanks dáse de
maduro interesante cando en
realidade alguén debería ter
unha seria conversa co seu pe-
rruqueiro; Audrey Tautou non
consegue superar, polo menos
desta vez, a “síndrome Amélie”
nun personaxe sen substancia;
Jean Reno e Alfred Molina pa-
recían pasar por alí sen saber
moi ben a que andaban... Só
salvaría da queima a Paul Bet-
tany, na súa calafriante compo-
sición dun asasino relixioso; e
Ian McKellen, entregando co-
ma sempre toda a súa profesio-
nalidade e o seu saber estar.

En resume, unha adaptación
insípida realizada tan só con
miras á súa recadación na bille-
teira, así que a quen lle interese
o Grial mellor que opte por ver
calquera das moi decentes ver-
sións sobre o rei Arturo...♦

SABELA PILLADO

Enigmas pouco entretidos
Ron Howard fai unha insulsa adaptación d’O Código da Vinci

Un filme
que xurdiu
con
vocación de
blockbuster,
carne de
masa
palomiteira
que acudiría
ao cine co
reclamo
dunha polé-
mica.

Xosé Luís Barreiro Rivas.                                                                           A.G.N.



Título: El subdesarrollo social de España.
Autor: Vicenç Navarro.
Edita: Anagrama, Barcelona 2006.

David Harvey denuncia en A
brief history of neoliberalism a
case total ausencia (páx. 183)
de debate público sobre as po-
líticas de corte neoliberal, que
alancan sobre
a perversión
da lingua, e a
mentira de po-
derosos me-
dios de infor-
mación. Ins-
trumentos ide-
olóxicos que
serven ao po-
der do capita-
lismo globali-
zado dende su-
postos grupos
de reflexión,
(que exclúen
todo pensa-
mento crítico)
até unha maio-
ría de cátedras
universitarias
e de revistas
espec ia l iza-
das. Os move-
mentos cívi-
cos de base
(Seattle, Xénova, Barcelona,
Porto Alegre, Bamako, ou Ka-
rachi) danlle endebén réplica
coa participación de moitos in-
telectuais críticos.

O libro de Vicenç Navarro:
El subdesarrollo social de Es-
paña (Anagrama, Barcelona
2006) sitúanos neste debate
con erudición e claridade, den-
tro dun legado histórico espa-
cial e nun contexto político in-
ternacional determinantes. O
texto invita ao necesario con-
traste democrático coas armas
da sinxeleza expositiva e de
costas ao insoportábel barallete

económico. 
Os temas dos que fala Na-

varro preocúpannos a todos:
educación, sanidade, pensións,
representación política, alter-
nativas posíbeis, causas ou le-
gados históricos, presións in-
ternas e internacionais etc. Ex-
tramuros do debate habería que
colocar, seguindo a Aristóteles,
os idiotas que é como o filóso-
fo chama os que non están inte-
resados polo ben común. A
maioría dos comentarios e crí-
ticas de Navarro vense corro-
boradas pola prensa capitalista,
até pola que máis afervoada-
mente defende o fundamenta-
lismo de mercado. Por exem-
plo, nun recente artigo do Eco-
nomist londinense de 6 de maio
do 2006 (páx 84) que recolle os
resultados comparativos sobre
a saúde de cidadáns ingleses e

estadounidenses a partir dun
traballo do Journal of the Ame-
rican Medical Association.
Descontando todo o humana-
mente descontábel, e operando
con tipos de cambio axustados
polo respectivo poder de com-
pra dos servizos médicos en
ambos os países, estes resultan
ser de 5.635 dólares por habi-
tante nos EE UU e de 2.135
axustados dólares no Reino
Unido. O paradoxo é que non
só a esperanza de vida é menor
nos EE UU senón tamén que a
privatizada saúde dos cidadáns
estadounidenses entre 55 e 64
anos é moito peor. 

O segundo exemplo é de
maior transcendencia. Na mes-
ma revista na súa edición de 15
de abril do 2006 (páx. 48) e to-
mando datos do Tax Policy
Center, móstrase como os
grandes beneficiarios das re-
ducións de impostos nos EE
UU foron as capas máis ricas
da súa poboación, tanto máis
favorecidas contra máis ricas,
como Navarro non cansa de
afirmar. Hai máis neste asunto:
os predicadores da racionali-
dade do sistema de mercado
aducen de continuo o irracio-
nal (e levan razón) da existen-
cia das duplas imposicións. O
que veu sucedendo é que a im-
posición dos beneficios em-
presariais redúcese co procla-
mado propósito de mellorar a
eficiencia competitiva da em-
presa, (o último exemplo po-
diámolo ver na prensa españo-
la do 20 de maio, que anuncia-
ba alborozada a consecución
de tal obxectivo). Almas ino-
centes, como a de quen isto es-
cribe, consideran que os incre-
mentados dividendos empresa-

riais, deberían, en xustiza, con-
tribuíren antes ao sostemento
dos gastos sociais ou, se prefe-
rirmos, do ben común. O que
sucede é que, con evanxélico
criterio, digno de Luis Buñuel
na súa Vía Láctea, dáselle
máis ao que máis ten. O evan-
xelismo clasista do Imperio
confírmase unha vez máis,
mesmo cando se afirma, en
contra do que opina o arcaico
Navarro, que as clases son un-
ha entelequia. Non han faltar
obxeccións. No libro de Nava-
rro bótase a faltar un índice
onomástico. O lector podería
atopar por exemplo na letra F
unha substanciosa cita de Ma-
nuel Fraga (páxina 144). Ta-
mén a ausencia dunha biblio-
grafía temática. Fálasenos, po-
ñamos por caso, da fraude da
empresa Enron e sería de axu-
da para estudantes e investiga-
dores que se mencionasen os
moi estendidos sistémicos fe-
nómenos de corrupción. Como
homenaxe ao traballo de Nava-
rro, ofrezo as referencias do li-
bro de Raymond Baker: Capi-
talism Achilles Heel (ou Calca-
ñar de Aquiles do capitalismo,
cuxo subtítulo é, en inglés: Di-
ñeiro suxo e como renovar o
sistema de mercado) ou o arti-
go de Eric R. Hake: Accoun-
ting for profits in an Enron
world (ou Crónica dos benefi-
cios no universo Enron) publi-
cado no Journal of economic
Issues en setembro de 2005 asi
como das inmorais, cando non
delitivas, contorsións circenses
da eufemisticamente chamada
contabilidade creativa de certas
empresas, hoxe facilitada polas
prácticas descritas no libro de
Capron: Les normes interna-

cionales comptables, instru-
ments du capitalisme financier.

A UE E A POLÍTICA CLASISTA

O problema, para todos os que
nos opoñemos a esta xenerali-
zada tendencia do neoliberalis-
mo, é saber se os pobos de Eu-
ropa serán capaces de librar
unha batalla para derrotar esta
clasista política. Unha observa-
ción das propostas de Angela
Merkel en Alemaña, de certos
países candidatos á incorpora-
ción á UE, que propuxeron a
súa supresión, de Francia, e
doutros países como o noso
confírmanos e alerta ante tal
perigo. As contradicións e in-
xustizas do sistema compárte-
na moitos tratadistas. Ao fío
das miñas lecturas recomendo,
sobre todo aos que lean a Na-
varro, os libros de J. Peyleva-
de: Le capitalisme total ou o de
P. Artus e Marie P. Vitard: Le
capitalisme est en train de se
autodetruire? A elaboración
crítica destes e outros autores
parece hoxe máis avanzada que
as formas de organización e ac-
ción social necesarias para
opoñerse ás políticas neolibe-
rais, aínda que sucesos como
os rexeitamentos á mal chama-
da Constitución da UE incítan-
nos a certa esperanza. Nun re-
cente ensaio M. Benasayag fa-
la, mencionando a Espinoza,
da esperanza como paixón tris-
te. Non é unha recensión de li-
bros, nin as miñas capacidades
permitiríanmo, o lugar adecua-
do para intentar, como Ernst
Bloch, unha complexa fenome-
noloxía da esperanza. 

Atrévome, con todo, a pen-
sar que a tristeza da que nos fa-
laba Espinoza radicaba na hete-
ronomía radical da esperanza
historicamente convertida en
diferentes formas de mesianis-
mo, outorgado vido de fóra. O
traballo do século sería a res-
tauración utópica baseada na
consecución dun mundo de vi-
da común, atento ao sufrimento
e á inxustiza, non consistente
nun dogma inamovíbel. Temos
hoxe unha vantaxe os empeña-
dos nesta tarefa, xa que a visión
imperial dunha nova platónica
kallipolis –ou sociedade perfec-
ta– deveu en esperpento, do que
o descrédito da “sociedade
(made in USA) sobre o outeiro
e do proclamado fin da historia
chegou pese a todos os meca-
nismos de persuasión, a un fin
definitivo. Esperemos que o
positivo humano derrote a im-
posta barbarie.♦

XOSÉ FERNANDO PEREZ OIA

jperezoya@mundo-r.com
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Para comprender
o subdesenvolvemento español 
Vicenç Navarro analiza os excesos do capitalismo

P R E S E N T A C I Ó N

As árbores de Galiza
A NOSA TERRA

No Día Mundial do Medio Ambiente
Luns 5 de xuño ás 20 h.
no IES Francisco Asorei
de CAMBADOS

coa interverción de

Víctor M. Caamaño Rivas
Manuel Núñez Pérez
e a proxección de diapositivas de
Adela Leiro

Organizan:
IES Francisco Asorei
Librarías R. Cabanillas, Contos e
Castelao
Colectivo Ecoloxista do Salnés

Os temas
dos que fala
Navarro
preocúpan-
nos a todos:
educación,
sanidade,
pensións,
representa-
ción
política,
alternativas
posíbeis,
causas ou
legados
históricos,
presións
internas e
interna-
cionais.



Obreiros de alén mar fala
dunha emigración específica,
a que vai aos Estados Unidos
e se organiza sindicalmente.

O que pretendía tamén era
romper coa tendencia a tratar a
emigración como un proceso ho-
moxéneo e daquela intento inci-
dir na idea de que na comunidade
emigrada hai clases e diferenzas
entre eles. No libro tamén se es-
boza a cuestión das identidades
na emigración, algo que se obser-
va ben no caso dos EE UU. Por
unha banda están os traballadores
asalariados e tamén de sectores
máis marxinados socialmente e
por outra arte estaría a elite da co-
lectividade, os que fixeron fortu-
na, que é un grupo máis pequeno
(os navieiros, os García Barbón
ou Policarpo Sanz, certos xorna-
listas, embarcadores, pequenos
empresaros de hostelería...). Am-
bos grupos constrúen unha identi-
dade diferente: a elite tira primei-
ro a unha identificación cun espa-
ñolismo de tinte imperialista, e
cando iso decae coa perda das co-
lonias (Cuba e Porto Rico), alián-
dose co que consideran sectores
privilexiados do “mundo his-
panoamericano” procuran exten-
der unha idea de hispanoamerica-
nismo. O sector dos asalariados
ten outras identificacións, ben
porque están máis perto da parte
baixa das comunidades latinas ou
doutros emigrantes (italianos,
portugueses...). Non chegan a
construír unha imaxe interna-
cionalista, como queren os anar-
quistas pero tampouco prende un-
ha idea española e medio asumen
unha certa latinidade. 

Conservan unha identida-
de galega?

Sen dúbida, porque o groso
da comunidade e os dirixentes
do sindicalismo marítimo son
galegos. Pero non se reivindican
como tales e o peso do interna-
cionalismo é forte. Hai detalles
que indican a presenza do galego
é moi forte. O principal  dirixen-
te dos fogoneiros, Juan Martínez
de la Graña, asina  sempre como
Xan da Graña e máis adiante hai
moitas referencias a Galiza. Por
exemplo cando se forma Cultura
Proletaria impulsan unha biblio-
teca e nela aparecen os libros de
Rosalía e Curros. É certo que na
súa prensa teñen interese en se-
pararse do tópico dunha socieda-
de de orixe dominada polo caci-
quismo e a igrexa.

Cal é a singularidade da
emigración aos Estados Uni-
dos respecto a outros países?

É máis reducida en número, e
niso pode influír o idioma pero
tamén a lexislación estadouni-
dense, moito máis restritiva.
Apesar de todo é unha emigra-
ción cun nivel de cualificación
relativamente alto, aínda que isto
foise burlando. Os americanos fi-
xeron un “test de alfabetización”
co que tiñan que demostrar un
dominio da túa propia lingua. Era
un xeito de seleccionar e darlles
aos emigrantes un certo perfil de
preparación. Tamén se distingue
este grupo emigratorio polo peso
maior do sector asalariado e moi-
tos menos de autónomos que lle
chamaríamos hoxe. Outra cons-
tante é o grao de temporalidade:
a xente vai por temporadas e a ra-
dicación definitiva non é alta. In-

flúen niso varias cousas, no caso
dos mariñeiros é claro que van
con contratos temporais e no ou-
tro grupo forte, o dos tabaqueiros
que principalmente están en Flo-
rida, moitos teñen un circuíto de
ir e vir a Cuba. Tamén era moi
frecuente xente que turnaba o tra-
ballo no mar co emprego tempo-
ral en fábricas ou nas brigadas de
construción do Canal de Panamá. 

Cal é a base documental
deste traballo?

O único que queda é prensa
periódica, porque os libros de ac-
tas da sociedade non se conser-
van. Hai que entender que o pe-
riodo no que se produce todo ese
ciclo emigratorio é en esencia
1900-1925. O periódico principal
é Cultura Obrera e despois os
conflitos que se suscitaron póden-
se seguir pola prensa anarquista e
os principais diarios neoiorqui-
nos. Mesmo algunhas informa-
cións rebotaron até publicacións
anarcosindicalistas galegas (Xer-
minal, Cultura Libertaria, So-
lidaridad Obrera...). Como guía

de investigación é importante un-
ha corrente historiográfica italo-
norteamericana que se interesa na
historia social da emigración ita-
liana. Como os galegos tiveron
unha relación moi estreita cos ita-
lianos por esa vía conséguese in-
formación importante.

A influencia do anarquis-
mo neses sindicatos é xa de
orixe en Galiza?

Hai dúas liñas entre os liber-
tarios que están nos Estados Uni-
dos. Están os que chegan cunha
formación ideolóxica moi asenta-
da, por exemplo o catalán Pedro
Esteve que é relevante no anar-
quismo barcelonés de finais do
XIX, que foi o facho no que todos
se miran porque ten prestixio e
contactos internacionais. Tamén
bebera nesa fonte barcelonesa o
coruñés Xaime Vidal. Os outros
aprenderon sindicalmente na
emigración, algúns xa en Cuba
–Xan da Graña é o caso máis sig-
nificativo– e outros xa teñen a es-
cola sindical nos barcos e peiraos
estadounidenses. Nos galegos a

corrente que triunfa é a anarcosin-
dicalista. Conclúen que poden ter
un discurso político moi intere-
sante pero sen contacto cos traba-
lladores carece de sentido. Están
mesmo dispostos a sacrificar par-
te das súas ideas con tal de ter
contacto directo coa xente, e non
teñen prexuízo de integrarse nun
sindicato tan controvertido como
AFL. Sobre o contacto estreito
que tiñan con Galiza pódese con-
tar a anécdota que algúns millei-
ros de copias dun Cancioneiro Li-
bertario editado na Coruña aca-
baron afundidas no océano nas
bodegas do Titanic. Despois, can-
do o 36, notouse o fermento soli-
dario que deixaron nas activida-
des que organizaban de axuda aos
refuxiados. Castelao palpouno
nas súas xiras estadounidenses en
favor da República.

Foi moi extensa esa rede
de solidaridade?

Moito. A Unión de Fogonei-
ros, Cabos e Engraxadores do
Atlántico, chegou a ter miles de
afiliados e non só en zonas por-

tuarias, tamén por moitos esta-
dos americanos, en California,
en Nova Orleáns, en toda a cos-
ta leste, onde hai minas de car-
bón.... Moitos non tiñan activi-
dade e vinculación coas activi-
dades sindicais pero recibían o
periódico Cultura Obrera, que
se fixo sucesivamente en Bro-
oklyn e Manhattan. Sen ser un
sindicato só galego dous tercios
dos aderentes eran de aquí.

O libro publícase 75 anos
despois das actividades que
estuda, que significado ten
esa distancia?

Demostra primeiro que non
somos nin siquera  coñecedores
do que fixemos na emigración
nin dos fondos documentais que
deixamos. Cousas que lle atribuí-
mos a outros resulta que os gale-
gos estamos no medio e somos
protagonistas. Outro aspecto,
aínda que algo se avanzou, é a in-
capacidade que até agora tive-
mos para facer mesmo un censo
documental completo do realiza-
do na emigración. A prensa  que
consltei está distribuida entre o
Instituto de Historia Social de
Amsterdam, a Universidade de
South Florida, a Biblioteca Pú-
blica de Nova York ou os arqui-
vos nacionais. Pero seguro que
hai máis material e non fumos
aínda quen de reunilo. Cando
Carlos Casares estaba no Conse-
llo da Cultura foi sensíbel e fi-
nanciou unha parte deste traballo
o que permitiu microlfimar o ma-
terial e integralo no Arquivo da
Emigración. Igual que se vai fa-
cer unha recollida sistemática so-
bre a represión, penso que todo o
relacionado cos galegos fóra de
Galiza debía estar recopilado.
Todo ten que ver co escaso peso,
non só na Galiza, da Historia So-
cial. A esta altura aínda non te-
mos un lugar para que un investi-
gador ou investigadora poda ac-
ceder ao material, orixinal ou di-
xitalizado, que recolla diferentes
campos de análise histórica. O
que non viábel economicamente
é ter á xente circulando polo
mundo para todo tipo de consul-
tas.

Levamos seis meses de
Ano da Memoria, relaciona-
do basicamente co 36 e a re-
presión. Cal é a súa visión do
que se leva feito?

Por unha banda está a necesi-
dade de sacar á luz todo o que se-
xa posíbel sobre o noso pasado
colectivo, especialmente os as-
pectos máis ocultos. Todo o que
ten que ver co 36 e o franquismo
ten unha importancia extraordi-
naria, porque aínda pesa sobre a
realidade social actual, e estará
ben feito. Pódese investigar moi-
to e ben pero non se insiste abon-
do en convertir esa memoria nun
patrimonio colectivo. Creo que
este é un momento importante e
débese facer un esforzo redobra-
do para solventar ese problema
que non ten que ver só co 36 e o
franquismo senón co coñece-
mento da historia do país. De
pouco vale que fagamos moitos
congresos e exposicións se non
poñemos os medios para que a
sociedade saiba que ten unha me-
moria colectiva nacional. Hai
pouca claridade de que o impor-
tante é a difusión e extensión do
coñecemento histórico.♦
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Bieito Alonso
‘Sen difusión masiva a memoria

histórica non ten sentido’
XAN CARBALLA

O historiador Bieito Alonso (Ourense, 1958) vén de publicar Obreiros de alén mar (A
Nosa Terra), un estudo sobre o sindicalismo dos emigrantes galegos nos Estados Uni-
dos no primeiro cuarto do século XX. Autor de diversos traballos sobre a historia con-
temporánea galega reflexiona tamén sobre o devalar dos traballos do Ano da Memoria

PACO VILABARROS



Luandino Vieira é un dos máis
destacados escritores en lingua
portuguesa. Proba diso foi a
concesión que os gobernos de
Portugal e o Brasil lle fixeron
do premio Camões 2006 o pa-
sado 24 de maio. Daquela, o
xurado valorou o “seu papel de
reinventor da lingua” e a
“enorme calidade da súa litera-
tura”. O premio foi celebrado
por José Saramago ou Lídia
Jorge mais non polo autor an-
golano.

Vieira decidiu recusar o
premio aludindo “razóns per-
soais, íntimas”. Só iso. Renun-
ciou aos 100.000 euros do ga-
lardón e desconectou o teléfo-
no móbil.

Luandino Vieira mora des-
de hai dez anos nun antigo
mosteiro rehabilitado polo es-
cultor José Rodrigues en Vila
Nova de Cerveira (á beira do
Miño), só pendente da súa mo-
za e da súa escritura. Os que o
coñecen para nada se sorpren-
deron da decisión do escritor.
“Vive coma un franciscano.
Hai moito que cortou con este
mundo”, conta José Rodrigues.
A renuncia tería a ver, deste
xeito, coa coherencia política e
literaria do autor. Vieira parti-
cipou activamente nos move-
mentos revolucionarios ango-
lanos e até chegou a ser direc-
tor da televisión pública.

Luandino Vieira chámase
en realidade José Vieira Ma-
teus da Graça e naceu no 1935
en Vila Nova de Ourém. Mais
con tres anos foi vivir para An-
gola e alá gañou a nacionalida-
de ao ter participado activa-
mente nos movementos de li-
beración nacional do país afri-
cano. Acusado de colaborar co
independentismo, estivo na ca-
dea once anos, oito deles nun
campo de concentración en Ta-
rrafal, nas illas de Cabo Verde.
A experiencia penitenciaria
valeulle para as súas obras, nas
que estivo presente o seu país
de adopción –puxo o nome de
Luandino en homenaxe á cida-
de de Luanda, capital de Ango-
la– e compromiso coa súa obra
fóra dos actos sociais.

Autor de obras chave das
letras lusitanas, entre as que
destacan Luuanda, prepara
arestora unha nova novela, O
livro dos rios, primeira parte da
triloxía “De Rios velhos e gue-
rrilheiros”.

O Premio Camões foi crea-
do no 1988 polos gobernos de
Portugal e Brasil para premiar
a traxectoria literaria dun escri-
tor lusófono. Desde entón, xa
foron galardoados 18 autores,
oito portugueses, sete brasilei-
ros e tres angolanos.♦

Nº 1.225

Do 1 ao 7 de xuño do 2006

Ano XXIX

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 vida franciscana
de Luandino Vieira
O escritor angolano
rexeitou o premio Camões 2006

Luandino Vieira durante un encontro con escritoras en Viana do Castelo.

CÉSAR LORENZO GIL
O escritor Luandino Vieira rexeitou os 100.000 euros do premio
Camões 2006 aludindo a “razóns persoais, íntimas”. Os que o coñe-
cen aseguran que a decisión é coherente coa personalidade do autor.
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O Tribunal de Defensa da Com-
petencia vén de impoñer unha
multa de 2,4 millóns de euros a
cada unha das cinco grandes dis-
tribuidoras de cine por concertar
as súas políticas comerciais e re-
partirse o mercado. Con esta es-
tratexia as distribuidoras The
Walt Disney Company Iberia-
Buenavista Internacional Spain,
Sony Pictures Releasing de Espa-
ña, SA, Hispano Fox-film, SAE,
United International Pictures, SL
e Warner Sogefilms, AIE copan
dous terceiras partes do mercado.

A fin de semana da súa estrea
nas salas comerciais de todo o
Estado, Código Da Vinci obtivo
unha recadación de 8,7 millóns
de euros, o 74% de todo o reca-
dado na billeteira nesas primeiras
72 horas. A versión cinematográ-
fica dirixida por Ron Howard do
best seller asinado por Dan
Brown desembarcou no estado
con 750 copias. En Galiza, Códi-
go Da Vinci, distribuída por Sony
Pictures, Misión Imposíbel III,
por UIP, e X Men III distribuída
pola Fox, acapararon este pasado
fin de semana o corenta por cen-
to das salas galegas.

Moitas destas distribuidoras
botan man do que se coñece co
nome de inter lock, un dispositi-
vo polo cal as cabinas automati-
camente poden proxectar en va-
rias salas a mesma cinta. 

“Esta é unha situación de mer-
cado que se repite demasiado”,
explica Antón Reixa, presidente
da produtora Filmanova. “A mul-
ta vai sobre un feito que non é tan
flagrante, o reparto do calendario
de estreas, que é bastante normal
mesmo entre as independentes.
Onde está o verdadeiro problema
é na presión de mercado que exer-
cen as grandes distribuidoras, ao
dispoñer das películas máis co-
merciais. Con elas presionan e ne-
gocian co exhibidor. Quen ten un
Código Da Vinci ten capacidade
para impoñerse”. 

A outra cara desta mesma
moeda é que as produtoras do
país teñen cada vez máis difi-
cultades á hora de colocar os
seus produtos nas salas. Como
explica Reixa “non é fácil pro-
gramar cine de coprodución nin
en Galiza nin en España, polos
hábitos de consumo nos espec-
tadores e as dinámicas na pro-
gramación”. A súa produtora es-
trea o venres 2 de xuño Galata-
saray-Dépor (one day in Euro-

pe) con tres copias en galego
(Lugo, Carballo e Lalín) e cinco
en castelán (Vigo, Compostela,
A Coruña e Vilagarcía).

Tanto distribuidoras como
exhibidores aseguran que as pe-
lículas de maior consumo son as
que contan cun maior orzamen-
to para marketing. “A desigual-
dade está en orixe” comenta
Antón Reixa, “en Europa o di-
ñeiro do que se dispón mala-
mente cubre os custes mínimos
para a elaboración de películas e
pouco resta para a promoción”.

Ao ver do produtor de Fil-
manova o problema da distribu-
ción é unha dificultade inheren-
te a todo o cine europeo, que ten
na súa base “o dilema de até que
punto a lexislación vixente en
cada país pode ser proteccionis-

ta ou se se teñen que acatar as
leis do libre mercado”. Neste
sentido, en palabras de Reixa,
“a Administración debe ser
máis protectora coa cultura”.

Cine galego sen pantallas

Para algúns profesionais do sec-
tor, a presión que exercen as
multinacionais afoga o noso ci-
ne e o de terceiros países. O crí-
tico de cine Miguel Anxo Fer-
nández sinala que de seguir así
“o cine galego non vai ter pan-
tallas para as súas producións” e
destaca que “a exhibición nas
salas é o que dá garantía de va-
lidez a un cine”.

“Claro que lle afecta esta si-
tuación ao cine galego”, di Rei-
xa. “O noso cine forma parte do

europeo e vese influenciado po-
los cambios nos hábitos de con-
sumo nas salas, pola incorpora-
ción de novos soportes como o
dvd. Por iso a produción galega
debe ter unha perspectiva de dis-
tribución en clave internacional”.

Rendemento nas salas

Nos últimos meses pecharon en
Galiza ao redor de vinte salas. En
Vigo clausurábanse os Multicines
Centro, en Ourense unha sala dos
Duplex, e os Equitativa da Coru-
ña e os Galicia de Ferrol facían o
mesmo coas súas pantallas. En
todas elas, ademais de cine co-
mercial, estreábanse películas de
segundos e terceiros países.

Pablo Baños, da produtora
Baños (fundada por Emilio Ba-

ños), sinala a piratería e as des-
cargas ilegais a través de internet
como aspectos destacados que
están a influír no peche das salas
comerciais. “Dous días despois
da estrea xa se poden atopar co-
pias pirateadas na rúa ou baixalas
da rede para poder velas na casa.
Os cines pequenos, especialmen-
te das vilas, reséntense”. Como el
mesmo explica, estas pequenas
salas non teñen capacidade para
asumir os custes dunha copia de
estrea, polo que se ven na obriga
de agardar algunhas semanas pa-
ra poder proxectala, cando o fil-
me xa perdeu tirón nos especta-
dores. “unha sala pequena non
pode resistir con recadacións bai-
xas”, comenta, por iso moitas de-
las programan os produtos das
grandes distribuidoras, máis co-
merciais, avaladas por un traballo
inxente de promoción. “Un local
que dispoña de 15 salas pode op-
tar por un cine máis independen-
te, comenta, pero é moi probábel
que nalgunha das súas pantallas
se pase unha destas grandes pro-
ducións”. Como indica Reixa “o
exhibidor o que valora é o rende-
mento das súas salas”.♦
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TRES PELÍCULAS COPAN
CASE A METADE DAS SALAS GALEGAS

M. BARROS

O Tribunal de Defensa da Competencia vén de multar as cinco grandes distribuidoras que operan no
estado español por concertar as súas políticas e repartirse o mercado. Para o sector galego, a presión
que exercen estas distribuidoras e os seus produtos máis comerciais, avalados por unha forte cam-
paña de promoción, están a provocar, xunto co pirateo e os cambios nos hábitos de consumo, que o
cine de segundos e terceiros países teña dificultades para exhibirse e que pechen algunhas salas.

PACO VILABARROS



H.V.
A banda británica Placebo foi
a cabeza de cartel do Festival
do Norte e ofreceu o mellor
concerto de todos nun acto
no que a organización foi per-
fecta. Só a baixa asistencia
de público quitou lustre á pri-
meira cita musical do verán.

Os Placebo estaban un tanto de-
caídos nos últimos tempos e tam-
pouco se pode dicir que se empre-
gasen a fondo nos concertos que
ofrecían. Isto foi así até a presente
xira para dar a coñecer o seu novo
disco, Meds. En Vilagarcía, o sá-
bado 27 deron unha mostra de
contundencia, calidade e entrega
ao público e conseguiron eclipsar
a todas as outras formacións que
actuaran previamente. Iso si, ofre-
ceron un recital festivaleiro no que
en número destacaron os éxitos
do pasado por enriba da presenta-
ción de novos temas.

A puntualidade foi outra das
características deste festival. Os
grupos que actuaron desfilaron
un tras outro con pausas de ape-
nas vinte ou trinta minutos, xusto
como estaba previsto. As barras
dos bares tiñan persoal de sobra
e mesmo os baños abondaban
para cubrir as necesidades de

todos os asistentes sen teren
que soportar colas. Non pode-
mos dicir, en troques, que tería
acontecido no caso dunha asis-
tencia masiva, aínda que non
houbo problema ningún nos mo-

mentos de maior afluencia, coin-
cidindo co concerto de Placebo.
A calidade do son tamén foi des-
tacábel, como sempre acontece
neste festival, que con esta che-
gou á súa quinta edición.

Aínda que o Festival do Norte
celebrouse en dúas localizacións,
os concertos da noite concentrá-
ronse no recinto feiral de Fexdega.
O primeiro dos días, o venres 26,
encargouse de inaugurar o evento
o cantautor Nacho Vegas, que tivo
que ir caldeando o ambiente baixo
a luz do sol. A continuación actua-
ron The Divine Comedy e fixeron
un concerto en comuñón co públi-
co, que non parou de corear as
súas cancións. Hai que dicir que o
cantante desta banda, Neil Han-
non, é un home educado e encan-
tador que sabe relacionarse cos
seus seguidores, como comproba-
mos en Vilagarcía. E tras esta ban-
da británica, o primeiro dos peque-
nos chascos deste festival: a ac-
tuación dos británicos Eco & The
Bunnymen non resultou como se
agardaba. Se viñan precedidos
por unha expectación pouco usual
a consecuencia do éxito do seu úl-
timo traballo, sobre o escenario
non souberon conectar cos asis-
tentes e remataron aburrindo. Ter-
minou de estragar a noite a actua-
ción dos madrileños Cycle, que te-
ñen un disco soberbio pero que se
viron superados polos acontece-
mentos. Hai dúas semanas, o seu
cantante, o neocelandés de adop-
ción e británico de berce, Luke Do-

novan, abandonou a formación e
foi substituído por espontáneo que
non fixo máis que despistar aos
presentes –a organización puido
ter axudado algo se chega a anun-
ciar os cambios nesa formación.

O sábado non houbo sorpre-
sas. Os cataláns de Tokyo Sex
Destruction demostraron que sa-
ben facer boa música e que con-
tan cun cantante que gusta da pa-
llasada en directo. A banda vasca
Aton Rhumba representa unha
aposta máis ben formal que é re-
sultona no escenario sen chegar a
sobresaír. A continuación, actua-
ron Placebo e puxeron a bailar a
todos os asistentes. A puntilla pú-
xoa o grupo neoiorquino Radio 4,
cunha mostra de rotundidade que
era esperada por todos, xa que
nunca actuaran no noso país.

Deixou bo sabor de boca a
quinta edición do Festival do Nor-
te, suficiente para que todos que-
den á espera do que aconteza o
ano que vén, pero máis a curto
prazo, un concerto que pagará a
pena será o que dean o xoves 20
de xullo os británicos Franz Ferdi-
nand no parque vigués de Castre-
los. Días máis tarde, o un de
agosto, tamén en Castrelos, esta-
rán os Pet Shop Boys. Xa nos tar-
da que chegue o 20 de xullo.♦
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M.B.
SonDeSeu, a orquestra bretoa de folk An Avel e O Fiadeiro
compoñen o cartel do concerto co que o Conservatorio de Mú-
sica Tradicional de Vigo celebra os seus primeiros dez anos de
existencia. O espectáculo terá lugar na sala de concertos do
Centro Cultural Caixanova o xoves 1 de xuño a partir das oi-
to da noite.

Pertencente a Escola de artes e Oficios de Vigo, o conser-
vatorio de Música tradicional, botou a andar en 1996 como
primeiro conservatorio dedicado a aprendizaxe das músicas
tradicionais e folk de Galiza. E facíao baixo a dirección do mú-
sico Rodrigo Romaní e coa experiencia de Anxo Pintos (mem-
bro de Berrogüetto) como ensinante de zanfona, Xosé Liz, na
requinta, Chisco impartindo clases de canto popular, Xoaquín
Xesteira na gaita e na percusión e Afonso Franco como profe-
sor de violino. Agora contan con máis de trescentos alumnos
nas súas aulas.

Para celebrar o aniversario, o conservatorio quixo contar coa
participación dun proxectos musicais que naceron no centro co-
mo é a orquestra de folk SonDeSeu. Cando aparecía en escena
hai máis de tres anos, cunha finalidade divulgativa e sen ánimo
de lucro, o grupo, composto por máis de corenta intérpretes de
zanfona, gaita, violín, requinta, arpa e percusión, era a única or-
questra destas características que existía tanto en Galiza como no
resto do Estado. 

En maio de 2005 presentaron Mar de Vigo, o seu primeiro tra-
ballo discográfico, no que ofrecían un repertorio adaptado ás di-
mensións da banda no que se combinaban ademais todos os ins-
trumentos. Unha das particularidades da banda está precisa-
mente nos instrumentos que se empregan en cada actuación. A
maior parte deles foron construídos por artesáns galegos, boa
parte deles membros da orquestra.

A noite de aniversario completarase coa música da orquestra
bretoa An Avel e co facer de O fiadoiro, o grupo de canto e de bai-
le nacido no seo da asociación cultural do mesmo nome que leva
máis de dez anos traballando na recuperación da tradición musi-
cal galega e na súa difución.♦

OO  ddóó  ddee  ppeeiittoo  ddee  PPllaacceebboo
nnoo  FFeessttiivvaall  ddoo  NNoorrttee



A que comezou como arremedo
agrario da cita francesa, botando
man de toda unha serie de deta-
lles freakies como atrezzo, xa se
ten convertido nos seus tres anos
de vida nun dos evento cinema-
tográficos máis referenciados do
país, capaz defacer subir na súa
flota de chimpíns os rostros máis
coñecidos da escena galega e de
esgotar as súas entradas en tan só
quince minutos.

Rozando os corenta graos, o to-
rreiro volveu o sábado a ser pasare-
la de famosos. Un desfile de chim-
píns, presidido pola máquina do ve-
terano Pepe Permui vestido rigoro-
samente coa camiseta laranxa do
evento, pasearon ante os espectado-
res que se deron cita diante da igre-
xa, a Marta Larralde, Tamar Novás,
Os Tonechos, Morris, Mabel Ribe-
ra e mesmo a Enma Suárez e a súa
crianza. Tamén estaban Tonhito de
Poi, Luís Zahera, Ánxela Bugallo,
Uxía Senlle, Celso Bugallo e moi-
tos máis actores das series da TVG,
que pasaban case desapercibidos
entre o público. Festa que tivo o seu
punto musical a media tarde, da

man dos ritmos balcánicos e cir-
censes dos Festicultores, que puxe-
ron a bailar os veciños, o público
foráneo, a Marta Larralde e a Uxía
Blanco e que mesmo conseguiron
que un dos Tonechos lle arrancara
un baile a unha das veciñas que vía
o espectáculo dende a terraza da
súa casa.

Máis cortellos, máis pelícu-
las e máis espectadores foron as
apostas desta terceira edición
que comezou un día antes, o xo-
ves 25 de maio, coa preestrea da
longametraxe de Xudas Cid Por
mi y por todos mis compañeros.
Foron seis salas as que acolleron
as case trinta proxeccións que
conformaban o programa, todas
co mesmo denominador común,
taboleiros e caixas de plástico
como asentos, chan de terra e un-
ha lámpada encarnada, como to-
que de glamour nun ambiente
enrarecido polo calor, por veces
interrompido polo cantar das ga-
liñas. Iso si, politicamente co-
rrecto, co seu cartel de Non fu-
mar pendurado nas paredes de ti-
xolo ou nas redes dos galiñeiros. 

E entre sala e sala, unha volta
en chimpibús, o medio de transpor-
te oficial no festival. Son os propios
veciños, unha das claves do éxito
do festival, os que se encargan de
pilotar toda a flota de chimpíns en-
galanados que percorren durante
toda a tarde, até ben entrada a noi-
te, as pistas rurais da aldea.

Premios e pedigrees

O xurado, composto por Manuel
Romón, Marta Larralde, Xosé
Hermida, Xurxo Coira, Tamar
Novás, María Vázquez e Isabel

Blanco fixeron público o seu ve-
redicto a noite. Mario Iglesias re-
cibiu a estatuíña de mellor curta
de ficción por Nais, unha obra na
que se narra a historia dunha pin-
tora despois de recibir o encargo
dunha veciña de retratar o seu fi-
llo morto, empregando como
modelo a foto do seu home, mor-
to no mesmo accidente.

O can de pedra á mellor cur-
ta de animación foi para Os dous
lados da valla, un documental
realizado con plastilina que
aborda a problemática da emi-
gración na fronteira con África.

Ricardo de Barreiro recibiu polo
súa interpretación na comedia
Bos días o premio á mellor actor,
mentres que na sección feminina
Isabel Rei (a pintora de Nais) e
Isabel Nogueira, polo seu papel
en Quérote mal, compartiron o
premio á mellor actriz.

Estaban equivocados os que
lle agoiraran unha corta vida ao
evento cinematográfico máis ex-
travagante do país. Así o puide-
ron comprobar os centos de es-
pectadores que se deron cita no
torreiro de Cans para gozar de
cine galego e da festa rachada.♦
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CANS, ONDE O CINE GALEGO MONTA EN CHIMPÍN
M.B.

Cando as películas se pasan en cortellos, as estrelas desfilan en chim-
pín e as alfombras encarnadas quítanlle espazo as malas herbas e a te-
rra, non se está a falar doutra cousa que do festival de Cans, non o
Cannes da Costa Azul por moito que se pronuncien parecido, senón o
da pequena aldea do Porriño, de pouco máis de trescentos habitantes.

Mabel Rivera recibe o Pedregree de Honra en presenza do alcalde do Porriño, Raul Francés.

M.B.
A mecánica Pencas, o piloto
Fiúncho baixo as ordes do co-
mandante Gaga, sempre acompa-
ñados da súa mascota Merliño
compoñen a tripulación de Plane-
ta Fantasía, unha nova serie in-
fantil que se emite na televisión
pública galega dentro da progra-
mación matinal do Xabarín Club.

A serie, unha produción da
empresa coruñesa Lúa Films, di-
rixida por X. H. Rivadulla Cor-
cón e realizada por Miguel Coru-
xo, ten como finalidade introdu-
cir aos cativos no hábito da lec-
tura así como promover a litera-
tura infantil galega.

Dirixida a un público de en-
tre catro e oito anos, a serie arté-
llase coas andainas destes catro
cosmonautas que chegan a Gali-
za do Planeta Fantasía na procu-
ra de imaxinación, a fonte de
enerxía necesaria no seu mundo.
Entre todos, e coa axuda de Li-
dia, un personaxe virtual, inter-
pretado por María Lado, que es-
tá encerrado dentro do ordenador
da nave espacial van atopando
na literatura galega o tesouro
máis prezado. 

En cada capítulo, de oito mi-
nutos de duración, aos nenos,
ademais das aventuras dos cos-
monautas, nárraselle un conto in-
fantil dun escritor galego, publi-
cado por unha editora do país.

Os actores Pepe Soto, Larraitz
Urruzola Tolosa, Pepe Penabade
e Lucho Penabade son os mani-
puladores encargados de darlle
vida ao pequenos cosmonautas.

A serie estreouse o pasado 17
de maio.

Ao redor de nós

Máis novidades na grella televi-
siva. A partir 1 de xuño o progra-
ma Arredor de nós emitirase os
xoves, de 14:30 a 15:00 horas
pola segunda canle de TVE. O
inicio desta nova etapa terá co-
mo protagonista a Xerardo Fer-
nández Albor, e contará coa par-
ticipación de do actual presiden-
te da Xunta, Emilio Pérez Touri-
ño, o ex presidente González La-
xe, o que fora vicepresidente Ba-
rreiro Rivas e o xornalista Luís
Álvarez Pousa.

O seguinte programa, que se
emitirá o 8 de maio, estará dedi-
cado ao historiador Francisco
Carballo e nel intervirán o Con-
selleiro de Agricultura, Alfredo
Suárez Canal, o director de A
Nosa Terra, Afonso Eiré, o histo-
riador Anselmo López Carreira,
a teóloga Engracia Vidal e o es-
critor Santiago Prol.

Nos xoves sucesivos está
previsto que participen o pintor
Virxilio, o musicólogo López
Calo e Fernández del Riego.♦

Nova serie no
Xabarín Club

Foi Bolseiro da
Fundación Mar-
celino Botín ou
da Academia de
España en Roma
e Primeiro
Premio Genera-
ción 2002 de
CajaMadrid. O
artista adica esta
exposición de Xi-
xón a todos
aqueles que
teñen participa-
do no seu proce-
so: Ana Elena
Armada polas
chamadas furti-
vas; Álvaro Rojo
por prestar a
súa mirada; Luis
Bond polas
aspas; Jose Bo-
rrás por durmir
sobre o Atlánti-
co; Carmela po-
lo bonus; Carlos
Álvarez Vara por
recibirme e
facerme ver;
Carlos e Carmen
por sementar na
distancia; Chelo
Matesanz por vir
ao fondo en bar-
bullas; Jonathan
Charnas polos
mapas e a
paciencia; Edu-
lian polo  teléfo-
ne do paxaro do
paraíso; Mariko
+ Dani pola vo-
da baixo as cer-
deiras; Gassmi-
na polos conse-
llos telefónicos.♦
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Xan do Couto tiña sona de lam-
pantín e de zaramalleiro, e abofé
que vos era merecente dela.

Entre da xente que non o co-
ñecía dábase tal fachenda que
mesmo semellaba que era fillo
dun vinculeiro mariñán.

Unha vez, estando cerca o
día da festa de Santa María, pa-
troa da vila, Xan do Couto deca-
touse de que non tiña roupa nova
para pampear nos bailes da praza
maior pola tarde, e pola noite nos
que se daban no salon do Pedre-
gal, onde un piano con veo era
un encantamento que engaiolaba
todos os mozos do concello.

Non lle quedaban, pois, máis
que corenta reás, e con tan pouco
diñeiro non podía adquirir o que
lle facía tanta falta; mais con ese
diñeiro púxose camiño da Coru-
ña disposto a non tornar sen o
traxe cobizado.

Nunha rúa, da que agora non
me lembro, había unha tenda, na
que, ademais de facérense tra-
xes a medida, tíñanos xa feitos
prá venda, deses que chaman de
refacción.

—Moi boas tardes –dixo Xan
entrando no estabelecemento.

—Moi boas, –respondeulle o
tendeiro– que precisa, paisano?

—Nada, señor; veño pagar
unha débeda.

—E como é o seu nome?
—Francisco Lamela, pra ser-

vir a Deus e a vostede –dixo Xan
do Couto.

O tendeiro buscou aquel no-
me no índice do libro maior, on-
de tiña as contas dos debedores,
e dixo:

—Aquí non hai ningún Lame-
la; vostede trabucouse de casa.

—Non, señor; acórdome
ben que foi aquí onde quedei a

deber os dous pesos.
Volveu o tendeiro a ollar de

novo o índice.
—Pois non, aquí non figura

ningún Francisco Lamela. A non
ser que o meu fillo máis vello fo-
se o que se entendeu con voste-
de, e se teña esquencido!...

–Iso é, si señor; era o seu fi-
llo quen me despachou entón. Eu
son home leal e honrado, débolle
dous pesos a esta casa, e a miña
conciencia mándame pagar.
Aquí ten os dous pesos.

—Ben, home, ben. Vexo que
aínda hai homes de ben no mun-
do –e colleu os dous pesos que
lle daba o lacazán de Xan do
Couto–. E agora non merca algo,
señor Lamela?

—Eu de boa gana levaba un
traxe feito, destes que ten mostra
na vidreira; pero como han de ser
moi caros, contentareime con en-

cargarllo ao xastre da miña vila.
Non, home, non; eses traxes

son a sete pesos. Probe un, e se
lle cae ben, pode levalo; que o
home que paga da maneira que
vostede me pagou, ten creto en
calquera lado.

E Xan do Couto vestiu un
traxe que lle estaba que nin pin-
tado; envolveu o vello nun bole-
tín, e despois o tendeiro abriu o
libro e apuntou a venda. Andou
buscando un papel secante pra
que no se lle emborrallase o es-
crito, e non o atopou; buscou a
salgadeira e tampouco tiña area.

—Seique non atopa con que
secar a tinta? –dixo Xan con sor-
na raposeira– pois daquela bóte-
lle terra, señor.

E o tendeiro rabuñou no chan
e botoulle terra á anotación de
Lamela... a quen non volveu ver-
lle o pelo...♦

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

Santiago
Veloso
‘Hai colexios
que non teñen
sensibilidade
polo patrimonio
inmaterial’

M.B.
O pasado 26 de maio cele-
brouse a XII edición da ex-
periencia radiofónica inte-
rescolar Ponte... nas ondas.
Cal é o balance que fan?

A valoración que tiramos
é moi satisfactoria, no senti-
do de que todo foi segundo o
previsto. Neste tipo de expe-
riencias, nas que interveñen
moitos colexios e diferentes
organismos, sempre existen
factores que se escapan das
previsións. Nos centros hai
boa sensación, mellorouse
no aspecto de son, na emi-
sión a través de internet e
aumentou a participación.

Houbo novidades con
respecto a edicións pasadas?

Por primeira vez pontea-
mos toda a fronteira, dende
Ourense até A Guarda, e ta-
mén por vez primeira once
emisoras en rede retransmiti-
ron a programación comple-
ta. Outro aspecto novidoso
foi a estrea do tema de NARF
e Amelia Muge, no que lle
puxeron música a un poema
de Rosalía, e o de Luanda
Cozetti titulado Alecrín.

Por que este ano escolle-
ron o lema Os sons da Ponte?

Queríamos que quedase
de manifesto o noso com-
promiso co patrimonio in-
material. Coido que se hai
algo que o identifica é o son,
no sentido máis amplo.

O sábado 3 de xuño ce-
lébrase en Porriño a V
mostra da Oralidade Gale-
go-Portuguesa, que se vén
celebrando coas xornadas
radiofónicas.

Viñémolo celebrando ca-
se en simultáneo pero este
ano decidimos arredalo e dar
un paso cara adiante incluín-
do as manifestacións máis
actuais que se están a produ-
cir a ambas beiras do Miño,
da man de NARF, Amélia
Muge e Luanda Cozetti, por-
que o patrimonio é algo vivo.
A mostra da oralidade come-
zouse a realizar no 2002, coa
idea de facer un acto que ser-
vise para visualizar ese patri-
monio inmaterial. Ás novas
xeracións hai que darlle ma-
nifestacións desta riqueza e
nos centros non sempre hai
esta sensibilidade. Esta será
tamén unha boa ocasión para
escoitar ao timbila, un instru-
mento declarado patrimonio
da humanidade.♦

Bótelle terra!

Carracha
Parda 
Hai cousa duns 19 anos, escribín unha nove-
la que uns chaman fantástica e outros marabi-
llosa, e moitos “cunqueiriana” (sic). A nove-
la, despois de varias vicisitudes, gañou o pre-
mio Manuel García Barros e publicouse (mu-
tilada) en 1991, co nome Historia dun parau-
gas azul. Agora redítase, íntegra. Seica era
cunqueirista e fantástica, polo tanto, na boa
lóxica dos escolastas do neorrealismo, esca-
pista, descomprometida e “de evasión”. Bah,
que non reflectía a realidade, nin a explicaba.

Un dos personaxes da novela, un tirano
que goberna a cidade, chámase Carracha Par-
da, quen formou a súa cabalaría con bárbaros
xinetes chegados das terras máis alá das Fra-
gas. A Cidade, Liunamore, ten unha muralla
con cinco portas orixinais, un pazo cunha al-
ta torre e outro, o do tirano, situado a carón
da “Porta Falsa”, moitos outros pazos, unha
praza maior, pombas entre as árbores negras,
soportais nos que resgardarse nos días de
chuvia, un cantiño a beiras da murallas, casas
baixas, rúas retortas, lousados de pizarra, es-
caleiras de pedra, fontes nas que beben os ne-
nos, outra praza coa imaxe dunha aguia, un
río a carón, alá abaixo, no que se reflecte, un-
ha vella ponte, unha basílica, un burgo beiras
do río ata o que leva unha calzada romana. A
porta do Oeste queda estreita e fonda, case
disimulada polo adarve. Tamén hai o campo
do castelo e o campo da forca, unha rúa con
tabernas nas que se beben os viños que che-
gan do sur, un foxo por fóra da muralla, un
acueduto que trae as augas desde a Chousa,
situada ao norte, unha praciña da Herba,
diante do cárcere, en fin. A cidade está ao fi-
nal dunha chaira. A súa veciña do norte, no
medio da chaira, ten un castelo poligonal, a
Torre dos Handrada.

Carracha Parda é pequeno, rácano, ten a
cabeza grande e deforme, abombada, usa
lentes, ten os dentes agudos e afumados, co-
mo a pel, leva o pelo curto, usa chaqueta de
corte e camisa, é enormemente corrupto e
traidor non só ao pobo e ao rei, senón ás sú-
as propias masnadas. Xa todos sabemos que

as carrachas viven de zugar o sangue dos de-
mais e que os excrementos (humanos) adoi-
tan ter unha determinada cor. Eses son luga-
res comúns. Como o de que a literatura rea-
lista é a que describe a realidade.

Na novela hai maxia e rebelión, cousas
que, xaora, non hai na realidade. Como é un-
ha novela do marabilloso, os personaxes son
arquetípicos. ¿Non? Na realidade non hai xen-
te así. Va que non. Tampouco hai cidades así.
Nin ogros traga palabras, como un que sae
aquí e que está manipulado polo tirano. Fala e
parece que engole as sílabas. É a mellor baza
dos partidarios do ditador. Ata hai unha revo-
lución, esa cousa que fai tremer a tantos.

Como a miña non é unha novela realista
nin ten nada que ver coa realidade, ningún
personaxe é trasunto nin presunto nin nada
que teña que ver co unto. E polo mesmo a

miña non é unha novela comprometida nin
serve para transformar o mundo. Para iso xa
están os costumistas, dicíndonos o mal que
viven os obreiros e canto lles doe a alma an-
tes de se erguer a almorzar. Iso si que é com-
promiso co ser humano. A miña, en cambio,
é unha novela artúrica. Se vostede, lector,
quere entender o mundo, non a lea: eu ando
sempre nas nubes.

Estoutro día, ao ir almorzar, abrín un xor-
nal que se edita na miña cidade e leva un no-
me paradóxico (ou paródico) e, descúlpenme
porque eu estou a diario ollando a trasanton-
te, ao ler os titulares lembrei a historia do pa-
raugas azul. Un que é así de raro. E así de ex-
temporáneo. Repito: esta novela evasiva pu-
blicouse en 1991. Quince anos non son nada.

Edicións Xerais tivo a ben reeditala re-
centemente. Só me queda agradecérllelo.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Muralla de Lugo.



M.B.
Mutenrohi, Guadi Galego e
Guillermo Fernéndez, Tom Tro-
vador, Pablo Bicho e os músicos
de Máis que jazz serán os pro-
tagonistas da terceira edición
do festival Música na Pedra
que se celebra en Betanzos du-
rante os meses de xuño e xullo.

O ciclo, que desta banda presenta
un programa variado conxugando a
música de autor, o folk, o jazz, e
rumba e o flamenco, desenvolvera-
se nas prazas e nas rúas do casto
histórico. O festival, unha iniciativa
coa que o concello quere conxugar
o patrimonio coa música, inaugúra-
se co concerto dos ourensáns Mu-
tenrohi, que achegarán á praza Gar-
cía Irmáns os temas do seu último
disco ...e van dez. Con este traballo,
que inclúe os temas máis coñecidos
da banda e un dvd con concerto
gravado en directo, Mutenrohi fes-
texa os seus dez anos de existencia.
Este disco súmase aos cinco traba-
llos publicados anteriormente polo
grupo, nos que a música tradicional
se funde co pop.

Música de autor para o sábado
10 de xuño. O cantante sevillano

Tom, afincado en Moraña despois
de percorrer durante anos as estra-
das españolas, tocando en salas,
pubs e pequenos festivais, será o
encargado de animar a festa na rúa
Fonte de Unta a partir das dez e
media da noite coas súas interpre-
tacións en clave de rumba. Este
estilo persoal xa quedou recollido
no seu primeiro primeiro disco en
solitario, Modus Vivendi, título co
que o músico quería render home-
naxe ao local compostelán no que
actuou semanalmente durante cin-

co anos.No seu último maxi, Ha
salido el sol, Tom Trovador acom-
pañouse de músicos como Marcos
Teira, Alfonso Calvo, Teresa Sa-
yas, Pablo Novoa e Elsa Fernán-
dez, entre outros.

ABetanzos tamén se achegarán
os ritmos jazzísticos do grupo Máis
que jazz. A banda está composta
por tres docentes  da Escola de Mú-
sicos da Coruña, a vocalista coru-
ñesa Ánxeles Dorrio, o teclista cu-
bano Sergio Delgado e o batería
Miguel Cabana. Xuntos interpreta-

rán o domingo 11 de xuño temas de
jazz na praza de Fernán Pérez de
Andrade a partir das nove da noite.

Os sons flamencos que en-
cherán a zona vella o sábado 24
de xullo correrán a cargo de Pa-
blo Bicho. O concerto deste mú-
sico terá lugar na Fonte de Unta
a partir das dez e media da noite.

Avoz de Guadi Galego e a gui-
tarra de Guillermo Fernández se-
rán os encargados de pechar o ciclo
o 2 de xullo. Os dous músicos de
Berrogüetto embárcanse xuntos en
Espido, un novo proxecto musical
co que queren seguir abrindo o pa-
norama musical galego cunha pro-
posta contemporánea e innovado-
ra. En Betanzos interpretarán os te-
mas do seu primeiro traballo disco-
gráfico, Espido, que saía a luz o
pasado mes de decembro e que es-
tá composto por nove pezas de
composición propia, tres adapta-
cións de temas tradicionais e unha
de Ugia Pedreira. O sentimento de
apego a terra, o papel da muller ou
temas universais como o amor su-
cédense ao longo deste traballo e
serán os encargados de poñer pun-
to e final a esta terceira edición do
ciclo Música na Pedra.♦
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África:
os monxes
de Tibhirine 
FRANCISCO CARBALLO

Sigo co pensamento
en África; a gran
fuxida cara a

Europa dos mozos/as
subsaharianos que
navegan en pateras
contra corrente, é un dos
episodios máis
expresivos das eivas
desta globalización. 

No medio dos fluxos
migratorios, a memoría
persiste en evocar
acontecementos íntimos:
hai dez anos, o 21 de
maio do 1996, sufrían
martirio sete monxes do
Císter. O Grupo
Islamista Armado
recoñeceu a morte duns
monxes secuestrados
desde marzo. Vivían nun
mosteiro entre o mato do
Atlas alxerino, en
Tibhirine: Christian de
Chegé, prior; Luc
Dochier, Christophe
Lebreton, Michel Fleury,
Bruno Lemorchad,
Célestin Ringard e Paul
Favre-Miville. 

Permanecían en
Alxeria como testemuñas
do cristianismo porque,
após a guerra de
liberación, case que
todos os cristiáns
emigraron a Francia
temerosos da
coexistencia co Islam.
Poucos milleiros
quedaron, uns deles os
“trapenses de Tibhitine”.
Sete foron vítimas, cinco
sobreviviron. 

No décimo
aniversario, as súas
familias e veciños buscan
datos e homenaxean
estes fieis crentes. É un
intre importante para a
Igrexa alxerina: reabre
templos, voltan cristiáns
de Francia, uns para
quedar, outros de visita
ás raíces familiares. Na
catedral de Alxer recibe
o presbíterado un
candidato despois de
vinte anos sen
ordenancións. Mais inda
non chegou a hora de
rehabitar Tibhirine;
dous sobreviventes e
outros voluntarios
forman a comunidade
cistercense de Midelt, un
mosteiro no Magreb. 

Estes sete monxes de
Tibhirine, como os seis
xesuitas da UCA (El
Salvador) asasinados o
16 de novembro do 1989,
foron atrevidas
testemuñas de tolerancia
e de inocencia nunha
sociedade de carencias.
Hoxe atraen a ollada dos
que buscan a paz. ♦

Os meus alumnos musulmáns de
Ceuta nunca chaman ao seu lu-
gar de culto “mesquita” e até
descoñecen o significado de se-
mellante verba.

Eles dinlle xemá ou yemá,
que vén significar, “a asemblea”
ou “a reunión”.

Os musulmáns do norte de
Marrocos falan un dialecto árabe
que se chama dariya, ben dife-
rente do bereber ou tamaxid, que
se fala no Rif. 

Por outra banda, nós, coñece-
mos varios lugares galegos, que se
chaman Mezquita e Mezquitela. 

Sendo que non temos constan-
cia histórica de asentamentos islámi-
cos nestes afastados lugares, aconte-
ce, por tanto, unha cousa ben estra-
ña, que precisa esclarecemento.

Se acudimos ao dicionario eti-
molóxico do español de Coromi-
nas, este di que a palabra mezquita
debeu ser traída polos cristiáns dos
tempos das Cruzadas, aínda que en-
seguida fica estrañado porque antes
das Cruzadas xa existia esa palabra
nos documentos portugueses.

O árabe clásico designa o seu
oratorio co nome de Madxid e Co-
rominas considera imposíbel evo-
luír de aí  até a mesquita actual.

Consultamos o Dicionario de
Arabismos do profesor Federico
Corriente e alí pensamos que es-
tá colocado o problema no nivel
do academicismo español, vexa-
mos na entrada mesquita:

“Oratorio de musulmanes,
tanto Machado como Coromines
buscan en la interferencia de una
lengua muy alejada de la escena
y el momento, griego y armenio,
la explicación de la muy tempra-
na pero anómala transmisión del

árabe “masjid” al romance…”.
Non está de acordo coas teses

de Corominas: “Es sorprendente
en un filólogo de la talla de Coro-
mines el anacronismo que encierra
suponer que dicho término fuese
traído por las Cruzadas, cuando la
primera de estas no pone pie en
Oriente antes de 1097, mientras
que, los primeros testimonios de
dicho arabismo hispánico son algo
anteriores. Es, por otra parte im-
pensable que institución tan funda-
mental del Islam no tuviese inme-
diato reflejo lingüístico en el bajo
latín y romance peninsulares”.

Logo pasa a explicar esta
anomalia debido a: “al hecho de
la mayoria yemení de los prime-
ros conquistadores musulmanes
de Occidente, cuyos dialectos se
caracterizaban por conservar un
articulación oclusiva…”.

E aínda dá unha causa máis da
anomalía: “…los mozárabes pudie-
ran haber alterado esta voz jocosa-
mente convirtiéndola por mofa en
“ma/usquita” ( la que hace caer…
en el error), lo que podría, además
explicar las formas europeas con “
mos-” del francés, inglés y alemán,
incluso el italiano “moschea”, pues
hay todo tipo de indicios para supo-
ner que los cristianos que visitaban
Al-Andalus entraban en contacto,
predominantemente, con sus corre-
ligionarios locales. Es también po-
sible que la acepción “estiércol” de
la voz catalana también responda a
parecidos propósitos escarnecedo-
res. De hecho está atestiguada la
voz “masqat” como “estercolero”
en los documentos de los mozára-
bes de Toledo…”

Dos nosos topónimos galegos
non se di nada, pero se os coñe-

cesen se cadra despacharíanos di-
cindo que deben ser restos de an-
tigos asentamentos mozárabes.

Desde Galiza, non temos coñe-
cemento de que alguen teña dado
unha explicación das nosas “mez-
quitas” senón o grandioso Padre
Martín Sarmiento que, na súa Via-
xe por Galiza do ano 1745, aplica
os seus coñecimentos botánicos
para dicirnos que “mezquita” é o
nome que se lle dá, en certas partes
de Galiza, a unha plantiña parecida
ao “brusco” ou “xilbardeira”.

Claro que, se o nome da
planta provocase un topónimo,
esperariamos máis ben un Mes-
quitedo, Mesquital ou Mesquito-
so, pois un simple nome singular
dunha pequena plantiña non pen-
samos que teña capacidade sufi-
ciente para xerar un topónimo.

Imos aplicar o mesmo proce-
demento que usamos cando inter-
pretamos o nome da almuzara!

Supoñamos que todo procede
do verbo latino moneo, co mes-
mo sentido de “advertir”. 

Estaríamos diante dunha hipo-
tética Torre ou Penela “Avisadora” 

monestica > moestika > mes-
tika > meskita e daí a nosa Mez-
quita actual, seguindo as reguas
da evolución do latin ao galego
con perda do -n- intervocálico e
conseguinte metátese. 

Da Mezquita de Celanova le-
mos un detalle ben ilustrativo
para a nosa teoría, na Guía de
Ourense de Cid Rumbao

“En los años 30 fue arrasada
la Torre de la Mezquita, que ha-
bía sido de los duques de Bra-
ganza; era una construcción ex-
traordinariamente fuerte y sóli-
da, con palacio a su pie…”

A Mezquita da Gudiña tamén
loce unha torre medieval que so-
brancea naqueles altas paraxes.

E aínda unha razón de tipo
psicolóxico para entender por que
os cristíáns chamarían “mesqui-
tas” aos oratorios musulmáns.

O que máis distingue exter-
namente a un templo cristían dun
oratorio musulmán e o xeito de
convocar os seus fieis: os cris-
tiáns mediante as campás e os
musulmáns mediante os berros
ou “avisos” do “almoadem”.

O feito de escoitar os “almo-
adens” , convocando a viva voz,
mediante o recitado de ladaíñas
coránicas levaría aos cristiás a
chamar aos oratorios mouros co-
mo moneskitas ou avisadoras. 

Se a nosa teoría é certa fican
na nosa mente algunha dúbidas e
certezas:

1) El non será a palabra mez-
quita unha palabra de orixe gale-
ga, xa que se produciu a queda
do –n– intervogálico?

2) Como pasou ao francés,
inglés, alemán e italiano ?

3) Sempre se fala das palabras
de orixe árabe que hai no español
ou no portugués. Por que non se
estuda a cantidade de latinismos
que estan pasando por arábicos?

4) A lingua que se falaba na
maior parte da península antes da
chegada dos mouros, el non sería o
galego ou un tipo de galego-leonés?

5) Cal era o idioma en que se
escribiron as famosas “jarchas”

6) E aínda moitas dúbidas so-
bre o papel de Galiza na reconquis-
ta e mesmo o significado desta.

7) Os resultados que pode dar
o simple estudo duns modestí-
simos topónimos da nosa terra.♦

Os Nomes dos Lugares                          César Varela

A Mezquita

Música na pedra en Betanzos
durante xuño e xullo

Mutenrohi.



ArArzúazúa
■ ACTOS

MOSTRA GALEGA
DE APICULTURA
A Asociación Galega de
Apicultura organiza estes
encontros que se celebran o
sábado 3 no Multiusos para
tratar a problemática máis
actual do sector e presentar
proxectos importantes para
o seu desenvolvemento no
futuro. Paralelamente habe-
rá unha feira de material
apícola, coa presenza de
Apisantos, de Portugal, e
reciclado de cera. Máis in-
formación en www.apicul-
turagalega.org.

O BarO Barcoco
■ TEATRO

DE FÁBULA
Artello-Teatro Alla Scala
1:5 representa esta peza o
vindeiro venres 9 no teatro
municipal Lauro Olmo.

O CarballiñoO Carballiño
■ TEATRO

LAGARTA LAGARTA
Esta compañía representa a
obra Carambola (Cóncavo
convexo), de José Luís
Prieto, baixo a dirección de
Lino Braxe, este venres 2
no Auditorio Municipal.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

CINCO GUERRAS
SOBRE O TERREO
Poñendolle rostro ao ho-
rror. Conferencia de David
Beriain, xornalista da Voz
de Galicia, que pon o ramo
ao ciclo Periodismo do sé-
culo XXI de Caixanova, es-
te xoves 1 ás 20 h. no Cen-
tro Social Caixanova.

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Co-
lectivo Camiños continúa
cos roteiros, abertos á par-
ticipación de calquera per-
soa, que se levan a cabo
por distintos lugares da
Galiza, achegándonos á
historia, etnografía, e pa-
trimonio arquitectónico,
natural e cultural. Con saí-
da desde a Estación de Au-
tobuses, sobre as 11 da ma-
ñá dos domingos, vólvese
á tardiña, sendo o prezo de
2 euros. O vindeiro domin-
go 11 visitan a zona de
Malpica. Máis informa-
ción nos telf. 649 759 734
(David), 616 819 003
(Conchi), no local da aso-
ciación (Félix Acevedo 11)
ou en www.iespana.es/co-
lectivocaminos.

■ EXPOSICIÓNS

TRÍO DE ESTILOS
A sala Imaxinarte de Caixa
Galicia acolle, até final de
mes esta mostra de anima-
ción dixital.

A ACCIÓN DA MATERIA
Obras de Guillermo Pe-
drosa que exhibe a galería
Arte e Imaxe até o xoves 15.

MANUEL DE LAS CASAS
Até final de mes podemos
ollar a obra deste pintor no
centro de arte Atlántica.

LATEXOS
No hotel Meliá María Pita
expóñense, até este sábado
3 de xuño, as xilografías de
José Valentín.

TERRITORIO OESTE
O museo Unión Fenosa
acolle esta magnífica co-
lectiva de 27 artistas por-

tugueses até o 30 de xuño.
Neste mesmo lugar temos
tamén a mostra Entre los
cepos de la memoria, con
obras do artista vasco
Agustín Ibarrola.

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

FRANCISCO LEIRO
No recén estreado edificio
da Fundación Caixa Gali-
cia podemos contemplar a
obra de Francisco Leiro,
a de Cristina Iglesias e a
colectiva 10 anos, 10 ar-
tistas, selección de autores
que simbolizan o percorri-
do da Colección de Arte
Caixa Galicia na última
década.

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

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

GALIZA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié acolle
esta impresionante mostra
de produción propia que
cobre máis de dous séculos
de desenvolvemento in-
dustrial no noso país, des-
de os precursores do s.
XVIII até as novas indus-
trias 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 APPLESEED CAST
A eles debémoslle o disco
Mare Vitalis, referencia
indispensábel do máis
atrevido do rock. Cando
se podía esperar que con-
tinuaran por esta vía van e
sacan Low Level Owl Vol.
I e Low Level Owl Vol. II,
cunha diferencia de dous
meses; chegamos ao ano
2003 e sacan Lost Songs;
e agora veñen con Two
Conversations: unha nova
experiencia sensorial on-
de volven deixar claro o
seu afán creativo e a bús-
queda da beleza. O sába-

do 3 ás 00 h. no Playa
Club. Entradas ás venda
en Portobello e Nonis por
10 euros; na billeteira
custará 12. 

BAMBAS,
CAIXAS E CRISTAIS
A primeira edición deste
festival de hip hop celébra-
se o sábado 3 ás 18 h. no
Coliseum.

AA EstradaEstrada
■ TEATRO

SANTART
Esta compañía representa

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

Co título A insoportábel levidade do
ser presenta o pintor tudense Xoán
Valcárcel Obelleiro a súa obra na
galería Visol de Ourense até o 20 de
xuño. Segundo o autor, na mostra
escóllese a pesada carga en troques

da levidade. “A enorme beleza da
carne, a rotundidade da forma, a ex-
presividade da deixadez. O paso do
tempo, modelando pouco e pouco
os nosos trazos, vai garantindo a ca-
da minuto a forma perfecta”.♦

Pesada cargaPesada carga
O O TTrinquerinque

A emblemática banda galega ce-
lebra os seus 10 anos de existen-
cia coa edición de 10.0, o seu no-
vo traballo que poderemos escoi-
tar en directo este venres 2 no

C.C. Caixanova de VIGO; o sába-
do 3 actúan na Praza de Santa
María de LUGO; e o vindeiro sá-
bado 10 tocarán na sala Bikini de
BARCELONA.♦

BerrBerrogüettoogüetto
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☞ ROSAS ENCARNA-
DAS. Na súa voda, Ra-

chel coñece a Luce, a florista, e
namórase dela. As dúbidas en-
tre seguir co seu matrimonio e
optar por Luce comprometen a
Rachel, que parece que vai op-
tar por seguir co seu home. Co-
media romántica politicamente
correcta.

☞ A GRAN FINAL. As
aventuras polas que te-

ñen que pasar tres grupos dis-
pares –unha tribo brasileira,
unha caravana de beduínos e
uns pastores mongois– para
ver a final do último mundial
de fútbol. Divertida, mais un
chisco paternalista.

☞ X-MEN III. A DECI-
SIÓN FINAL. O mun-

do é un lugar pouco habitábel
para os mutantes. A patrulla X
deberá loitar pola súa subsis-
tencia. Reparto famoso sen
moitas novidades.

☞ HARD CANDY. Un-
ha adolescente coñece

un fotógrafo por internet e
acaban na casa deste. Ela dálle
de beber e tira a roupa. Mais
el vai espertar atado a unha
cadeira, acusado pola moza de
ter matado outra rapaza. Te-
rror psicolóxico.

☞ BURT MUNRO. Un
soño, unha lenda. Despois

de moito prepararse e aforrar,
nos anos sesenta un vello pailán
de Nova Celandia vai aos Esta-
dos Unidos a bater unha marca
de velocidade cunha moto de 42
anos. Co seu encanto consegue
o apoio de todos e alcanza un re-
cord aínda non superado.

☞ O CÓDIGO DA VIN-
CI. Un asasino do Opus

Dei trata de eliminar os inte-
grantes dunha confraría que
garda o secreto de que o cris-
tianismo é unha trola e que,
despois de amigarse, Xesús de

Nazaré e María Magdalena ti-
veron prole. Que notición!

☞ 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. 

☞ V DE VENDETTA. Un
fantoche con careta pre-

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

☞ PLAN OCULTO. Un
grupo de persoas asalta

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

☞ VOLVER. Raimunda
e Sole son irmás 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

Tomando como punto de partida
conceptos como o de factoría cul-
tural, no sentido de xerar unha
cultura en proceso, creativa e par-
ticipativa, fronte a unha cultura
espectacular, unilateral e allea, a
Consellaría de Cultura da Xunta
de Galiza propón dúas carpas iti-
nerantes para poñer a cultura gale-
ga en circulación, implicando a
400 persoas entre persoal técnico
e artistas, con música, teatro, cir-
co, vídeo, internet, obradoiros, e
concursos. Para o final desta xira
as dúas carpas xúntanse este ven-
res 2 en CULLEREDO, onde tere-
mos, a partir das 20:30 h, en con-
certo aos galegos Lamatumbá,
Non Residentz e Galegoz xunto
aos ingleses US3 e os franceses
Rinôçérôse. O sábado 3 ás 21:30
h. o Espectáculo Tentacular de
Chévere, contará coma convida-

dos cos Pista Catro, Banda Bali-
za, Ugia Pedreira, Luís Tosar e
César Goldi como Os Mágical
Brothers, Clara Gayo, Merchita
Prendida, Raquel Stress e Car-
los Meixide como O Sobrado de
Abadín; ao día seguinte chega
desde ás 17 h. o Domingo en fa-
milia, espectáculo para todos os
públicos a cargo de Berrobam-
bán. Ademais tamén haberá, o
venres 2 de 10 a 13 h, Obradoiros
educativos para xente nova; e o
sábado 3 de 11 a 14 h, Obradoi-
ros educativos para xente adulta.
Parellamente a estas actividades
Pistacatro realiza un Espectácu-
lo de rúa este xoves 1 de 19 a 21
h. na Coruña; o venres 2 de 13 a
15 h. en Betanzos; e o sábado 3
en Carballo. O programa comple-
to pode consultarse en www.acul-
turacircula.info.♦

AA Cultura CirCultura Circulacula

Grupo de rock madrileño que vén
presentar o seu primeiro disco:
unha dúcea de pezas, rock en es-
tado puro de son homoxéneo e
contundente. Poderemos escoita-
lo este venres 2 ás 22:30 na Fá-
brica de Chocolate de VIGO (en-
trada antecipada 8 euros en Elepe,
Gong, Fábrica de Chocolate e
Casa de Arriba, ou 10 na billetei-
ra); e na sala Karma da ILLA DE
AROUSA o sábado 3.♦

69 Revoluciones69 Revoluciones

Ugia Pedreira.

Muller con
flores, 1938.

Carbón e
pastel sobre

papel, de
Diego Rivera

que forma
parte da

mostra que
sobre este

autor
podemos

contemplar
na nova
sede da

Fundación
Caixa

Galicia na
CORUÑA.

MÚSICA
NA PEDRA
III edición

deste festi-
val organi-
zado polo

Concello de
BETANZOS
que permi-

te conxu-
gar música

(de autor,
folk, jazz

rumba, fla-
menco...) e
patrimonio.
Este sába-

do 3 come-
za coa ac-

tuación dos
ourensáns
Mutenrohi
na Praza

García
irmáns a
partir da

22:30.
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no teatro Principal, este
venres 2, a peza As que
matan o sono, realizada a
partir do Macbeth de Sha-
kespeare.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos.

LugoLugo
■ CINEMA

ILLADOS
O documental de Antonio
Caeiro proxéctase este
venres 2 ás 20 h. na Biblio-
teca Pública Provincial,
dentro dos actos do Ano da
Memoria.

■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN CHAVES
A súa Obra recente exponse
na galería Clérigos até o
martes 20.

RIVAGES
Na sede da Fundación
Caixa Galicia podemos
ollar até o 3 de setembro as
fotografías de Harry Gru-

yaert, da axencia Magnum.

XOSÉ MARRA
No Mesón do Forno (rúa
Ser 12) podemos contem-
plar unha súa mostra foto-
gráfica sobre fútbol sala.

FEMINISMO
Até este venres 2 de xuño
o Centro Sociocultural
Uxío Novoneyra acolle a
mostra Un século e medio
de movemento feminista e
sufraxio feminino en Es-
paña.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos con-
templar, na cafetaría, a súa
mostra de fotos apoiada
por textos de Delfín Casei-
ro e, na Sala de Mostras
deste mesmo lugar, a que
está adicada ao navegante
galego ao servizo da coroa
portuguesa João da Nova.
Paga a pena, porque tamen
podemos coñecer o caste-
lo, hai pouco restaurado e
convertido en hotel.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

FAUNA IBÉRICA
Até o domingo 11 de xuño a
sala de Caixa Galicia acolle
esta mostra didáctica.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

ANA PÉREZ-QUIROGA
Esta artista presenta as súas
instalacións Antes morta
que... burra na sala Alterar-
te do Campus.

UN VIAJE GALAICO
A galería Marisa Marimón
exhibe, até final de mes, as
pinturas de Damián Flores.

MARTA VEGA
As súas vídeo-instalacións
pode admirarse no C.C. da
Deputación até o sábado 11.

J. VALCÁRCEL
Até o 20 de xuño podemos
contemplar a súa pintura na
galería 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.

PontearPonteareaseas
■ TEATRO

FARSA DO BULUBÚ
Teatro do Morcego home-
naxea a Manuel María coa
representación desta obra no
Auditorio Municipal Seve-
riano Soutullo este venres 2.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

DOURO,
FÁINA FLUVIAL
Dentro do ciclo Cinema en
Portugués, o  cine clube
Pontevedra proxecta esta
película, do ano 1931, de
Manoel de Oliveira, este
xoves 1 ás 20 h. no Salón
de Actos da Facultade de
Ciencias Sociais, e a fita O
fim do mundo (1993), de
João Mário Grilo, nunha
sesión que inclúe un colo-
quio. No mesmo lugar, os
socios do cine clube pode-
rán gozar, o vindeiro mér-
cores 7 ás 19:15 e 22:15 h,
do traballo de Emir Kustu-
rica A vida é un milagre.

■ EXPOSICIÓNS

BOAS PEZAS
Mónica Cabo, Andrea
Costas, Rita Rodríguez,
Las Pingüinas (Sara Gar-
cía, Natalia Umpiérrrez) e
Natalia Rey, comisariadas
por Mar Caldas, expoñen
na sala de mostras da Facul-
tade de Belas Artes (Maes-
tranza 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 domin-
go 4 de xuño, unha mostra
monográfica sobre a escul-
tura nos fondos da Colec-
ción Caixa Galicia.

O PorriñoO Porriño
■ 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 co-
municación de cercanías.

■ MÚSICA

DÉTOUR
O seu jazz cabareteiro che-
ga este venres 2 ás 23 h. ao
Liceum, cun variado reper-
torio de temas propios en
galego, ademais dunha xe-
nerosa lista de versións de
temas roubados aos gran-
des do jazz e do swing. En-
tradas a 4 euros (antecipa-
da), 5 na billeteira.

■ TEATRO

SEMANA DE TÍTERES
Organizada pola Concella-
ría de Cultura en coordina-
ción co Festival de Títeres
de Redondela. Durante a
semana haberá actuacións
para os escolares, pero o sá-
bado 4 na Praza de Antonio
Palacios ás 21 h, Viravolta
representa Barrigaverde; e
o domingo 4 ás 19 no Cen-
tro Cultural Alba, en Tor-
neiros, Tanxarina repre-
sentará Titiricircus.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

PELO VIDAL
A mostra de fotografía Bo-
livia. A terra tranquila po-
de visitarse na galería Casa
das Redes até final de mes.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

SANTART
Representa no Auditorio
Municipal, este domingo 4,
O2 Pegadas sen identificar
dunha traxedia grega.

SadaSada
■ TEATRO

CACHIRULO
O grupo de títeres estrea, o
vindeiro venres 9 na Casa
da Cultura Pintor Lloréns,
o seu espectáculo Camiño
de aventuras.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

A REFORMA
ESTATUTARIA A DEBATE
Este foro, organizado por
Bases Democráticas Ga-
legas, terá lugar no Para-
ninfo da Faculdade de His-
toria o sábado 3. Ás 10:30,
Ramón Villares, J. Gonzá-
lez Beramendi, Isaac Díaz
Pardo e Avelino Pousa An-
telo falarán sobre O estatu-
to de 1936; ás 12:30, Cami-
lo Nogueira, Fernando So-
lla e Xesús Veiga faráno so-
bre O estatuto de 1981; xa
pola tarade, ás 17 h. haberá
un Debate Xeral con Brau-
lio Amaro, Antolín Alcánta-
ra, Pedro Alonso, Antón
Dobao, Domingos Antón,
Laura Ogando e Celso Co-
mesaña.

CULTURA E CIDADE
O Consello da Cultura Gale-
ga celebra na súa sede, o vin-
deiro venres 9 e sábado 10, a
5ª edición destes encontros
arredor da Acción cultural
nos espazos urbanos.

■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 6 ás 22:30 h.
proxéctase no centro so-
cial O Pichel (Santa Clara
21, baixo) Punto de parti-
da (1994), de Robert
Kramer, con entrada de
balde.

■ EXPOSICIÓNS 

ANTÓN LAMAZARES
As súas pinturas comparten
espazo cos bronces de Jesús
Curiá na galería José Loren-
zo até o vindeiro mércores 7.

HEMISFERIOS
Até o sábado 17 a galería
C5 Colección exhibe o tra-
ballo de Carlos Maño.

DENTRO
A obra de Antón Lopo ex-
ponse até o 20 de xullo na
Casa da Parra.

SUSAN PHILIPSZ
Até agosto, no Parque de
Bonaval, a artista escocesa
complementa cunha insta-
lación sonora as esculturas
de Eduardo Chillida e Leo-
poldo Nóvoa.

LUÍS H. FLORES RIVAS
O Museo do Pobo Galego
acolle a mostra de fotografía
Debuxos e gravados nas
construcións populares.

GALIZA E O
SURREALISMO
Esta mostra podémola con-
templar no Colexio de Fon-
seca.

JORGE MOLDER
O CGAC presenta a mostra
Algún tempo antes até este
domingo 4 de xuño. No
mesmo lugar tamén se ex-
pón ao público as últimas
adquisicións do Centro, da
súa colección e da Funda-
ción ARCO.

SEN XERACIÓN
Podemos contemplar esta
mostra de X. Anleo, G. Ay-
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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

O festival de curtametraxes che-
ga este xoves 1 aos cines Yelmo
Cineplex de LUGO, onde se pro-
xectan as fitas rodadas no 2005
Choque, de Nacho Vigalondo;
El punto ciego de Álex Montoya
e Raúl Navarro; Máxima pena
de Juanjo Jiménez; La gallina

ciega de Isabel Herguera; Hi-
yab de Xavi Sala; Strawberry
Pie de Antonio Reyna; Mártires
de Xosé Zapata; Amar de Este-
ban Crespo; e Sintonía de Jose
Mari Goenaga. O vindeiro xo-
ves 8 estará nos cines Yelmo Ci-
neplex de VIGO.♦

CurCurt Ficcionst Ficcions

Esta peza de Jean Claude Brisville,
protagonizada, dirixida e produci-
da por Josep María Flotats, ao
que da réplica Carmelo Gómez,
reconstrúe a velada do 5 de xullo
de 1815, tras a batalla de Waterloo.
Represéntase o martes 6 e mérco-

res 7 no C.C. Caixanova de VIGO;
o vindeiro xoves 8 no Auditorio
Municipal de OURENSE; o sábado
10 no Jofre de FERROL; o domingo
11 no auditorio Gustavo Freire de
LUGO; e o martes 13 no Auditorio
Municipal de VILAGARCÍA.♦

La CenaLa Cena

Encontro de Culturas no
Camiño Primitivo de
Santiago desde o venres 2
ao domingo 4 na Praza de
Sta. María de LUGO. O
venres 2 poderemos es-
coitar a Buika e a Salsa
Céltica; o sábado 3 esta-

rán Berrogüetto e Frede-
ric Galliano & The Afri-
can Divas; e o domingo 4
a Ivo Papasov & his
Wedding Band. Todos os
concertos darán comezo
ás 22:30 h. Máis informa-
ción en www.lugo.es.♦

3º Festival Interfolk3º Festival Interfolk

Buika.

Frederic Galliano & The African Divas.

Ivo Papasov.

Nu
en negro I,

2006, de
J. Valcárcel
que expón
na galería

Visol de
OURENSE.

Santart
representa

en RIBADEO
O2 Pegadas

sen
identificar

dunha
traxedia

grega.

Galiza e o
surrealismo
é a mostra
que
podemos
ollar no
Pazo de
Fonseca en
SANTIAGO.
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merich, D. Basso, P. Bar-
beito, B. Cáccamo, T. Car-
bajo, D. Matamoro, M.
Paz, P. Pereira, I. Pérez Vi-
cente, C. Rial, D. Santomé
e M. Vilariño no Auditorio
de Galicia, até o 18 de xuño.

VUDÚ
O proxecto O camiño negro
de Santiago do fotógrafo
Luís López Gabú exponse
na Fundación Granell 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 Ga-
liza esta colectiva dos artis-
tas Fran Rodríguez, María
Viñas, Federico Fernán-
dez, Natalia Díaz-Mella,
Marisa Torres, Jorge Ri-
vera, Sabela Dopazo, Pan-
cho Lapeña e Nano 4814.

■ MÚSICA

DRIVE BY TRUCKERS
Para finalizar a tempada a
sala Capitol trae a un dos
grupos máis valorados, que
vén presentar o novo álbum
A blessin and a curse, co que
reivindica a identidade do
sur estadounidense, no que
cuspe lume e lama e se xun-
tan o espírito máis desboca-
do de Neil Young co ardor
de estómago roots dos Sto-
nes. Abrirá o concerto o gru-
po galego Sugar Mountain,
que presenta o seu novo sin-
gle Sugar in the Raw, co que
agasallarán ás 100 primeiras
persoas que entren ao con-
certo. Este xoves 1 ás 20:30
h. na sala Capitol.

■ TEATRO

O FERREIRO E O DIABO
Na sala Yago desde este xo-
ves 1 ao domingo 4, os bra-
sileiros de Anima Sonho re-
presentan esta peza de moni-
creques. Entradas e horarios
en www.salayago.com.

BONECRÓNICAS
Os máis cativos poderán go-
zar o domingo 4 ás 12:30 h.
na sala Yago co este espectá-
culo de títeres da compañía
brasileira Anima Sonho.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ CARLOS GUERRA
A galería Trisquel e Medulio
exhibe os cadros deste artis-
ta até o sábado 24 de xuño.

VVigoigo
■ CINEMA

HAIR
Parellamente ao Utopía Son,
o café Uf organiza o ciclo
Cinema e Canción no que
podemos ollar o domingo 4
esta fita dirixida por Milos
Forman no ano 1979. Ade-
mais no ciclo 36 filmacións
de Cantautores Xeniais este
xoves 1 adicarase a xornada
a Bob Dylan; o martes 6 a
Tom Waits; o mércores 7 a
Neil Young; e o xoves 8 a
Jonhy Michel.

■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCO
MANTECÓN
Mostra do desaparecido ar-
tista vigués na galería PM8
(Pablo Morillo 8) que se
inaugura este venres 2.

SÍNCOPA NEGRITA
Este xoves 1 ás 20:30 h. na

Casa das Artes inaugúrase
como primeira actividade
do festival Imaxina Sons a
mostra O deseño no disco
de Jazz 1940-1990, que re-
colle magníficas portadas
de vinilos de deseñadores
gráficos que souberon facer
un uso intelixente e creati-
vo da tipografía e as súas
posibilidades na industria
discográfica do jazz.

EN EFECTIVO
Amaya González Reyes
expón na Fundación Laxei-
ro até o 17 de setembro. A
través da fotografía, o ví-
deo e a instalación propón
unha mirada lúdica sobre o

mundo do diñeiro.

ARTURO SOUTO
A Fundación Caixa Galicia
presenta unha selección de
obras pertencentes aos seus
fondos, até o 30 de xullo.

RAFAEL ÚBEDA
Na sala I do C.S. Caixano-
va podemos ollar Expresio-
nes y arpegios: o mellor do
traballo recente do magnífi-
co pintor pontevedrés, até
este domingo 4.

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 de
xuño, a mostra A constru-
ción naval ao través da
Historia, que recolle exem-
plos de barcos, planos, apa-
rellos náuticos e ferramen-
tas relacionadas coa cons-
trución 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 suce-
sión das formas dadas polo
alto contraste.

XAVIER MAGALHÃES
Reviravoltas titula a súa
mostra no Centro Social Cai-
xanova, onde permanecerá
até este domingo 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.

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

SONDESEU
A orquestra folk vai dar un
concerto este xoves 1 ás 22
h. no C.C. Caixanova, xun-
to con An Avel (Bretaña) e
O Fiadeiro, para conme-
morar o X aniversario do
Conservatorio do Música
Tradicional da Escola Mu-
nicipal de Artes e Oficios.

BERROGÜETTO
A banda galega celebra os
seus 10 anos de existencia
coa edición dun novo traba-
llo, que poderemos escoitar
en directo este venres 2 no
C.C. Caixanova.

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 2 vai tocar
Ataque Escampe; e o vin-
deiro venres 9 poderemos
escoitar a Enrique Mon-
talvo. Ademais este ciclo
trata de mostrar todo o re-
lacionado coa canción de
autor, a través de exposi-
cións, libros, discos, audi-
cións, revistas, etc.

DJ JANDRO
Chega co seu pop rock á Fa-
brica de Chocolate este xo-
ves 1. O venres 2 temos na
mesma sala a 69 Revolucio-
nes; o sábado 3 celébrase o
Festival Costa Oeste co
concerto de Mr Whiz, De-
rrumbes e Megatones; o
domingo 4 estarán en direc-
to os brasileiros Turbo Trío
e o DJ Bob Figurante aka
Skilarker. O vindeiro xoves
8 escoitaremos a Eddie; o
venres 9 a Niños Eléctri-
cos; e o sábado 10 á banda
portuguesa D 30 xunto cos
Fishfuckers. Máis informa-
ción en www.fabricadecho-
colateclub.com.

XIU XIU
Volve o grupo californiano a

XIX PREMIO XOSEMARÍA
PÉREZ PARALLÉ
Poderán participar todas aquelas per-
soas que o desexen, independente-
mente da súa nacionalidade ou lugar
de residencia, sempre que non teñan
publicado ningún libro individual, ad-
mitíndose traballos presentados por
persoas que publicasen previamente
algún libro en edición de autor. Debe-
rán presentar un libro de poesía en
lingua galega, dunha extensión míni-
ma de 300 versos, por triplicado, de-
bidamente encadernados ou grampa-
dos, identificados inequivocamente
con pseudónimo ou lema e acompaña-
dos dun sobre pecho, no que se fará
constar, na parte externa do mesmo, o
título ou lema da obra e, no interior,
os dados persoais do autor, antes do
30 de setembro no Círculo Mercantil
e Industrial Unidad de Fene (Porto do
Río 21, San Paio). O premio consiste
na edición do libro na colección de
poesía de Espiral Maior.

XXII MOSTRA DE TEATRO XOVE
O Concello de Irún selecciona grupos
de teatro xove afeccionados para parti-
cipar na Mostra que se celebra entre o
26 e 29 de outubro. Poderán concorrer
os grupos nos que os seus actores e ac-

trices non superen os 30 anos, a excep-
ción dun 10% dos mesmos que non su-
perarán os 35, valorándose a idade dos
directores e da equipa técnica. As pro-
postas escénicas que se presenten po-
derán ser de sala (grande ou pequeno
formato), rúa ou café teatro, téndose en
consideración especialmente as estreas,
vangarda estética, e innovación, así co-
mo a visión en directo do espectáculo
(ensaios, datas previas, etc.). A mostra
conta cunha sección para propostas es-
cénicas de curta duración (20´aproxi-
madamente) destinada á promoción de
primeiros traballos, xermes de espectá-
culos, etc. O boletín de inscrición en-
viarase debidamente cumprimentado
antes do 30 de xuño ao Ayuntamiento
de Irún - Delegación de Juventud (Pla-
za San Juan Harria 1, 20304) xunto co
currículo da compañía, actores, e direc-
ción, unha relación nominal dos com-
poñentes cos seus dados persoais, copia
do DNI e funcións, un dossier da obra,
autor e resumo, as características técni-
cas, e tres fotografías nas que se apre-
cie a posta en escena e vídeo da obra,
xunto co caché do espectáculo. Máis
información en www.irun.org.

GALIZA: ÉXODOS E RETORNOS
Con motivo de conmemorarse o cente-

nario do Banquete de Conxo tivo lugar
en Buenos Aires o I Congreso da Emi-
gración Galega, entre o 24 e o 31 de
xullo de 1956. Cincuenta anos despois
o Arquivo da Emigración Galega e o
Consello da Cultura Galega fan unha
lembranza daquel encontro cun Con-
greso Internacional que se vai celebrar
en Santiago de Compostela do 11 ao
14 de xullo, co obxectivo de facer un-
ha homenaxe, pero tamén de abrir de
novo o debate sobre os fenómenos
emigratorios, para o que a organiza-
ción convida os estudosos e especialis-
tas a participar en conferencias, relato-
rios, mesas redondas e comunicacións.
O congreso desenvolverase en torno a
catro seccións: A partida e as causas
da emigración; Os procesos de inser-
ción e o asociacionismo; Os retornos e
a inmigración; e A memoria da emi-
gración e o exilio. Os interesados en
asistir deberán enviar a folla de inscri-
ción debidamente cumprimentada ao
Consello da Cultura Galega (Pazo de
Raxoi, 2º andar. Praza do Obradoiro
15705 de Santiago de Compostela),
entre o 19 de xuño e o 3 de xullo, e fa-
cer efectiva unha transferencia banca-
ria á conta de Caixa Galicia 2091-
0300-47-3110063172 unha cota de 20
euros (10 para estudantes e licenciados

en paro). O número de prazas é limita-
do (100 persoas) que se cubrirán por
orde de inscrición. A organización so-
licitou un crédito de libre configura-
ción das tres universidades galegas.
Máis información nos teléfonos 981
957 202 e 981 557 351, ou en aemi-
gracion@consellodacultura.org e co-
rreo@consellodacultura.org.

XXXIX CONCURSO
DE CONTOS BREOGÁN
O Centro Galego de Barakaldo promo-
ve este premio, dotado con 2.200 euros
para o gañador, e 800 para o segundo
clasificado, no que poden participar to-
dos os autores de calquera nacionalida-
de que presenten unha ou varias obras
escritas en lingua galega, dunha exten-
sión mínima de tres folios e non máis
de seis, que sexan inéditas. Os textos
mecanografados a unha soa cara e a du-
plo espazo, enviaranse por correo e sen
remite, ao Centro Galego de Bizkaia
(k/. Galiza 3, 48902) en Barakaldo, por
quintuplicado e baixo lema e plica, an-
tes do 25 de xullo ás 20 h. No exterior
indicarase o título e lema escollido e,
no interior, os dados do autor. Na parte
superior dereita da primeira folla da
obra repetirase o lema. Máis informa-
ción no telf. 944 903 429.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR

Convócanse axudas para activida-
des programadas por entidades
xuvenís e entidades prestadoras
de servizos á xuventude. Poderán
solicitar subvención as aso-

ciacións xuvenís construídas con-
forme a lexislación vixente e as
federacións de asociacións xuve-
nís. As solicitudes deberán
presentarse antes do 12 de xuño.
A información completa sobre es-
ta orde está recollida no DOG de
11 de maio de 2006.♦

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

Unha
mostra de
Francisco
Mantecón

encóntrase
na galería

PM8 de
VIGO.

O ferreiro e
o diabo é a

obra que
Anima
Sonho

representa
no Yago de
SANTIAGO

até o
domingo 4.

J.C. Guerra
expón na
galería
Trisquel e
Medulio
de TUI.

An
A v e l
(Breta-
ña) e O
Fiadei-
ro,



Nº 1.010 ● Do 26 de

Europa para presentar o últi-
mo álbum, La Foret e sor-
prendernos coas cancións
do próximo (The Air Force)
para finais de setembro. Po-
deremos escoitalos no Vade-
mecwm este xoves 1.

THE FLINGS
A banda ourensá de garaxe
punk e rock toca este ven-
res 2 na Iguana Club. O sá-
bado 3 teremos en directo a
Heissel xunto cos Some-
place. O vindeiro sábado
10 No way out presenta o
seu novo disco, Bipolar.

■ TEATRO

EVITA, EVA PERÓN
A nova sala alternativa Tea-
tro Arte Livre (Vázquez Va-
rela, 19) acolle até o 2 de
xullo durante todos os ven-
res ás 22 h., os sábados ás
20:30 e 22:30 h. e os domin-

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

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

XURXO ALONSO
Mostra a súa Colección
Aldemunde, maiormente de
pintura, na sala de exposi-
cións Antón Rivas Briones
até o 27 de xuño.

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 orienta-
das aos espazos arquitectó-
nicos (domingos ás 15 e 16
h.), o edificio do museo é da
autoría de Álvaro Siza, e
serven para relacionar a ar-
quitectura coa casa e o xar-
dín; e visitas guiadas ao
parque (domingos ás 11 e
12 h.), posibilitando o reco-
ñecemento do seu valor pai-
saxístico, ecolóxico e estéti-
co. Para as dúas primeiras
precísase o billete de entra-
da ao museu e para a última
o de entrada ao parque.

■ MÚSICA

CARLOS BICA
Dentro do Projecto ‘Single’
o sábado 3 na sala 2 da Ca-
sa da Música ás 22 h. por
10 euros. Carlos Bica no
contrabaixo, Mathias Schu-

bert no saxo tenor e Kalle
Kalima na guitarra. Para o
domingo 11 ás 23 h. na sala
1 teremos a Ryuichi Saka-
moto & Alva Noto.

■ TEATRO

XXIX FITEI
Até o 9 de xuño, o Porto
volta ser a capital do teatro

de expresión ibérica. Ao
longo de 15 días, compañí-
as de Portugal, España, Ca-
bo Verde, Brasil e a Arxen-
tina ocuparán os palcos da
cidade: 16 espectáculos
distintos e tres decenas 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.♦

CHUZA
http://chuza.org

A soberanía do lector levada ao último
extremo. Esta páxina preséntase como
“un sitio de novas galegas que emprega
un control editorial non xerárquico. Cal-
quera pode enviar historias e a comuni-
dade de internautas é quen as valora, as
comenta e decide se publicalas na páxina
principal, de forma que non intervén
nunca a figura do editor”.♦

AA RedeRede
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■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 per-
soas na 2º quincena de agosto por 580
euros. Telf. 981 761 158.

■ Ofrécese licenciado en Filoxoxía
Galega (apto no CAP) para taballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector orto-
gráfico, etec. Contactar no telf. 619
991 876 (polas tardes).

■ 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; e a 2º quincena de xullo por 550 eu-
ros. 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.

■ 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.

■ 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.

■ 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.

■ 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.

■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica
de Galiza (CRAEGA), libres de trans-
xénicos, correctores, antibióticos e
insecticidas, e producidos na Galiza.
Apoia o desenvolvemento sostíbel
no rural ao tempo que produces ali-
mentos sans. Telf. 676 863 910 / 637
913 642♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Quen pensou facer deste xeito tal mansión en Pontesampaio quixo deixar pegada. Quen
o consentiu, en troques, non se deixou levar pola defensa do territorio nin, seguro, apli-
cou o sentido común ou calquera das legalidades vixentes. En canto ao arquitecto que fir-
mou o proxecto non merece maior cousa que ser silenciado.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste
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Nº

Nº 1.225
Do 1 ao 7
de xuño
do 2006 Hai algúns meses, me-

dios de comunicación
norteamericanos co-

mezaron a difundir imaxes de
torturas nos cárceres de Irak.
Agora, xuíces, tamén dos Es-
tados Unidos, investigan, a

matanza de civís iraquís, ne-
nos e mulleres incluidos, a
mans de soldados dunha
compañía de marines. Porque
se producen estas investiga-
cións? Porque USA, aínda
que se equivoque, é unha de-

mocracia. Certo. Pero sobre
todo porque a resistencia ira-
quí vai a máis e, cada sema-
na, chegan novos cadáveres.
Se tivese sido esmagada e re-
ducida, non habería ningunha
investigación.♦
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Forbes 
XOSÉ RAMÓN POUSA

Fidel Castro perdeu sete
horas en tratar de acla-
rar que non é o sétimo

home máis rico do mundo.
O mesmo tempo que per-
deron máis dun millón de
espectadores que seguiron
a retransmisión televisiva
no territorio cubano. O lí-
der revolucionario ameaza
con novas intervencións se
a revista estadounidense
Forbes, que ano tras ano
publica o listado dos ho-
mes e mulleres máis millo-
narios do mundo, non rec-
tifica a súa información
que supón unha carga de
profundidade contra a ética
do lider cubano. 

Existen dous motivos
para dubidar do “napalm
mediático” lanzado por
Forbes e distribuído polo
sistema informativo mun-
dial. O primeiro é que o mé-
todo empregado pola revis-
ta económica para confec-
cionar a lista é “máis arte
que ciencia” tal como reco-
ñece a propia publicación.
Pero o segundo motivo é
moito máis poderoso: Den-
de 1991 os principais accio-
nistas de Forbes, a familia
Forbes, están vencellados
aos plans de desestabiliza-
ción da revolución cubana,
segundo se pode ler no libro
Ron Bacardi. La guerra
oculta, do xornalista co-
lombiano Hernando Calvo,
levado a documental pola
BBC en 2003. 

A fins de 1991 todo es-
taba preparado para a caída
do réxime cubano, a través
da “Comisión Especial pa-
ra la Reconstrucción Eco-
nómica de Cuba”, lanzada
como un proxecto de tran-
sición política e económica
para estudar e lle dar res-
postas ao reto da reconstru-
ción cubana. Thomax Cox,
especialista da Heritage
Foundation actuou como
presidente e Malcolm For-
bes, director da revista, ac-
tuou como director executi-
vo. Tamén integraron a Co-
misión Arthujr Laffer; Wi-
lliam Clark, do Consello
Nacional de Seguridade; os
políticos Robert Torricelli,
Dante Fascell, Ileana Ros-
Lethinen e Connie Mark e
a ex embaixadora Jeane
Kirkpatrick. O vicepresi-
dente era Jorge Mas Cano-
sa, quen se postulaba como
futuro presidente da Cuba
posrevolucionaria. 

Desde entón, os pro-
pietarios de Forbes están
detrás dos plans contra a
nación caribeña, acumu-
lando investidores capa-
ces de empregar 15.000
millóns de dólares para
facerse co 60% dos bens
da illa. Tras demostrar
que non hai un gran me-
dio independente, o que
están a conseguir é que os
cubanos pechen filas so-
bre o seu presidente, que
non dá mostra, precisaen-
te, dun look millonario.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Blogoteca é un novo servizo
que permite publicar enteira-
mente en galego diarios elec-
trónicos en internet, un fenó-
meno en expansión do que nos
fala Manuel Pan, promotor
desta iniciativa no noso país.

Blogs, un fenómeno de moda,
canto durará?

Non é pasaxeiro. Hai blogs
desde 1999, aínda que o portal
de blogs Blogger creouse hai tres
ou catro anos. Durante a guerra
do Iraq os blogs foron moi popu-
lares porque os xornalistas ex-
presaron neles opinións que non
podían verter nos seus propios
medios de comunicación. É unha
forma de información paralela. 

Non pensa que aquí hai
xente de máis opinando?

Non. A xente selecciona. Ao
final sempre vas a media ducia
de blogs, como pasa coas páxinas
web. O que sucede é que a xente
forma grupos de interese e no seu
blog recomenda blogs que lle son
afíns. Ao final fórmase unha co-
munidade de interese, como os
grupos de amigos na vida real.

Claro, vostede defende o
seu negocio. Porque é o seu ne-
gocio, non si?

Para nós non é negocio, pero
si unha fonte de prestixio que
nos permite ir a unha empresa a
ofrecerlle os nosos servizos, por
exemplo facerlle unha páxina
web, porque estamos avalados
pola capacidade para crear un
sistema de xestión de blogs. Pá-
salle aos diarios electrónicos,
que non son rendíbeis, pero que
dan opción a outro tipo de activi-
dades complementarias.

Blogs en galego, para iso non
se necesita unha empresa galega,
chega con publicar en galego.

Si, pero o noso sistema está

enteiramente en galego, os menús
incluídos. Está desenvolvido por
nós, co que demostramos que esta-
mos á altura de calquera outro, que
podemos facer algo que funciona.
E todo iso sen axudas públicas.

Tamén está Blog Galiza.
Eles teñen unha versión en

probas que saíu ao día seguinte
que a nosa. Ademais, está xestio-
nada cunha ferramenta en inglés,
que é o Workpress. O noso siste-
ma é noso.

Que máis ofrecen?
Damos a posibilidade de cre-

ar páxinas web sen ter coñece-
mentos informáticos, sen ter que
acudir a unha empresa porque é
unha ferramenta moi doada de
empregar. É unha forma de pres-
cindir de intermediarios.

Como todos...
Si, como todos os blogs.
Fáleme dos blogs que al-

bergan.
Hai de todo, desde o viticultor

de Valdeorras que dá conta de co-
mo lle vai a colleita, até o estu-
dante que percorre os bares de
Santiago e fotografía e cualifica
os pinchos dos bares, pasando po-
lo que formula a posibilidade de
facer un programa do reality show
Superviventes nas Cies. O que
crea adición aos blogs é que os
lectores escriben comentarios, un-
has veces positivos e outras non.

Ese dos pinchos seguro que
ten o blog para papar gratis.

Seguro...
Cantos blogs teñen?
Temos uns cen dados de alta,

pero activos son setenta e tres.
Que poucos!
Se temos en conta que naceu o

dezanove de abril, son moitos. No-
tamos un aumento exponencial.
Ademais a maioría están en galego.

Que proxectos teñen?
Agardar a que haxa un núme-

ro de usuarios suficiente e activo
para que sexa a propia comuni-
dade da blogoteca a que decida
que blogs se incorporan. Hai
contas de correo que son por in-
vitación, pero no caso dos blogs,
esta é unha idea novidosa, per-
mite a autoxestión da comunida-
de. En todo caso a cuestión é de-
mostrar que somos quen de de-
senvolver ferramentas e sistemas
coa mesma normalidade de cal-
quera outro país do mundo.♦

UUnn  lliibbrroo  ttaann  aaggaarrddaaddoo  ccoommoo  eessccrriittoo
ppaarraa  rreessppoonnddeerr  áá  ddeemmaannddaa  ddaass
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1936. Represión e alzamento militar en Galiza
ddee  CCaarrllooss  FF..  VVeellaassccoo  SSoouuttoo

A NOSA TERRA

Manuel Pan
‘Os diarios electrónicos non son rendíbeis, pero dan prestixio’

PACO VILABARROS


