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O PARLAMENTO CELEBROU O SEU XXV ANIVERSARIO
cunha chamada ao consenso e ao diálogo. Palabras crocas. Se por al-
go se distinguiu esta celebración durante todo o ano foi por uns ac-
tos nacidos da mente presidencialista e autoritaria de Dolores Villa-
rino, que vén marcando, por outra banda, a súa etapa á fronte de cá-
mara. Esqueceu, unha vez máis, a lóxica institucional e non foi quen
de sentar con todos os grupos e “dialogar” sobre a celebración. A in-
terpretación do himno “aflamencado” co que se puxo remate ao ano,
non fai máis que unha das múltiplas decisións tan unilaterais como
inaxeitadas. Debía saber a presidenta do parlamento que os seus gus-
tos non ían ser compartidos non só por parte dos parlamentarios que
a votaron para o cargo, senón do pobo galego. Polo visto, a Villari-
no dálle o mesmo. Non se pode confundir a “fusión” ou a “mestiza-
xe”, iconas dunha certa progresía, coa solemnidade dun acto que de-
bía representar todos os galegos. Non se pode confundir unha sala
de concertos, onde caben os experimentos musicais até co propio
himno, co parlamento. A non ser que alguén teña unha visión detur-
pada e politicamente inaceptábel do que representa o parlamento. Aí
semella estar o cerne da disputa. Por que a deturpación do noso him-
no comezou xa antes de ser oficial e continuou en numerosas oca-
sións. Todas elas no parlamento, a última na toma de posesión de
Emilio Pérez Touriño como presidente. A falta de respecto ás nosas
leis, a Lei de Símbolos, por exemplo, que regula o himno, só é un-
ha mostra do pouco que se avanzou politicamente neste cuarto sé-
culo de autonomía. Analizaríanse do mesmo xeito os feitos se se
producise nas Cortes e co himno español? Se cadra, o problema é
que o noso himno ten letra e Galiza ten historia.♦

LUAR NO INFERNO
Miguel Anxo Fernández

NOVELA POLICIACA GALEGA
Logo do éxito de Un nicho para Marilyn,
Frank Soutelo volve aos ambientes cinematográficos
para tentar descubrir unha trama negra na que se
mesturan os magnates de Hollywood, o tráfico de
mulleres na fronteira mexicana e as snuff movies.
Miguel Anxo Fernández aborda con orixinalidade o
xénero policial para recrear, con humor e ironía, o
mundo das películas de detectives e a súa
engaioladora maneira de contar historias.
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Unha historia marcada polo golpe de Estado
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A sesión constituínte do parla-
mento de Galiza na mañanciña
fría do 19 de decembro de 1981
tivo “a maior solemnidade e re-
levancia posíbel”. Isto era, polo
menos, o que manifestaban aquel
día a maioría dos lideres políti-
cos a preguntas d’A Nosa Terra.

Pero o certo é que a circunstan-
cias mandaban e todas eran negati-
vas, comezando polo “marco in-
comparábel do Pazo de Xelmirez”.
Un pazo que representa o símbolo
do poder feudal e terreal da Igrexa
Católica, cunha xerarquía eclesiás-
tica que non quixo deixar pasar a
ocasión para reafirmalo no tempo
presente e na historia.

A autonomía que pretendía an-
dar, pexada por Madrid e atranca-
da en Galiza, non dera atopado ou-
tro lugar mellor, ao desbotarse o
Panteón dos Galegos Ilustres polo
seu significado, aínda que se argu-
mentaron razóns loxísticas.

Pero a Igrexa Católica quería
deixar claro o seu poder e encar-
gouse de abrir a porta e de reco-
ller as chaves ao rematar as se-
sións. Tanto a inaugural como as
demais que se celebraron naque-
la sala balorecida. Unha Igrexa
Católica enfurruñada porque
pretendía ter un papel tan sen-
lleiro no acto coma no franquis-
mo e, ao non concederllo, decli-
nou a asistencia dos seus repre-
sentantes, porque a Igrexa Cató-
lica estaba contra as autonomías,
o arcebispo Suquía moito máis.

Aínda así había que facerlle
xestos e varios oradores da UCD,
entre eles o primeiro presidente do
parlamento, Antonio Rosón, ins-
cribiu a consecución da autonomía
non na vontade popular, senón nos
“designios divinos” e Iglesias Co-
rral na vez de referirse á autono-
mía como xeito de arranxar as
cousas, afirmou que era “o Deus

todopoderoso o que pode arranxar
todos os males de Galicia”.

Non é de estrañar que, con es-
ta aposta política, chegar ao salón
do Xelmirez fose todo un símbolo
das penalidades que lles agarda-
ban á Autonomía e aos seus repre-
sentantes. Era preciso subir por
unha escaleira revirada, empinada
e con pasos para cabaleiros de
gran zancada, que non era o caso
da maioría dos parlamentarios,
tanto física como politicamente:
pouco alento, curtos de miras.

Unha autonomía fría

A friaxe do salón, pouco ilumi-
nado, era tamén un símbolo. Era
un acto frío porque a maioría dos
presentes non crían na autono-
mía. Como exemplo, Iglesias
Corral, que participante no Esta-
tuto de 1936, realizaba agora o
seu discurso en español.

E non estaba iluminada no in-
terior nin cara a fóra porque os me-

dios de comunicación mostraron
tamén un forte desinterese por este
proceso. Algúns analistas afirman
que o seu autonomismo apareceu
sobrevido coas primeiras axudas a
cargo do orzamento galego.

Eu diría que, máis ben, a
maioría estaba en perfecta con-
soancia con Madrid. Nada estra-
ño nin novidoso porque así foi
ao longo de toda a súa historia e
non era fácil mudar de cacho pa-
ra testo pois seguían sendo os
mesmos propietarios e a maioría
dos directores que apoiaban a
Francisco Franco.

E Madrid era o grande inimi-
go da nosa autonomía desde que
Galiza, reaccionando ante a “al-
draxe”, mudou o guión que tiñan
escrito os partidos estatais. Conse-
guiu así, a última hora, pola pre-
sión popular, unha autonomía de
primeira, equiparada á catalá e á
vasca, aínda que fose usando sub-
terfuxios de enxeñaría xurídica.

Pero en Madrid estaban enfa-

dados e non perderon a ocasión
de demostralo neste acto consti-
tutivo. Contrariamente ao anun-
ciado non apareceu ningún
membro do goberno central. Tan
só Landelino Lavilla como presi-
dente do Congreso dos Deputa-
dos. Tampouco asistiu ningún re-
presentante do vasco nin do cata-
lán (dise que por presións de
Madrid), tan só o presidente do
parlament, Heribert Barrera.

Polo PSOE estivo presente
Alfonso Guerra, quen máis bata-
llara contra as pretensións ga-
legas. Por AP, Manuel Fraga, que
xa falaba como se a autonomía
non só fose súa, senón algo ou-
torgado, o que non deixaba de
ser certo: gobernaría AP e a au-
tonomía podía acurtarse ou alon-
garse ao seu desexo, como non
tardaría en comprobarse.

Tamén faltaban persoas sig-
nificantes da vida pública gale-
ga, sobre todo os que tiveran al-
go a ver co Estatuto do 1936. Por

outras razóns, non estiveron pre-
sentes o capitán xeral e o almi-
rante do Cantábrico, ausencias
moi comentadas polo medo aos
militares e os discursos recentes
no 25 de xullo na ofrenda a San-
tiago contra as autonomías.

Malia os pactos UCD-AP pa-
ra coparen a mesa do Parlamento
e aínda que AP fora a organiza-
ción máis votada, a UCD acapa-
rou non só todos os discursos,
senón o protagonismo absoluto
do acto.

Francisco Vázquez, que xa
andaba machigando abandonar o
“galeguismo” que o levara a se-
cretario xeral do PSdeG-PSOE,
anunciaba na súa intervención
“escuros pactos que sacarei á luz
unha vez que se cumpra o silen-
cio que auto me impuxen”. Aín-
da debe continuar coa promesa.

Camilo Nogueira ergueu no
medio do acto e achegouse á me-
sa. Expectación. Senta de novo
naquelas cadeiras de salón de co-
medor de fidalgos. Achegámonos
a el porque os xornalistas tiñamos
daquela toda a capacidade de ma-
nobra. Que pasa? “Só lles deman-
dei que levantasen acta de tan im-
portante sesión”, contestounos.

Cando entramos a Xelmirez
só dúas ducias de curiosos en-
xergaban no Obradoiro a comiti-
va. Cando saímos, eran máis de
mil as persoas. A maioría, na-
cionalistas que berraban “idioma
galego, idioma oficial” e “postos
de traballo na nosa Terra”.

A autonomía púñase a andar
malia os nacionalistas e contra
os nacionalistas. Rosón resumi-
rao así no seu discurso como
presidente: “desde agora acabá-
ronse as reivindicacións dos no-
sos dereitos”. Non foi bo agoirei-
ro, 25 anos seguen aínda as rei-
vindicacións e as demandas.♦
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A constitución do parlamento hai 25 anos foi un reflexo
do proceso autonómico

Cando a Igrexa Católica tiña a chave
da autonomía

AFONSO EIRÉ

Cumpríronse 25 anos da sesión constitutiva do parlamento de Galiza. Comezaba a súa andaina entre
a indiferenza popular a incredulidade da maioría dos parlamentarios, o encono de Madrid e a falta to-
tal de medios. Circunstancias todas que marcaron o acto celebrado de prestado na pazo arcebispal.

A constitución do Parlamento no Pazo de Xelmírez é o exemplo da falta de medios e liderado co que comezaba a Autonomia. 
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AFONSO EIRÉ
“O pobo saberá un día, por que
naquela data non sabía nada,
que o 19 de decembro de 1981
quedou constituído en Santiago
de Compostela o parlamento de
Galiza”. Así remataba a cróni-
ca d’A Nosa Terra dando conta
da constitución da cámara. Lo-
go de 25 anos, o parlamento se-
gue a ser non só a institución
autonómica menos coñecida,
senón tamén a menos valora-
da, segundo diversas enquisas.

A verdade é que o parlamento
non comezou con bo pé. A posta
en marcha da autonomía galega
nacía marcada polo golpe de Es-
tado do 23-F e a recondución au-
tonómica que se plasmaba en
leis como a Lohapa e a Lei de
Defensa da Constitución.

Nacía de prestado fisicamente
e tutelado, cando non abafado,
desde Madrid, que non só se ne-
gaba a transferir os recursos nece-
sarios para a posta en marcha da
administración autonómica senón
que realizaba transferencias sen
recursos. E o que era peor, a maior
parte das primeiras leis eran reco-
rridas ante o Tribunal Constitucio-
nal, aplicando a política restritiva
emanada do Pacto do Capó co que
rematou a ocupación do Congreso
polos gardas civís o 23-F.

Froito deste golpe de Estado e
da posterior Lei da Defensa da
Constitución decrétase que os de-
putados galegos terán que xurar a
Constitución. Os tres parlamenta-
rios do Bloque-PSG (Bautista
Álvarez, Lois Diéguez e Claudio
López Garrido) néganse a facelo.

As súas razóns eran lóxicas:
unha lei nunca pode ter carácter
retroactivo, polo que non podían
perder a súa condición de parla-
mentarios que xa adquiriran con
anterioridade. Así pensaba tamén
a maioría do parlamento que aca-
taba as decisións de Madrid.

Pero os nacionalistas pecaron
de idealistas e non calcularon que
unha cousa é a legalidade e outra
a decisión política. Non souberon
aplicar a súa propia análise de
que o Tribunal Constitucional é
un ente político que, naquel pre-
ciso momento, tiña a función pri-
mordial de realizar un drástico
recorte nas nacionalidades histó-
ricas. Tanto era así que estaba pe-
nalizado con cárcere usar o termo
nación referíndose a Galiza.

Con toda a legalidade ao seu
favor, os deputados nacionalistas
foron expulsados do parlamento e
perderon a súa condición. O feito
político grave, único no Estado,
levou non só ao descrédito senón
a unha campaña dos nacionalistas
contra o propio parlamento. Da-
quela nacen as expresións “Parla-
mento de cartón” e “Parlamenti-
ño” que aínda se usan hoxe. 

Uns nacionalistas que non
acreditaban na autonomía e que
andaban a asimilar, entre divisións

internas, que o 23-F supuxera o fin
da Transición e que non había vol-
ta atrás por anos na configuración
do Estado español. Cunha UPG
que tiña como unha das súas gran-
des preocupacións na toma de de-
cisións manter a unidade interna
para camiñar cara a un proxecto
adaptado aos novos tempos políti-
cos: chamaríase BNG.

Caciquismo e localismo

O pacto Constitucional deixara
fóra os galegos e, mentres en Ca-
talunya e máis Euskadi eran os
nacionalistas os que pilotaban a
autonomía (o PSOE faríalle esta
cesión ao PNV en Euskadi), na
Galiza estaba en mans de políti-
cos que non acreditaban maiori-
tariamente nela ou que xogaban
ao máis puro localismo caciquil.

Esta situación explica tanto a
expulsión dos parlamentarios do
BNG, pois realizar a mesma pre-
sión política en Euskadi e Catalun-
ya significaría rematar coa autono-
mía, como os primeiros episodios
que se viviron no Parlamento.

Un dos máis significativos ten
lugar o 24 de xuño de 1982 men-
tres se discutía a lei que fixa a se-
de das institucións autonómicas
de Galiza. Nesta ocasión ponse
de manifesto o localismo máis re-
seso, cuns parlamentarios da Co-
ruña que teiman que sexa esta ci-
dade a capital, considerando que
teñen dereitos adquiridos co fran-
quismo, e os restos que defenden
a Compostela, por motivos histó-
ricos, de localización e para evitar
a puxa de intereses Norte-Sur.

Nesta regueifa destaca o parla-
mentario de AP, González Dope-
so, coruñesista confeso, pero ta-
mén Francisco Vázquez, que,
froito das tensións que deparou o
Estatuto vén de ser elixido secre-
tario xeral do PSdeG-PSOE, a
proposta do sector galeguista,
concretamente de Carlos Luís Ro-
dríguez, sobriño do anterior secre-
tario xeral, Rodríguez Pardo.

Francisco Vázquez, membro
da mesa, nun momento do debate
levántase e sitúase entre o públi-
co. Desde a traseira da sala mostra
un papel e en voz alta le: “cóidate
ti e coida a túa familia”. Preséntao
como unha ameaza anónima.

Naquel momento escóitase un-
ha voz entre os xornalistas: “Men-
tira!”. É a voz do comentarista de
El Correo Gallego, Xosé Couselo.

O comentarista de La Voz de
Galicia, Carlos Luís Rodríguez, in-
crépao. Das palabras pasan ás mans
e voan polo ar losqueadas que aca-
ban por recibiren outros colegas.

Daquela non só os ánimos es-
taban levantados entre os políti-
cos senón tamén entre os medios
de comunicación que xogaban
(coma hoxe) na maioría dos ca-
sos ao localismo caciquil.

Foi a primeira trifulca. Outra
losqueada sonada foi a que reci-
biu anos despois María Xosé
Porteiro, parlamentaria socialis-
ta, a mans da coñecida empresa-
ria do noite viguesa Karina Fala-
gan, amiga de Manuel Fraga, na
cafetaría do Pazo do Hórreo.

Pero a disputa da capitalidade
supuxo un duro golpe para o coi-
tado parlamento e para a autono-
mía. Aínda hoxe estamos con
aqueles pousos e Compostela
aínda non é oficialmente capital
de Galiza. Pero sen dúbida o ali-
ñamento de Vázquez co localis-

mo coruñesista supuxo unha pe-
xa determinante para o descorrer
da autonomía, xa que o PSOE foi
estes 25 anos refén dun Vázquez
que xogaba en plano localista
manexando o partido.

Un Vázquez que se opón lo-
go ao tripartito e, finalmente,
axúdalle a Fraga a desbancar o
seu compañeiro Fernando Gon-
zález Laxe da presidencia, dán-
dolle o apoio por medio dun tele-
grama no último debate televisi-
vo entre os dous candidatos.

Vázquez seica o xustificou
afirmando cumprir ordes de Ma-
drid, que quería a Fraga retirado
en Galiza. Dise que estes eran os
designios de Felipe González e
Guerra, logo de que a gran banca
fixera dimitir a Fraga como pre-
sidente e candidato de AP.

Os anos duros

A falta de “talante autonómico”
na maioría dos parlamentarios e
a pouca fe e prestixio que tiña
daquela a autonomía podería re-
sumirse nun feito que comenta
Carlos Mella, ex vicepresidente
da Xunta con AP.

Mella ofreceulle a un profe-
sor universitario o posto de
conselleiro de Facenda. Este de-
clinou a proposta argumentando
a pouco relevancia do cargo.
Aos poucos anos sería director

xeral da mesma consellaría.
Por que a función foi creando

o órgano e a autonomía na súa
andaina ía dotándose de corpo
lexislativo propio (asumindo
funcións) e, ao mesmo tempo,
dunha certa presenza popular á
que contribuirían decisivamente
a creación da Radio e a Televi-
sión Galega.

Prodúcese daquela o primeiro
gran choque en AP. O vicepresi-
dente Carlos Mella, comprobando
que a maioría das transferencias
non veñen dotadas desprázase a
Madrid e consegue nunha nego-
ciación 12.500 millóns de pesetas.
Mella traía tamén un plano de mo-
dernización das estruturas produ-
tivas contando cunha consultora
nórdica, pero cada conselleiro
quere a súa parte do diñeiro. Ba-
rreiro, ou outro vicepresidente,
montar a CRTVG. Mella queda en
minoría e dimite. O presidente Al-
bor non se pronuncia.

Foi tamén esa andaina auto-
nómica a que levou a un intento
de reorganización do mapa políti-
co galego. AP precisaba rematar
co caciquismo localista para po-
der gobernar. UCD, conglomera-
do localista e tamén caciquil, des-
conxuntábase, asumindo parte
dos seus membros un autonomis-
mo activo e consecuente que lle
daría paso a Coalición Galega.

Pero os intentos de Xosé Luís
Barreiro por modernizar AP fra-
casaron cando intentou facer di-
mitir a Xerardo Fernández Albor
e ocupar o seu lugar. Fraga, nun-
ha calculada manobra, aproveita
a ocasión para dar o salto a polí-
tica de Galiza. Iglesias Corral
explicaríao como frase máis co-
ñecida dos 25 anos do parlamen-
to: “aquí pasou o que pasou”.

Os anos escuros do Horreo

Agardaríannos 16 anos nos que a
autonomía pasa a ser algo folclóri-
co e un parlamento, moi activo até
daquela, no que primaba o diálogo
e o consenso, con moción de cen-
sura incluída, quedaba aferrollado
por unha maioría absoluta que non
só impuña as súas teses con rodela
senón que mudaba o regulamento
unilateralmente para dificultar o
control do Goberno. O presidente
Fraga comparece unha vez ao ano.
No último desmáiase. Iso si, o par-
lamento conta cunha digna sede
no Hórreo, deixando de estar de
prestado en Fonseca.

Perante a situación dun parla-
mento supeditado ao Executivo
prodúcese outro feito senlleiro. É
o “zapatazo de Beiras”. O voceiro
do BNG, Xosé Manuel Beiras,
canso de dar razóns e predicar co-
ma se estivese nun deserto, sacou
o zapato e petou con el na mesa.
Seguramente, foi o feito máis co-
ñecido dos 25 anos do parlamen-
to. Moito máis que unha produ-
ción lexislativa que hoxe marca
boa parte da vida dos galegos.♦
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Os 25 anos de parlamento estiveron marcados polo 23-F ao seu inicio e
pola supeditación ao executivo de Fraga ao seu final

Do ‘aquí pasou o que pasou’ de Corral
ao ‘zapatazo’ de Beiras

O “zapatazo de Beiras” foi o acto parlamentario de máis sona.                                                                           ANT / A. PANARO

Coa expulsión dos deputados do Bloque-PSG, na foto Claudio López Garrido, o Parla-
mento sufriu un forte descrédito popular.                                                          ANT



PERFECTO CONDE
O grupo parlamentar do BNG
entregou no rexistro do Parla-
mento o 26 de decembro unha
petición dos documentos so-
bre os custos dos actos de con-
memoración do 25º aniversa-
rio do parlamento de Galiza.

A través de dous dos seus depu-
tados, Carlos Aymerich e Bieito
Lobeira, portavoz e coordenador
do grupo nacinalista, respectiva-
mente, o BNG decidiu abeirarse
ao artigo 9 do regulamento e, tal
como xa tiña avanzado anterior-
mente, solicitou copia dos con-
tratos e das facturas que lles co-
rresponden aos actos desenvolvi-
dos durante o 2006.

A petición nacionalista re-
fírese á documentación que poi-
da informar e xustificar o orza-
mento destinado a todos os ac-
tos celebrados durante este ano
na campaña ‘Diálogo’, coa que
se conmemorou o 25º aniversa-
rio da cámara.

Entre a maioría dos deputa-
dos do BNG e a actual presiden-
ta do Parlamento, a socialista
Dolores Villarino, hai moito
tempo que vén habendo unha
“mala química” que xa tivo al-
gúns episodios durante a prolon-
gada etapa na que Villarino de-
sempeñou cargos de responsabi-
lidade no goberno municipal de
Vigo. Dende que desempeña a
presidencia do parlamento prota-
gonizou varios enfrontamentos,
mesmo ás veces subidos de ton,
manifestados especialmente cos
dous deputados que agora lle pi-
den contas pola campaña.

O máis recente ocorreu a se-
mana pasada, cando Dolores Vi-
llarino lle respondeu ao Bloque
cualificando de ignorancia e fal-
ta de coñecementos musicais as
pegas que lle dirixira só horas
antes Aymerich polo feito de que
fosen dous guitarristas de fla-
menco e un cantante que tamén

se move nesta liña musical os es-
collidos pola presidenta do Par-
lamento para celebrar o acto fi-
nal da efeméride.

En realidade non foron só os
do BNG os que mostraron des-
gusto pola forma de pechar a ce-
lebración dos primeiros 25 anos
de vida parlamentar galega. Ta-
mén entre as fileiras do PP hou-
bo veladas críticas á postura de
Villarino, aínda que sen facer
disto unha cuestión de litixio.
Segundo acabou trascendendo, a

principal razón que moveu á pre-
sidenta do parlamento a organi-
zar unha celebración como a que
tivo lugar a semana pasada foi
estritamente o gusto musical per-
soal de Villarino.

En toda esta polémica tamén
está, aínda que sexa polo de ago-
ra en estado latente, a sospeita
de que Villarino puido terse
mostrado excesivamente mag-
nánima á hora de orzamentar a
celebración do 25º aniversario.
Se como mostra valese un só bo-

tón, o que representa os custos
que pecharon a celebración, a
festa do 19 de decembro custou
113.678,84 euros repartidos da
seguinte maneira: a montaxe lu-
minosa de Nadal que adornou a
fachada do Hórreo custou
41.771 euros. Niño Josele, gui-
tarritsa andaluz, cobrou 10.000
euros (impostos á parte) por to-
car a guitarra durante pouco
máis de cinco minutos. O dúo
formado polo guitarrista galego
Cuchús Pimentel e o cantante,

tamén galego, Delio Rodríguez
custoulle ao parlamento outros
3.000 euros. En viaxes e dietas
dos artistas houbo que pagar ou-
tros 2.600 euros e o transporte
local de Niño Josele ficou
redondeado en 600 euros. Canti-
dades máis modestas foron parar
ás perruqueiras (200 euros).
Noutras dietas, comunicacións,
desprazamentos menores e ad-
ministración gastaron 3.000 eu-
ros. Finalmente, a partida de im-
previstos subiu a 2.320 euros.♦
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Villarino deberá explicar a celebración
do 25º aniversario

Cando aquel 19 de decembro de 1981 re-
matou o acto de constitución do parla-
mento todo o mundo se quedou calado,
aínda máis frío do que estaba, malia as es-
tufas Superser.

Os maceiros do concello de Santiago
non sabían que facer. Daquelas escóitase
unha voz desde o público “Que din os ru-
morosos...” Francisco Rodríguez comeza
a cantar o himno que, daquelas, non era
aínda oficial, nin era coñecido pola gran
maioría dos presentes (agora tampouco).
Uns abrían a boca. Outros nin sequera di-
simulaban. Cando chegaron a “nación de
Breogán” aumentaron as voces coa incor-
poración dun novo e tronante coro.

Nese intre, no Obradoiro a banda mu-
nicipal de Compostela comeza a súa inter-
pretación do himno. Balbordo no interior.
Seguían cantando o himno nunhas estro-
fas que a algúns non gustaban. Fraga re-
vólvese incómodo. O xornalista Augusto
Assía, no asento reservado aos senadores,

levántase a ollar os que cantaban para
anematizalos nas súas crónicas.

Porque o himno galego, desde aquel
día inaugural, foi unha fonte de conflitos
no parlamento. Tamén a mostra do res-
pecto e da valoración que algunhas perso-
as lle teñen aos nosos símbolos.

O 29 de maio do 1984 apróbase a Lei
de Símbolos que, no seu artigo 4 afirma:
“Declarase himno de Galiza a composi-
ción “Os Pinos”, poema de Eduardo Pon-
dal e música de Pascual Veiga”.

No artigo 9 ditamínase que “Os sím-
bolos de Galicia gozan da mesma protec-
ción xurídica que as leis estatais lles con-
firen aos símbolos do Estado con aplica-
ción dos mesmos casos e supostos que es-
tas contemplan”.

No proxecto de lei presentado polo go-
berno de AP o himno remataba en “esper-
ta do teu sono/fogar de Breogán”, polo que
non había referencia á nación. O autor do
proxecto fora Xosé Luís Barreiro Rivas,

conselleiro da Presidencia. O relatorio re-
colleu as emendas relativas a que o himno
incluíse as dúas estrofas de Os Pinos, sen-
do aprobado logo por unanimidade.

Pero varias ocasións nos actos máis
solemnes, precisamente no Parlamento,
só se interpreta a primeira parte do himno.
Ocorreu así na toma de posesión por dúas
veces de Fraga como presidente, o que
motivou senllas interpelacións parlamen-
tarias do BNG. Desde o PP tentaron levar
a cabo unha reforma da Lei de Símbolos
para recortar o himno pero, finalmente,
non prosperou a iniciativa.

A desculpa dada era que o himno ga-
lego era moi grande. Outros deputados
afirmaban polos corredores do Hórreo
que o problema deste himno é que “dorme
as pitas”.

A última ocasión no que o himno foi
mutilado foi na toma de posesión de Emi-
lio Pérez Touriño como presidente. Foi
nesta ocasión tamén Rodríguez que levan-

tou a súa voz para seguir cantando o him-
no enteiro. Esta vez estivo seguido por
unha gran parte do público: os nacionalis-
tas chegaban ao goberno.

Rodríguez foi censurado polos discí-
pulos de Assía e este incumprimento da
lei levaría a primeira topeñada entre na-
cionalistas e socialistas e o primeiro enfa-
do do BNG coa presidenta do parlamento,
Dolores Villarino, que viña de realizar un
discurso no que se obviaban precisamente
todos os referentes históricos de Galiza.

Estes antecedentes non arredaron a Vi-
llarino que, no acto solemne da conmemo-
ración dos 25 anos da constitución do Parla-
mento, decidiu, como é marca da presiden-
ta, “darlle unha pasada” polo folclore anda-
luz a un dos nosos símbolos principais.

Que importa que sexa un símbolo?
Que valor ten unha lei que regula letra e
música, pero tamén os actos no que debe
ser interpretado? Por que ese rudo encono
contra o himno?♦

Rudo encono contra o himno
A. EIRÉ



O27 de novembro a guerra do Irak pa-
sou a ser un día máis longa que a Se-
gunda Guerra Mundial. Así é: puide-

mos derrotar os nazis, a Benito Mussolini e
o Imperio xaponés en menos tempo do que
lle está levando á única superpotencia que
queda no mundo asegurar a autoestrada que
vai do aeroporto ao centro de Bagdad. E
non é que a aseguramos, xa que logo de
1.347 días, o mesmo tempo que nos levou
conquistar o norte de África, desembarcar
en Italia, cruzar o Pacífico e atacar Francia,
non puidemos lograr que unha simple auto-
estrada non explote a cada intre con minas
caseiras feitas con latas de conservas. Así
ninguén se pode asombrar de que os taxis
cobren miles de dólares para ir do aeropor-
to ao centro. E iso que o prezo non inclúe
nin un mísero casco. 

Este fracaso absoluto, é culpa das nosas
tropas? Para nada. O que pasa é que non hai
tanques ou helicópteros ou democracias saí-
das da punta das baionetas que poidan “ga-
ñar” en Irak. É unha guerra perdida, perdida
porque nunca tivo ningún dereito a ser gaña-
da, perdida porque a empezaron homes que
nunca foron á guerra, homes que se agochen
detrás dos que si pelexan e morren. 

Escoitemos o que di o pobo iraquí segun-
do unha enquisa recente realizada pola Uni-
versidade de Maryland: 

–O 71 por cento quere que os EE UU
saian do Irak. 

–O 61 por cento apoia os ataques dos in-
surxentes ás tropas norteamericanas. 

Si, a gran maioría dos iraquís pensa que

os nosos soldados deberían ser mutilados e
mortos. Entón, que carallo seguimos fa-
cendo alí? Paréceme que hai varias mensa-
xes que non entendemos. 

Hai varios xeitos en que un
país pode ser liberado. Xeral-
mente, a súa propia poboación
álzase e libérase a si mesma, co-
mo fixemos nós. Tamén hai mo-
vementos de masas non violen-
tos, de desobediencia civil, co-
mo na India. Ou boicots inter-
nacionais tan longos e efectivos
que o réxime réndese, como en
Sudáfrica. Ou un pode, simple-
mente, esperar até que as le-
xións do rei cansen de conxelar-
se e marchen, como pasou en
Canadá. O que un non fai é in-
vadir un país e dicirlle ao seu
pobo “chegamos a liberalos”,
cando eles non moveron un de-
do para liberarse a si mesmos.
Onde estaban os suicidas cando
Sadam Husein os oprimía? Eu
coido que o vello Sadam era un
tirano cruel, pero parece que
non o suficiente para que miles
arrisquen o seu pescozo contra
el. “Non, Mike, eles non podían
facelo... Sadam matounos...” En
serio? E vostedes cren que o no-
so rei George Bush non mata os
insurxentes? Vostedes cren que
os nosos próceres non tiñan medo? Abofé
que si, pero non pararon. Que un país non

estea disposto a xogar a vida para liberarse
dun tirano é a primeira indirecta que hai que
atender, porque che din que non van axudar

cando un queira liberalos. 
Un país pode axudar a outro

cando este se está liberando dun
tirano, como os franceses axu-
dáronnos a nós, pero en canto a
axuda termina hai que marchar
de inmediato. Os franceses non
quedaron no 1784 e non nos di-
xeron como formar un goberno.
Non dixeron: “Quedamos por-
que queremos os seus recursos
naturais”. Fóronse e deixáron-
nos sós e levounos seis anos po-
der chamar a eleccións. E anos
despois tivemos unha guerra ci-
vil sanguenta. Esas cousas pasan
e os franceses non dixeron:
“Mellor quedamos nos EE UU
para que non se maten pola es-
cravitude”. O único xeito en que
unha guerra de liberación fun-
ciona é se os libertadores teñen
o pobo detrás e un grupo de
Washingtons, Mandelas, Gand-
his e Franklins á fronte. Onde
están eses xenios no Irak? Todo
isto é unha carallada, foi unha
carallada desde o principio e a
carallada é connosco, pero con
655.000 iraquíes mortos (segun-
do a Universidade Johns Hop-

kins), supoño que a carallada tamén os afec-
ta a eles.
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Cartas

Ultras, que ultras?
Lendo a reportaxe coa que o seu
periódico tivo a ben obsequiarnos,
“Os novos ultras tiran a camisa
azul”, non hai máis conclusión ca
esta: calquera punto de vista que
poña en entredito a tese do na-
cionalismo, que cuestione a actual
organización do Estado das auto-
nomías, que rexeite a retórica
identitaria… non pode beber de
máis fontes ca do fascismo. “Virán
lobos con peles de año”, advertía o
caudillo, e  se hoxe vostedes lles
advirten ás súas hostes de que, de-
trás dos que rexeitan teses ao pare-
cer tan obvias e evidentes para cal-
quera demócrata que non poden
xa sequera seren obxecto de discu-
sión, non hai máis ca un ultra que
se despoxou da camisa azul coa
intención de disimular.

Así é como o nacionalismo,
desde sempre, tentou subtraerse ao
debate, parapetando a súa ideoloxía
detrás da aparentemente incontro-
vertíbel defensa dunha identidade
que xa estaba aí, e que os políticos
non fixeron máis que pór de mani-
festo, ao igual que os xornalistas
que se oufanan de seren meros
transmisores imparciais da realida-
de, xamais influída por eles. Me-
diante a busca de semellanzas ideo-
lóxicas nas cales se toma a parte
polo todo e se confunde a paridade
de criterios sobre cuestións concre-
tas coa asimilación do inimigo, fín-
xese o desenmascaramento de quen
non é máis ca un fascista. Unha es-
tratexia, por certo, moi semellante á

utilizada polos totalitarismos dos
máis diverso signo.

Mais, aínda a risco de ser cha-
tado de ultra, haberá que insistir
no obvio: o rexeitábel do naciona-
lismo de calquera signo é precisa-
mente a fe cega na nación como
redención de todos os males. A
defensa dunha suposta e obxecti-
va “identidade nacional”, como se
iso fose un dato externo e alleo á
vontade de quen a proclaman, é o
punto de coincidencia de tirios e
troianos. Por iso mesmo, o antído-
to contra unha nación non pode
ser xamais a afirmación de outra,
senón unicamente o rexeitamento
do concepto en si. Algo ao que xa-
mais estarán dispostos nin os ul-
tras españolistas nin os naciona-
listas de signo ningún.♦
XOÁN XOSÉ SÁNCHEZ ARÉVALO

VICEPRESIDENTE DO ATENEO

REPUBLICANO DE GALICIA

(A CORUÑA)

O himno flamenco
Pois moi ben, o parlamentiño ga-
lego para o flamenco. Os do
PSOE teñen claro que non son
nin carne nin peixe e o auto-odio
vive neles a flor de pel, mais da-
da a miña xuventude acumulada
de 77 anos, vou ser tolerante e
manter a miña fina educación.

De acordo con Dolores Villa-
rino e de acordo cos intérpretes,
mais gustaríame saber se a estu-
pidez que cometestes seriades
capaces de repetila con voso
himno, o himno do Estado espa-

ñol e dado que este non ten letra,
e Villarino declárase “socialis-
ta”, deberiades facer esa inter-
pretación a ritmo flamenco coa
letra da “Internacional”.

Se así o facedes, eu pedirei
perdón e azoutareime con 30 la-
tegazos; se non tendes o valor de
facelo, lembrádevos daquela fra-
se de Benito Juárez que di “O
respecto ao dereito alleo é a
paz”, ou é que andades a facer a
guerra?, por suposto sería guerra
sucia, claro.

Galiza Nación.♦
BALBINO PÉREZ

(VIGO)

A cara e cruz do lema
‘Un porto
para unha cidade’

Non estamos en campaña electo-
ral pero Abel Caballero adiánta-
se ás datas con este lema: “Un
porto para unha cidade”, que hai
que ler como “Un presidente da

autoridade portuaria para alcal-
de”. Na prensa, ocupando toda
unha páxina, aparece, día si, día
tamén, a montaxe virtual dunha
parte do proxecto; a cara bonita:
os tiovivos, aquarium, hotel e
piscina etc. que Abel Caballero,
facendo funcións que non lle
competen, ten preparada para
unha parte da cidade, o centro, a
zona do Areal mediante concur-
so público de ideas.

Mentres, a outra metade do
proxecto, a cruz: o recheo, o es-
treitamento da ría, a contamina-
ción por ruído, as barreiras visuais
de contedores e guindastres, a
destrución dun barrio histórico e o
agasallo dunha praia artificial im-
posíbel para outra parte da cidade,
Alcabre e Bouzas. Este proxecto
só aparece pouco e pouco nas no-
ticias para non espertar demasiada
oposición veciñal e que a cidada-
nía a vaia tragando a pouquiños.
Evidentemente, non hai concurso
público de ideas para semellante
ruína ambiental e paisaxística
(que arquitecto quere asinalo? Se-
rá que como unha imaxe vale
máis ca mil palabras, se a Autori-
dade Portuaria fixer outra monta-
xe virtual (sen trampa nin cartón)
para o proxecto do recheo de Bou-
zas toda a cidadanía vería cos no-
sos propios ollos que Caballero
mente e que de respecto medio-
ambiental á ría (que di defender) e
ao barrio de Bouzas e Alcabre non
ten absolutamente ningún.

Por respecto ao medio am-
biente, pola defensa da ría, polo

Continúa na páxina seguinte

Saiamos decontado do Irak 
MICHAEL MOORE

O autor esixe a retirada inmediata das tropas norteamericanas do Irak, para evitar que
siga aumentando a cifra de mortes: 655.000 iraquís e 3.230 soldados da Coalición.

Apareceu na prensa
o rumor de que o
PSOE vigués incluirá
na súa lista a Miguel
Font, coñecido
responsábel dun
colectivo de
promotores da
construción. Sería o
colmo, despois da
campaña populista
que levou contra o
Plano Xeral o propio
PSOE e o seu grupo
Outro Vigo é posíbel.

Tíñao fácil Raxoi para
reivindicar o seu avó
autonomista. Quedaría
ben como galeguista,
demócrata e de centro.
Mais non van por aí os
tiros do PP.

Cuba pediu un
cirurxán español para
atender a Fidel. A
noticia saltou a todos
os medios porque era
como dicir que Cuba
non tiña bos médicos.
Agora resulta que o
doutor español, xefe
de cirurxía do
Gregorio Marañón, fai
unha rolda de prensa
e di que Fidel non ten
cancro, que non
necesita operarse
outra vez, que se está
a recuperar e que
mantén unha grande
actividade intelectual.
Se iso o di Chávez ou
Raul non os cre
ninguén, pero como o
dixo o médico
español... Habilidosos
estes cubanos, en
inferioridade de
condicións mediáticas,
seguen a aplicar as
técnicas da guerrilla.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Informámolos que as ofici-
nas de Promocións Cultu-
rais Galegas SA a partir do
1 de febreiro adoptan o ho-
rario de xornada continua:

DE 8 A 16 HORAS.

‘Sacar
as tropas xa.
Non en seis

meses.
Agora.

Non busquen
máis

como gañar.
Non podemos

gañar.
Perdemos.

Cousas
que pasan”



Polo menos os 655.000 si foron liberados.
Para sempre.

Por iso non quero nin ouvir falar de man-
dar máis tropas, nin de “redistribuílas” nin de
esperar catro meses para empezar a retirarse.
Hai unha soa solución: irse. Agora. Esta noi-
te. Saír o máis rápido posíbel. Moita xente de
bo corazón non quere crelo, mátanos aceptar
a derrota, pero non hai modo de desfacer o
dano xa feito. Se un conduce de noite e bé-
bedo e atropela un mozo, non hai xeito de
volvelo á vida. Se un invade e destrúe un pa-
ís, e empeza unha guerra civil, non hai moi-
to máis que facer até que baixe o po. Talvez
entón un pode purgar a atrocidade que come-
teu e axudar os sobrevivientes. 

Os rusos fóronse de Afganistán en nove
meses e apenas sufriron baixas. Déronse con-
ta do erro que cometeran e retiráronse. Hou-
bo unha guerra civil. Gañaron os malos.
Tempo despois aparecemos nós e derroca-
mos os malos. Todo o mundo contento. Fí-
xense, ao final todo se arranxa. A responsa-
bilidade de terminar esta guerra é agora dos
demócratas. O Congreso controla o orza-
mento e a Constitución di que só o Congreso
pode declarar a guerra. Os demócratas teñen
as rédeas nas dúas cámaras e non terminar
con esta tolemia pode provocar a ira do vo-
tante. Non é chanza, señores demócratas e, se
o dubidan, sigan uns meses en guerra. Así
deixará de ser a guerra de Bush e pasará a ser
a guerra de Bush e dos demócratas. Isto é o
que esperamos: 

1. Sacar as tropas xa. Non en seis me-
ses. Agora. Non busquen máis como gañar.
Non podemos gañar. Perdemos. Cousas que
pasan. 

2. Pidan desculpas aos soldados e com-
pénsenos. Pidan desculpas por facelos pele-
xar nunha guerra que non ten nada a ver coa
nosa seguridade nacional. Fagámolos sufrir o
menos posíbel. Os mutilados física e men-
talmente teñen que ser atendidos e compen-
sados financeiramente. As familias dos mor-
tos merecen a maior das desculpas e aten-
cións para sempre. 

3. Debemos purgar a atrocidade que co-
metemos contra o pobo de Irak. Hai poucos
pecados peores que facer a guerra por unha
mentira, invadir outro país porque un quere
algo enterrado alí. Moitos máis poden seguir
morrendo. O seu sangue está nas nosas
mans, máis aló da quen votemos. Cando ter-
mine a guerra civil, temos que axudar a re-
construír o Irak. Non hai redención até que
purguemos o feito. 

Os americanos somos mellores que todo
isto que se fixo no noso nome. A maioría nos
anoxamos tanto logo dos atentados que nos
confundimos. Ninguén pensou, ninguén mi-
rou un mapa. E grazas ao noso patético siste-
ma escolar e aos nosos preguiceiros medios
de comunicación, ninguén sabe historia. Non
sabiamos que eramos nós os que financiamos
a Sadam até cando masacraba os kurdos.
Non sabiamos qué era un sunnita e qué un
xiíta. O 80 por cento dos mozos, segundo a
National Geographic, non podía atopar o

Irak nun mapa. Os nosos dirixentes usaron a
nosa estupidez, manipuláronnos con menti-
ras, asustáronnos a morte. 

Pero no fondo somos boa xente. Apren-
demos amodo pero cando nos dixeron “mi-
sión cumprida” sospeitamos e empezamos a
preguntar. Despois fómonos desesperando e
en novembro nos anoxamos e votamos para
enmendar o erro. Agora a maioría sabe a ver-
dade, séntese triste e culpábel e quere dalgún
xeito enmendar as cousas. Por desgraza, non
podemos. Entón teremos que aceptar as con-
secuencias dos nosos actos e estar aí se o po-
bo iraquí algunha vez atrévese a pedirnos
axuda. Pedímoslles perdón. E esixímoslles
aos demócratas que escoiten e nos saquen do
Irak agora mesmo.♦

MICHAEL MOORE é director de cinema
estadounidense.

Michaelmoore.com 
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Xosé Lois

Vén da páxina anterior Paradoxo. Os
colexios relixiosos
non admiten
inmigrantes e dan
todo en castelán. Os
públicos non dan
galego porque teñen
inmigrantes.

Juan Cruz entrevista
o nobel Pamuk en El
País. Dille que
nostalxia en Canarias
dise “magua”.
Efectivamente, magua
ou mágoa (ou seña:
pena) son palabras
do galego portugués.
Lémbrese que as illas
foron portuguesas
durante máis de cen
anos e nelas quedan
palabras como
“mergullar” ou
“fechar”.

Atoparlle un bo
título a un libro non é
doado. Pero o peor é
cando xa o tiña e llo
derraman. Exemplo a
Reivindicación do
Conde don Xulián de
Juan Goytisolo que
na última reedición
quedou simplemente
como Don Xulián. Ou
a Guía para pillar as
troitas, miñas señoras
de Moralejo Álvarez
que agora ficou como
As troitas, miñas
señoras. Calquera día
reeditan Follas novas
e déixano en Follas.

Vendo, a estas
alturas do novo
milenio, o que a
xente segue facendo
de comer nas festas,
cabe preguntarse
como pode haber
persoas de corenta
anos cos hábitos
alimentarios da
década dos
cincuenta.♦♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

dereito a unha humana calidade
de vida, por dignidade, opoñé-
monos a este proxecto.♦

PURI PÉREZ LEIROS
(VIGO)

Federación Rusa:
‘confesións’
a golpes baixo
custodia policial
“Sala dos horrores”. Así cualifi-
caría eu estes lugares creados co
fin de obter “confesións” das per-
soa detidas como sospeitosas de
delitos. Nestas salas, onde os de-
reitos humanos quedan de portas
para fóra, asfíxiase, realízanse
descargas eléctricas en diversas
partes do corpo, danse malleiras
con porras, barras, con botellas de
plástico cheas de auga e, en me-
sas metálicas con dispositivos de
inmobilización de brazos e per-
nas, cométense violacións. E é
que a obtención dunha “confe-
sión” é a forma máis rápida e sin-
xela de resolver un caso e ascen-
der rapidamente no escalafón.

En xaneiro do 2006, o Tribu-
nal Europeo de Dereitos Huma-
nos sinalou graves defectos na
resposta da Fiscalía ás denuncias
de tortura e concluíu que Rusia
violara a prohibición de tortura e
malos tratos así como o dereito a
un recurso efectivo.

Segundo informes de Amnis-
tía Internacional, Rusia non per-
mite o acceso inmediato do Sub-

comité para a Prevención da Tor-
tura aos lugares de detención si-
tuados na República de Cheche-
nia, é o único país do Consello de
Europa que non autoriza regular-
mente a publicación de informes
do subcomité e carece dun siste-
ma de visitas a todos os lugares de
detención que sexa eficaz, inde-
pendente e de aplicación nacional.

A xornalista Anna Politkovs-
kaia era unha entregada e valente
defensora dos rereitos humanos
que denunciaba sen medo a vio-
lencia e a inxustiza. O seu labor
xornalístico de informar sobre os
abusos contra os dereitos huma-
nos cometidos en Chechenia e
outras rexións da Federación Ru-
sa resultaba demasiado “incomo-
da” para moitos. Por tal motivo,
alguén decidiu tomar o camiño
máis “fácil”. Politkovskaia aca-
bou atopando a morte por dispa-
ros o pasado día 7 de outubro nun
ascensor do bloque de pisos onde
residía en Moscova.

Se queres poñer un punto e fi-
nal á tortura, aos asasinatos e, en
definitiva, ás violacións dos De-
reitos Humanos, entra na nosa
web www.es.amnesty.org e únete
a nós. Xuntos temos máis forza.♦

AMAIA LÓPEZ
(VIGO) 

Na recuperación
do cabalo galego

Despois do duro castigo que su-
friron este verán os cabalos de

pura raza galega que se atopaban
nos montes calcinados polos in-
cendios, é un sopriño de aire
fresco asistir a eventos como a
final do Concurso Morfolóxico
de Cabalos de Pura Raza Galega. 

A edición deste ano estivo
marcada pola importante afluen-
cia de público, polo avultado nú-
mero de participantes e porque
foi un acto con moitos nomes
propios Na final do concurso
morfolóxico os vencedores fo-
ron Xubia, na categoría de
eguas, e o ferrolan Ermitaño, en
cabalos. Dous incríbeis exem-
plares que daban conta do fabu-
loso traballo e coidado dos cria-
dores e propietarios e que foron
os que máis se aproximaron ao
estereotipo racial.

Despois o cabalo Albariño en-
cargouse de amenizarnos a mañá
cunha exhibición de enganche; o
cabalo Artes ofreceunos unha bri-
llante e espectacular exhibición
de doma na que fixo, entre outras
filigrans, unha cabriola que fixo
erguer ao público do asento nun-

ha afervoada ovación.
Soubemos tamén que a raza

galega conta con dous novos
campións na modalidade de
raid. Un é Boqueixón, que vén
de se proclamar subcampión ga-
lego no nivel de iniciación, a
pesar de comezar co campiona-
to case mediado. E o outro é Fi-
no, que foi seleccionado para
participar no campionato estatal
interautonomías de raid de Ma-
drid. No que vai de ano este se-
mental multiplicou o seu valor
por 30 e, dos 900 euros que lles
valeu aos donos no mercado da
Pascua en Padrón, pasaron a re-
cibir ofertas de até 18.000. Es-
tes dous novos campións veñen
sumarse á numerosa listaxe de
triunfadores de andadura cos
que xa contabamos.

Ademais, ao longo da mañá e
durante o transcurso do concurso
morfolóxico, tivo lugar a I Exhi-
bición de Albardaría Tradicional
e ao remate do acontecemento
un riquísimo, ben surtido e ben
regado banquete.

A importancia deste tipo de
actos para a recuperación e reva-
loración dos nosos cabaos é cru-
cial. Así que polo traballo que le-
va feito, e por creren nos cabalos
de pura raza galega e nas súas
posiblidades: bravo Asociación
Pura Raza Cabalo Galego! E
bravo criadores! Ánimo e deá-
moslle aos nosos cabalos o sitio
que merecen.♦

FERNANDO GROBA BOUZA
(PONTEAREAS)

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Até o 11 de xaneiro non
volvemos ás súas casas.

FELICES FESTAS
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Da escola saen
menos nenos
galego-falantes
dos que entran

Xosé M. Pereiro escribe na
edición galega de El País (22
de decembro) sobre a situa-
ción do galego no ensino.
“Outro dos paradoxos do ga-
lego son as enormes cantida-
des de cartos destinadas a po-
líticas para a súa normaliza-
ción e o feito estatístico de
que, a pesar de estar presente
nas aulas por primeira vez na
Historia, da escola saen me-
nos galegofalantes dos que
entran. Por se fose cuestión
de cantidade, a Consellaría
de Educación proxecta au-
mentar a porcentaxe de gale-
go no ensino non universita-
rio do 50% actual a niveis de
até perto do 70%. Pero o 50%
legal é aínda unha quimera.
Segundo denuncias reitera-
das da Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística, incumpren
a normativa o 90% dos cen-
tros de infantil e primaria, o
77% dos centros de ESO, o
63,2% de Ciclos Formativos
e o 87,5% dos de Bacharela-
to. E iso no ensino público.
Tamén hai quen apunta que
quizais non sexa soamente un
problema de cantidade, senón
de calidade. De abandonar a
teima ortográfica, insistir na

aprendizaxe teórica da selva
de normas de como colocar
pronomes e verbos, a favor
das capacidades de comuni-
cación. É dicir, aprender se é
díxome ou me dixo polo mé-
todo de falar”.♦

O debate
(que hai) sobre
a Cidade
da Cultura e
o que (non hai)
sobre o
Porto Exterior
da Coruña
Antón Baamonde reflexiona
en La Opinión (22 de decem-
bro) sobre o debate existente
a respecto da Cidade da Cul-
tura e o que aínda non existe
sobre o porto exterior coru-
ñés. “Desde hai meses a ac-
tualidade galega está ameni-
zada pola discusión en torno
ao futuro da Cidade da Cultu-
ra. Está ben. Está ben que, de
repente, lle dese a tanta xente
ganas de falar, de comentar,
de cuestionar. O libre pensa-
mento sempre é admirábel.
Talvez antes Pérez Varela
era máis capaz de ter reunida
ás xentes nun cercado e de

evitar molestas intromisións
da opinión. O cambio de go-
berno, non embargante, obra
estes milagres: as linguas se
desatan, e os que antes prac-
ticaban un prudente silencio
–cidadáns privados, institu-
cións, medios de comunica-
ción– rompen agora a cantar
en todos os idiomas do mun-
do. Está ben. Agora ben, esa
actualidade podería ameni-
zarse aínda máis se a discu-
sión sobre o bo uso dos fon-
dos públicos acadase tamén
ao proxectado porto exterior
da Coruña. A cifra do custe
dese porto é comparábel á
Cidade da Cultura. ¿Houbo
en Galiza un debate sobre a
oportunidade de construír ese
porto a tan breve distancia do
de Caneliñas, en Ferrol?
Existe realmente unha seria
reflexión sobre con que por-
tos europeos competiría?
Que mercadorías entrarían
por el, ou cales tomarían ese
camiño? Cales son as súas
perspectivas estratéxicas?
Que sinerxias pode desatar
ou non? Ese porto xustifica
que un patrimonio público de
incuestionábel valor nun pre-
zado lugar da cidade se alie-
ne para a construción de vi-
vendas que, inevitabelmente,
serán de luxo? Talvez haxa
que construír ese porto. Non
o sei. O que sei é que tendo
tales dificultades a súa cons-
trución, afirmando algúns
–entre eles mariñeiros expe-
rimentados– que talvez as sú-

as posibilidades de uso serán
limitadas en certas épocas do
ano e sendo tales os interro-
gantes que suscita non desa-
ta, porén, a locuacidade que a
Cidade da Cultura parece me-
recer (...) Agora que certos
medios de comunicación pa-
recen ter un repentino intere-
se pola fiscalización do gasto
público, e a sociedade tan
evidentes ganas de formar a
súa opinión, ese debate dei-

xarianos un marco de inteli-
xibilidade máis claro das dis-
tintas varas de medir con que
en Galiza se tende a obrar”.♦

Nenos na TVG

María Yáñez comenta en El
País (26 de decembro) o Pe-
queno Gran show, programa
da TVG que presenta Iolanda
Vázquez. Yáñez afirma que é
o seu “programa favorito da
TVG. E o máis anovador.
Non polo formato, que é im-
portado e cumpre a función
de entreter, máis do que se
pode dicir doutros enxendros
autonómicos sobrados de pre-
tensións. É anovador aínda
que só seña polo feito de que
nos presenta a uns compatrio-
tas que non víramos antes”. A
comentarista refírese tamén
ao feito de o programa esteña
protagonizado por nenos.
“Fan graza, cantan, bailan,
sóltanlle unha boa manteiga-
da aos pais... Son os santos
inocentes. Non embargante,
agora mesmo son o único es-
pello que temos. Por fin un
que nos dá boa imaxe, e ade-
mais toda a chispa e a frescu-
ra que perdeu en xeral a nosa
resesa fauna televisiva. Non
resulta menos inocente ale-
grarse de ver a tantos cativos
falando galego en televisión,
mais é que para ben de xente
resulta unha imaxe inédita
nestes 20 anos de TVG”.♦

AXENDA A NOSA TERRA

Pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores. Prezos especiais para empresas e institucións.

Da arte...
da natureza
galega.

07ano

Iolanda Vázquez, presentadora da TVG.



Desde que tomou posesión como
presidente do PPdeG, Alberto Nú-
ñez Feixóo marcou a súa postura
sobre o novo Estatuto con clarida-
de: “Galiza non pode ser menos
que Catalunya e a definición non
será un problema se nos poñemos
de acordo no articulado”.

Semella que agora non é así,
estritamente. Nin a definición de
Galiza como nación é só unha pa-
labra que nada importa nin Cata-
lunya marca o teito ao que pre-
tenden chegar. Dáse a circunstan-
cia de que definición e status de
Galiza van intimamente xuntos.

A discusión estatutaria está, xa
que logo, no cerne da deboura. O
debate sitúase imperiosamente on-
de pretendían levalo os nacionalis-
tas, sendo considerado por Anxo
Quintana como o principal éxito
do BNG nos últimos tres anos.

O novo Estatuto atópase
atrancado porque o PP non acep-
ta a definición de Galiza como
nación, argumentando que é uni-
camente unha “nacionalidade
histórica”, como Andalucía e co-
mo Baleares. 

O BNG non quere aceptar
menos que un recoñecemento
que manteña a Galiza entre as
tres autonomías de primeira.

Tampouco o PSdeG-PSOE se-
mella disposto a cargar coa res-
ponsabilidade histórica de que
Galiza perda un status que con-
seguiron os devanceiros.

O presidente Touriño volveu
a defender que o novo Estatuto
terá que recoñecer a Galiza co-
mo nación, mentres Feixóo afir-
ma que non foi o que acordaron
ámbolos na súa reunión bilateral.

Pero existe outro importante
atranco para un acordo estatuta-
rio. Trátase da cuestión idiomá-
tica. Quintana propúxolle a Fei-
xóo recuperar o espírito e vonta-
de de consenso que permitiu
aprobar por unanimidade a Lei
de Normalización Lingüística
do 15 de xuño de 1983. No seu
artigo 1 dicía: “o galego é a lin-
gua propia de Galicia. Todos os
galegos teñen do deber de coñe-
celo e o dereito de usalo”. Lei
recorrida ao Constitucional por
Domingo García Sabell, delega-
do do goberno central e presi-
dente da Academia.

Aceptábano daquela tanto
AP como UCD, non o acepta
agora un PP que se declara “ga-
leguista”.

Que é o que ocorre? É Feixóo
un refén de Madrid que impón as

súas teses en Galiza? Todo indica
que non é así, senón que Núñez
Feixóo e o novo equipo que diri-
xe o PP están en perfecta sintonía
coas teses que defenden Mariano
Raxoi, pero tamén Ángel Acebes
e Eduardo Zaplana.

Esa é a idea que existe den-
tro do BNG, pero tamén a que
lle critican algúns sectores do
PP que afirman que non só vo-

tou pola borda toda a autonomía
de que gozaba o PPdeG (falan
das listas electorais, por exem-
plo) senón tamén o ideario “ga-
leguista” que viñeron forzando
durante todos estes anos.

“A Feixóo non o obriga Ma-
drid a nada. O seu verdadeiro pen-
samento é o que lle expuxo a Quin-
tana na súa entrevista”, coménta-
nos unha persoa da dirección.♦
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Latexos

Cando
Pondal non
é Pondal
X.L. FRANCO GRANDE

Adegradación
intelectual e cultural
non é tan só cousa de

Galicia. É un feito universal,
como ben dixera Zinoviev. O
que ocorre entre nós, paréce-
me, é que en xeral
padecemos unha ignorancia
de non usuais proporcións.
Por iso, non é en propiedade
o caso galego un suposto de
degradación intelectual e cul-
tural, senón máis ben de
analfabetismo secundario.

Por exemplo, Jimmy Hen-
drix, o famoso roqueiro, com-
puxo ou adaptou a música do
himno dos EE.UU. á súa
maneira musical, co que tivo
un éxito moi sinalado, dentro e
fóra do seu país. Pero ninguén
neste foi tan pailán como para,
nun acto oficial, substituír o
himno do país pola versión ro-
queira de Hendrix. E menos
aínda que a versión española
ou hispana do mesmo himno
do dito país suplantase, nun
acto oficial ou solemne, ao
himno que é de todos.

Eses disparates só ocorren
en Galicia. Por unha razón moi
sinxela: porque os seus
dirixentes ou os seus represen-
tantes son indignos do país que
dirixen ou que representan. E
son indignos pola súa ignoran-
cia, polo seu analfabetismo se-
cundario, polo descoñecemen-
to que teñen do que é o país,
do que representan os seus
símbolos e porque confunden
os seus intereses ou os seus
gustos persoais cos intereses,
co ser e co que significa o pa-
ís. E nin sequera se decatan de
que non saben estar.

Non se discute, pois, se o
himno interpretado hai uns dí-
as no rúa do Hórreo é bo ou é
malo, se é aflamencado ou
non o é, se a versión é pouco
ou nada pondaliana e, en tal
suposto, mellor fose cantar o
himno de sempre na forma e
maneira que todos sabemos. O
problema é que certos
políticos de aldea descoñecen
a súa función, non saben estar,
e non alcanzan a comprender
que sobre certas cuestións non
teñen ningunha dispoñibilida-
de. Por algo son analfabetos
secundarios. Así de sinxelo.

Ou sexa, que a señora Pre-
sidenta do Parlamento de Ga-
licia deunos unha vez máis
unha soberana lección do que
non é e non debe ser a demo-
cracia, do que non é ou non
debe ser un representante do
país e unha confirmación
máis da súa incompetencia.
Como o atrevemento vai sem-
pre aparellado coa ignorancia,
ten razóns para se sentir orgu-
llosa. E con ela o seu partido,
tamén moi escaso de bagaxe
cultural. Os demais
empezamos a sentir vergonza
de ver en que mans anda o
país. E así nos vai.♦

O líder popular non apoia para o galego a definición que recollía
a Lei de Normalización Lingüística aprobada por unanimidade

Feixóo desfaise do galeguismo
do PPdeG e rexeita fórmulas
que apoiara AP

Onde semella existir máis coinci-
dencia entre BNG e PP é na fór-
mula de financiamento, aínda
que a proposta do BNG mellora
considerabelmente a do PP.

Na proposta de articulado que
Quintana lle presentou a Feixóo
recóllense os factores que inflúen
nos custos efectivos dos bens e
servizos públicos, en coherencia
coa realidade galega, a saber: 

–A poboación e os criterios
dos servizos públicos.

–O número de entidades de
poboación de Galiza en relación
coas entidades totais do Estado
cunha ponderación mínima do
0,75% ou o estabelecemento dun
fondo específico para a disper-
sión cunha dotación mínima de
500 millóns de euros ao ano. 

–O avellentamento da poboa-
ción desglosado e ponderado en
tramos de idade, especialmente
nos servizos sanitarios e de asis-
tencia social, cunha ponderación

mínima dos recursos do 15%.
–Os residentes no exterior,

cunha ponderación mínima do
0,25% ou a creación dun fondo de
garantía cunha dotación mínima
de 250 millóns de euros ao ano.

–A xeografía, a orografía, a
climatoloxía e a extensión do li-
toral, cunha ponderación mínima
do 0,25%.

–Os custos da políticas públi-
cas de mantemento e explotación
da riqueza forestal, agropecuaria
e ecolóxica de Galiza, cunha
ponderación mínima do 0,15%.

–A negociación do sistema de
financiamento, que debería reali-
zarse no prazo de seis meses logo
de constituírse a Comisión Mixta
Galiza-Estado, levaría consigo a
proposta ao consello de Política
Fiscal e Financeira a transforma-
ción dos actuais tributos total-
mente cedidos en propios; o esta-
belecemento de capacidade nor-
mativa na fase minorista do IVE

e dos impostos especiais; a parti-
cipación de Galiza nas decisións
sobre os tipos de gravame e be-
neficios fiscais dos impostos par-
cialmente cedidos; as porcenta-
xes de cesión e os puntos de co-
nexión dos tributos parcialmente
cedidos. O proxecto de lei de ce-
sión de tributos que substitúa o
actualmente en vigor fixará unha
porcentaxe mínima do 90% para
o IRPF, o 90% para o IVE e o
100% para os impostos especiais.

Finalmente, Galiza reclamaría
a revisión do Fondo de Compen-
sación Interterritorial (FCI) para
incrementar significativamente a
participación de Galiza, garantin-
do en calquera caso que recibirá a
través do FCI un mínimo de 1.000
millóns de euros por ano.

Sobre a débeda histórica, o
Estatuto debería recoller, segun-
do a proposta do BNG, que o in-
vestimento público estatal en Ga-
liza represente como mínimo o

8% do investimento estatal total
durante os próximos 10 anos, ex-
cluíndo deste cómputo a parte
dos investimentos financiados
con fondos europeos e o fondo de
compensación interterritorial. O
devandito investimento non sería
en ningún caso inferior a 2.100
millóns de euros por ano ao lon-
go dese período de 10 anos.

A proposta do BNG suporía
unas ingresos anuais de 60 millóns
por espallamento; 200 millóns por
avellentamento; 60 millóns polos
residentes no exterior; 50 millóns
por orografía, extensión do litoral
e climatoloxía; 50 millóns máis
por lingua a cultura propia e 100
millóns pola riqueza forestal.

Sumando todas estas variá-
beis Galiza contaría cuns recur-
sos adicionais de 520 millóns,
segundo os datos do 2004, nos
que os totais do sistema de finan-
ciamento autonómico foron
77.000 millóns de euros.♦

Un financiamento suficiente

AFONSO EIRÉ
Logo de dous anos minimizando a súa importancia, o debate estatu-
tario está naqueles puntos álxidos nos que o situaban os nacionalistas:
recoñecemento nacional de Galiza, deber de usar o galego e financia-
mento adaptado ás nosas características. Logo da reunión de Anxo
Quintana con Alberto Núñez Feixóo semella que un achegamento de
posturas é imposíbel pois o PPdeG asumiu totalmente as teses de Ma-
drid, rexeitando fórmulas que apoiara cando se denominaba AP.

A.G.N.



R.V.A.
A nova executiva nacional do
BNG vén de nomear como co-
ordenador a Francisco Jor-
quera, que repite no cargo. O
reparto do resto de responsa-
bilidades farase unha vez com-
pletada a renovación do Con-
sello Nacional, que se agarda
que estea listo para logo do na-
dal. O obxectivo da nova Exe-
cutiva é “acadar un Estatuto
de Nación e preparar as vin-
deiras eleccións municipais”. 

Pola súa banda, agás o Conda-
do, Valdeorras e Emigración, to-
das as demais delegacións co-
marcais elixiron xa aos seus re-
presentantes para o Consello
Nacional, nunhas eleccións ma-
sivas nas que participaron até o
momento 2.375 persoas. Os re-
sultados das eleccións eran os
previstos na maior parte das co-
marcas, xa que se acordara pre-
sentar listas únicas. 

Os casos máis significativos
producíronse na Coruña, onde
acudiron a votar máis de 480
militantes. Nesa cidade presen-
táronse tres listas. A máis vota-
da foi a que encabezaba Silvia
Seixas, que se converteu na no-
va responsábel comarcal. A súa
candidatura estaba apoiada pola
UPG e polos independentes e
obtivo a confianza do 57% dos
electores. Xunto a Silvia Sei-
xas, outros dous integrantes das
listas obtiveron representación.
Tamén estarán presentes no
Consello Nacional dous repre-
sentantes da segunda lista,
apoiada pola Alternativa e polo
concelleiro Henrique Tello, que
obtivo o 41% da representa-
ción. Quedou sen representa-
ción unha terceira candidatura
presentada polo Movemento
pola Base, que só obtivo un 2%
dos votos.

En Vigo tamén se presenta-
ron dúas candidaturas, sendo eli-
xidos Manuela Rodríguez Pumar
e Manuel Caride, pola primeira
lista, apoiada por case todas as
formacións e que obtivo un
55,6%. Da segunda lista foi eli-
xido Carlos Cotobade, respalda-
do por Irmandiños e Alternativa.

En Ourense sucedeu algo se-
mellante a Vigo, xa que das dú-
as candidaturas que se presenta-
ron saíron elixidos Montserrat
Nóvoa e Xosé Lois Seara da pri-
meira lista abalada por un am-
plo grupo e que tivo un 63% dos
votos. Da segunda lista foi esco-
llido Xesús Deibe, nunha candi-
datura apoiada por Alternativa e
Irmandiños.

En Santiago presentáronse ca-
tro listas, e acudiron a votar 370
persoas. Saíron escollidos Igna-
cio Louzao pola candidatura
apoiada por independentes a
UPG; Xesús Veiga, na candidatu-
ra apoiada polo sector quintanista
e Inzar e Xosé Constenla foi o ter-
ceiro máis votado e recibía o aval
de Alternativa e Irmandiños. Roi

Ribera, candidato sen confirmar
aínda, por só recibir o 15% dos
votos, estaba apoiado polo Move-
mento pola Base.

En Ferrol tamén foi grande a
participación, con 248 asis-
tentes, sendo escollidos Manuel
López Foxo e Xaquín Ros por
parte da candidatura que respal-
daban polos independentes, a
UPG e outros grupos. Xesús Dí-
az, apoiado por Alternativa, es-
tará tamén no Consello Na-
cional, ao obter o 16,5% dos vo-
tos. Presentouse unha terceira
lista, encabezada por Manuel
Carneiro, defendida por Move-
mento pola Base, que non obti-
vo representación.

Outros lugares onde se pre-
sentaron varias listas foron Mu-

ros-Noia, onde quedou fóra a
lista encabezada por Uxío Breo-
gán Diéguez, apoiado polo Mo-
vemento pola Base. Tamén no
Salnés quedou fora unha segun-
da lista, encabezada por Xosé
Manuel Martínez, apoiada por
Irmandiños. 

En Lugo Sur presentáronse
tres listas. A primeira, apoiada
polos quintanistas e Inzar, foi a
máis votada e terá como repre-
sentante a Xosé Manuel Pavón.
Tamén estará Ildefonso Piñeiro,
candidato apoiado pola UPG.
Quedou fóra unha terceira lista
encabezada por Xosé Antón Le-
do e promovida polos Irmandi-
ños. Nas restantes comarcas so-
meteuse a votación unha única
lista.♦
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Malos
tempos
para CiU
XOSÉ MANUEL SARILLE

Igual que o silencio conta na
música, en política os
tempos mortos e silenciosos

teñen unha importancia extra-
ordinaria. Hai un silencio pro-
longado e insistente que
procede do goberno catalán.
Nada se ouve, nada se move.
Arriouse a bandeira española
no departamento do indepen-
dentista Joan Puigcercós,
díxose cunha calma gansa que
fora cousa dun bedel que non
estaba avisado, mandaron iza-
la de novo e todos os
buscadores de diferenzas
fóronse durmir mentres
agardan algún sobresalto
gobernamental que non dá
chegado. Con esa excepción
da bandeira, todo parece unha
noiteboa lene e calma na
Generalitat. 

Artur Mas chincha inutil-
mente nos membros do tripar-
tito –chamado agora Goberno
de Entesa– intentando tamén
que afloren as disensións, se-
xa nas infraestruturas periféri-
cas de Barcelona, nas que o
PSC e os seus socios non es-
tán de acordo, sexa na
conexión eléctrica con
Francia, que tampouco.

Hai un par de meses predi-
cíase un goberno inestábel, no-
civo para Cataluña. Hoxe intú-
ese un goberno para moito
tempo. A máquina da coalición
está ben engraxada, e pode re-
sultar inclusive unha experien-
cia moi innovadora na faceta
social, dentro dos parámetros
de redistribución da riqueza do
primeiro mundo. 

Como lle vai á dereita na-
cionalista? Pois bastante mal,
porque se están aproximando
a un tramo moi duro da
travesía do deserto. Antoni
Durán Lleida aposta por
entrar no goberno de Madrid
e presenta a Mas como un re-
sentido que se nega a facelo
porque non logra saír da
depresión pola derrota nas
eleccións autonómicas. Oco-
rre como en case todas as or-
ganizacións que perden o po-
der e non conseguen recupe-
rarse, que se botan as culpas
uns aos outros das malas
estratexias e dos erros come-
tidos. E pelexan. 

Unha mostra da liorta é o
nomeamento de Josep Manuel
Silva Alcalde, xornalista e mi-
litante de Unió como membro
do novo consello de adminis-
tración da CRTVE. O posto
queríao Madí, converxente de
tendencia soberanista e home
de confianza de Mas, respon-
sábel do vídeo electoral sobre
o tripartito que editaran na
campaña. Nomearon a Silva,
socio dunha organización
católica ultraconservadora. O
21 de marzo pasado
participou, tan tranquilo, nun
acto contra o Estatut. A estrela
do día era Mariano Raxoi. Ve-
ñen malos tempos para a
dereita catalá.♦

GONZALO

Completa a renovación do Consello Nacional cunha alta participación

Francisco Jorquera repite como
coordenador executivo do BNG

Primeira reunión da Executiva do BNG.                                                             AGN

NOVOS MEMBROS

DO CONSELLO NACIONAL

VIGO
Lista 1.- Manuela Rodríguez Pumar,
Manuel Caride Correa (55,6%)
Lista 2.- Carlos Cotobade (44,3%)
A CORUÑA
Lista 1.- Silvia Seixas Naia, 
Ermitas Valencia Romar, 
Andrés Otero Botana (56,6%)
Lista 2.- Antonio Cruz Freire,
Andrés López López (40,8%)
OURENSE-O CARBALLIÑO
Lista 1.-  Montserrat Nóvoa Gómez,
Xosé Lois Seara Fernández (63%)
Lista 2.- Xesús Deibe Simo (37%)
LUGO CENTRO
Xesús Méndez, Xosé Antón Bao,
Xesús López Castro 
PONTEVEDRA
Anxos Riveiro Portela, 
Xosé Manuel Fernández Abraldes
SANTIAGO
Lista 1.- Ignacio Louzao (40,3%)
Lista 2.- Xesús Veiga Buxán (27,7%)
Lista 3.- Xosé Constenla Vega (16,7%)
Lista 4.- Roi Ribera (por confirmar)
(15,3%)
FERROLTERRA
Lista 1.- Manuel López Foxo,
Xaquín Ros Rodal (70,5%) 
Lista 2.- Xesús Díaz Suárez (16,5%)
O MORRAZO
Uxío Piñeiro Costa, Óliver Álvarez
Barranco
A ESTRADA-DEZA
Alberto Maceira Balboa, 
Raquel López Doce
A MONTAÑA
Xosé Inacio García Couso

BARBANZA
Xosé Manuel Casal Sabín

MUROS-NOIA
Xoán Xosé León Martínez

A MARIÑA
Xosé Ramón Ermida Meilán,
Manuel Parga Núñez
O SALNÉS
Duarte Correa Piñeiro, 
Carmen Martínez Rodiño. 
BAIXO MIÑO
Alberte Alonso Pereira

MONTERREI
Xosé Abelardo Rúa Vaamonde

BERGANTIÑOS
Xosé Regueira Varela

COSTA DA MORTE
Manuel Antelo Pazos, 
Ánxeles Sánchez Mancebo
LUGO SUR
Lista 1: Xosé M. Pavón González
(53,5%)
Lista 2: Ildefonso Piñeiro  (26,7%)
O RIBEIRO
Xurxo González Méndez

ALLARIZ-A LIMIA
Xosé Manuel Pérez Bouza,
Francisco García Suárez
EN REPRESENTACIÓN
DE PARTIDOS E COLECTIVOS
Noela Otero, por Galiza Nova
Andrés García Mata, por Inzar
Roberto Vilameá, pola UPG
Fancisco Trigo, polo Colectivo
Socialista

Están pendentes de elección os
representantes de Condado (2),
Valdeorras (1), Emigración (2) e os
designados por PNG e Esquerda
Nacionalista.

NOTA: Os nomes dos/as
responsábeis comarcais van en

cursiva e inclúense as porcentaxes
de votos recibidas polas listas que

acadaron representación.



O seu nome aparece relaciona-
do coa cultura dende hai xa
moitos anos.

Hai máis ou menos 20 anos,
eu xa me metín na galería Sarga-
delos de Ferrol. Durante todo es-
te tempo o labor que se fixo foi
importantísimo porque se conver-
teu no centro de referencia cultu-
ral daquela cidade. Alí presenta-
ron libros escritores que daquela
non se coñecía como Manuel Ri-
vas, pintores, escultores,ceramis-
tas, etc. Nesa galería é raro o día
en que non se fai algo.

Que pensou cando lle pro-
puxeron presidir a Asociación
de Amigos do Centro Galego
de Arte Contemporánea?

De entrada non aceptei porque
eu creo que é un posto de moita
responsabilidade e, aínda que eu
tiña a experiencia adquirida du-
rante estes 20 anos coa galería
Sargadelos, non era precisamente
vencellada á arte moderna senón a
todo tipo de arte. Despois coñecín
a Manuel Olveira, o director do
CGAC, do que tiña boas referen-
cias. Sempre é importante traba-
llar con persoas da máxima cali-
dade. Por outro lado, a anterior di-
rectiva fixera un traballo impre-
sionante porque conseguiron que
a asociación fora declarada de uti-
lidade pública e isto, para os que
imos coller estas rédeas agora, vai
ser moi importante porque signifi-
ca que as empresas galegas que
entren ou a xente que teña calque-
ra tipo de actividade o 70 por cen-

to do investimento que fagan no
centro, en principio 3.000 euros
cada unha, recupérana pola vía
fiscal, algo que nos vai facer o la-
bor moito máis doado.

De entrada que obxectivos
lle marca vostede á asociación?

O primeiro é o de aumentar o
número de socios. Eu creo que o
CGAC ten que ter moita máis par-
ticipación por parte das empresas.
En Cataluña e noutros sitios vese
que hai unha resposta masiva ao
patrocinio destas cousas. O perfil
polo que me escolleron a min é
máis pola relación social para con-
tactar con outras empresas e de
xestor. A primeira idea é a de au-
mentar o número de socios e facer
que sexa moito máis visíbel na so-
ciedade. O segundo obxectivo é
que se utilicen moito máis as ins-
talacións por parte das empresas
para a súa propia imaxe e a súa
propia publicidade. Estamos fa-
lando dun edificio de Álvaro Siza
nunha cidade como Santiago, que
é unha marabilla, e nel pódense fa-
cer presentacións de produtos, pe-
lículas publicitarias, etc. O centro
pode contribuír a que se eleve o ni-
vel das empresas. Tamén me preo-
cupa a potenciación do auditorio e,
por outro lado, a conveniencia de
organizar visitas culturais para as
empresas e os empresarios, e ta-
mén para os centros de investiga-
ción. Agora que se fala tanto de
I+D creo que é importantísimo fa-
cer visitas especiais para todo este
tipo de xente porque o artista ac-

tual é unha persoa que está mar-
cando as tendencias e é fundaemn-
tal que os emprendedores saiban
por onde vai o mundo.

Cantos socios hai agora?
Sobre vinte.
Quen pode pertenecer á

asociación?
Calquera empresa de Galiza.

Non ten porque ser unha gran
empresa. Se son 3.000 euros e o
desconto é do 70 por cento, fi-
nalmente estase a falar de menos
de 1.000 euros o que custa a par-
ticipación. Esa cantidade pode
pagala calquera empresa.

Cales son as funcións da
asociación?

A fundamental é a de cubrir
obxectivos que o propio centro
non pode abordar. Intervir na com-
pra de obras de arte, ter medios su-
ficientes para facer cousas que o
CGAC non podería facer como
entidade pública. A través de nós
pódese conseguir obra nova e ou-
tros recursos. Por exemplo, a libra-
ría que hai dentro do CGAC está
xestionada pola asociación pre-
cisamente para xerar recursos
que repercutan no propio cen-
tro. Temas de libros, cesión de
obra, doazóns particulares, todo
ese tipo de cousas. E tamén o
feito de que as propias empresas
poden potenciar as exposicións.
Temos contactos con outras aso-
ciacións de amigos de outros mu-
seos do mundo xa que esta figura
existe en case todos, e convidare-
mos artistas de fóra a que veñan

aquí e mostren o que están a facer.
A asociación tamén aseso-

rará a dirección do centro para
organizar exposicións e outras
actividades?

Non é ese o noso obxectivo
fundamental senón acompañar un
pouco esa dirección. Eu creo que a
dirección do CGAC neste momen-
to está moi ben representada por
Manuel Olveira. É licenciado en
Xeografía e Historia e en Belas Ar-
tes. Pasou pola galería Sargadelos
de Santiago na súa etapa inicial e
traballou en Barcelona. A min pa-
réceme unha persoa extraordinaria
que vai facelo todo ben. Sobre to-
do ten unha cousa  que é moi im-
portante de cara ao noso traballo e
é que ten unhas boas calidades pe-
dagóxicas. Entre os proxectos que
temos, un é o de que os nenos se
convertan nos máximos vendedo-
res da arte contemporánea. Nisto
temos un gran traballo por facer.

Entre outras caracterís-
ticas, vostede ten a de ser un
home viaxeiro. Cando o cha-
mei para concertar esta entre-
vista estaba en Nova York e,
apenas un día despois, en Mia-
mi. Do que ve que se está facer
por aí adiante que lle gustaría
incorporar ao CGAC?

En Nova York estiven no Metr-
topilitan, no MOMA e vendo gale-
rías. Non puiden visitar a Dia Fun-
dation, que creo que paga moito a
pena. A min o modelo do MOMA
paréceme un modelo fantástico.
Ese debe ser o noso camiño.

En que se vai diferenciar
esta etapa do CGAC das ante-
riores?

Vai ser diferente no sentido
que chegaron á súa dirección per-
soas novas con novas ideas, pero
iso non significa que as etapas an-
teriores non foran boas. Eu creo
que conseguiron moitas cousas.
Insisto en que declarar de utilidade
pública a Asociación de Amigos
do CGAC é algo que practicamen-
te non ocorreu até agora en Galiza.
Hai unha asociación destas carac-
terísticas na Coruña e hai outra en
Lugo e paréceme que non hai
máis. En que nos imos diferen-
ciar? Pois en que para nós vai ser
moito máis doado entrar nas em-
presas. Fundamentalmente, en que
o CGAC sexa moito máis didácti-
co e máis aproveitado pola xente.
O que si é importante é o equipo
do que eu me quero rodear. O vi-
cepresidente, Xaime Sanmartín, é
da familia dos donos do hotel Por-
ta do Camiño de Santiago. Fala
cinco idiomas, pero sobre todo é
un rapaz moi sensíbel a todo tipo
de arte. Vainos axudar moito nas
relaciones internacionais e no pro-
pio traballo. O secretario é Carlos
Rosón, un arquitecto de Ponteve-
dra que seguramente é o mellor
coleccionista de arte moderna que
hai hoxe en Galiza. Estou moi sa-
tisfeito porque creo que é un gran-
de equipo e imos facer un traballo
moi bonito. O segredo de facer
grandes cousas non consiste en
que haxa un cerebro. Sempre pen-
san máis catro cerebros que un só.
Eu non creo nas figuras. Creo nos
equipos. En San Luís, sempre que
tomei decisións, foi por maioría e
o mesmo farei alí onde vaia.

Vostede é un home de em-
presa ou non?

Debo selo. Empecei na rúa
San Luís da Coruña e hai dez
anos fixemos sociedade cos To-
xeiro do grupo Gadisa e medra-
mos moitísimo. Hai ano e pico fi-
xemos outra sociedade cunha em-
presa de Madrid e neste momento
estamos facturando 3.000 millons
de euros e temos máis de 70 ten-
das en toda España e Portugal.

Dende a súa visión de xes-
tor, que se lle ocorrería facer
co que pretende ser outro cen-
tro cultural en Santiago, a Ci-
dade da Cultura?

Esa é unha cuestión moi com-
plicada. Normalmente eu non
acostumo falar de temas que non
domino. Non sei cal sería a solu-
ción para ese proxecto. Non teño
capacidade para xulgalo. Eu para-
ría iso até ter claro o que se quere
facer. Hai necesidade en Galiza
moito máis importantes de investi-
gación e de educación. En Finlan-
dia, cando lles caeu o seu mercado
principal, que era a URSS, en vez
de reducir os orzamentos de edu-
cación e investigación, o que fixe-
ron foi aumentalos. Sufriron algo,
pero tiñan unha visión a longo pra-
zo. Desgrazadamente aquí no pri-
meiro que se reduce é en educa-
ción e investigación. Nós en Gali-
za temos moitos valores que hai
que poñer no mercado, viños fan-
tásticos, conservas execelentes,
lousa, granito, madeira, peixe, ma-
risco. Eu sigo sen entender por que
os rapaces saen da Universidade
sen falaren inglés. Son unha per-
soa que defendeu sempre o gale-
go, hai máis de 30 anos que face-
mos os folletos en galego, pero
non entendo como non se fai máis
por aprender o inglés.♦
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Lourenzo López
‘O CGAC pode facer que se eleve o nivel das empresas’

PERFECTO CONDE

Lourenzo López Vázquez, que dirixe o grupo comercial San Luís, é o novo presidente da Aso-
ciación de Amigos do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Nesta entrevista explica as
súas ideas para axudar a desenvolver os proxectos do centro de arte máis importante de Galiza.

P. CONDE
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O ano
do Estatuto 
CARLOS AYMERICH

O BNG segue disposto a traballar para lograr un acordo
arredor do novo Estatuto. Non o deixamos de facer des-
de que hai case que tres anos puxemos en marcha –da-
quela nós sós– o proceso. E, en concreto, desde que o 17
de decembro de 2005 fixemos pública a nosa proposta ar-
ticulada de novo Estatuto, non deixamos de ceder na pro-
cura do imprescindíbel acordo coas forzas políticas esta-
tais. Mais após nove meses de traballos xa non é o mo-
mento das vás apelacións á “xenerosidade” do BNG ou á
superación do partidismo. Porque non serve calquera
acordo. O acordo, do noso punto de vista, só é estimábel
de supor un avanzo real, práctico, a respecto do marco
estatutario actual: en materia de recoñecemento nacional,
de competencias, de financiamento, de pagamento da dé-
beda histórica... e por iso trasladámoslles xa a PP e PSOE
un documento final, de mínimos, arredor do que non de-
berían existir problemas, á luz do xa negociado no seo do
relatorio parlamentar: garantía da suficiencia financeira
coa ponderación precisa, no texto do propio do Estatuto,
do peso de criterios como a dispersión e o avellentamen-
to poboacionais ou a nosa poboación emigrante; a través
dun marco competencial alargado e garantido fronte ao
Estado e fronte a Europa; a través dunha organización ad-
ministrativa racional e moderna que nos permita ir supe-
rando a planta provincial; a través da garantía da autono-
mía fiscal cunha porcentaxe de cesión de IVE, IRPF e
impostos especiais axeitada á nosa realidade; e, en fin,
igualndo xuridicamente a nosa lingua co castelán e apro-
veitando o preámbulo para que Galiza, dentro do marco
constitucional, sexa recoñecida como nación. 

Mais o PP semella empeñado en impedir que Galiza
conte cun novo Estatuto ao nivel, ao menos, do xa ratifi-
cado polo pobo catalán. Recuando a respecto do xa acor-
dado no relatorio parlamentar, Alberto Núñez Feixoo né-
gase a que Galiza sexa recoñecida como nación; négase
a que a nosa lingua desfrute dun estatus de igualdade co
castelán (dereito de uso e deber de coñecemento), situán-
dose en posicións máis fechadas que as que Xerardo Fer-

nández Albor defendera hai 23 anos ao promulgar a Lei
de Normalización Lingüísitica; admite, ao apoiar as 14
propostas de reforma constitucional formuladas polo PP
español, que Galiza non só vexa alargado o seu ámbito
competencial senón que mesmo o vexa reducido (así en
materia ambiental, de reacción en caso de emerxencias,
en materia urbanística, hidráulica, de ensino ou lingüísti-
ca) e consente, en fin, en que ao noso país se lle aplique,
literalmente, o modelo de financiamento estabelecido
–aquí si– no Estatuto catalán, negociado desde uns inte-
reses e para unha realidade económica e social ben dis-
tintos aos de Galiza, e que nos condenará á falta de auto-

nomía fiscal e á insuficiencia financeira crónica. 
Nisto último, por certo, coincide co PSOE. Un PSOE

que se move nunha perigosa indefinición. Perigosa para
Galiza, porque nos pode condenar a un Estatuto de se-
gunda pactado co PP ao xeito andaluz, e perigosa para un
pacto de goberno que non resistiría un desacordo tan fon-
do entre os parceiros. 

Penso que, o mesmo que hai vinte e sete anos, terá de
ser o pobo galego quen reclame o estatus, as competen-
cias e o financiamento que a nosa nación, a nosa econo-
mía, a nosa lingua e, sobre todo, a nos xente, merece. 

Saúde e Feliz Ano!♦

Cando estamos a rematar un ou-
tro ano é, tradicionalmente, o
momento de avaliar coa sereni-
dade que dá a óptica do tempo,
os aconteceres e circunstancias
que incidiron neles así como a
trascendencia que puidesen ter
de cara ao futuro e que, normal-
mente, non se aprecian en toda a
súa extensión e, mesmo, impor-
tancia, no intre de se produciren.

O ano coruñés do 2006 apre-
senta, por riba da calquera outra cir-
cunstancia, a desaparición da esce-
na política da cidade, da figura de
Francisco Vázquez, como feito
máis salientábel e como paso defi-
nitorio para a construción dun futu-
ro distinto que, polo de agora, pou-
co se está a apreciar na realidade ci-
dadá do día a día. E o que xa co-
mentaramos desde estas páxinas
pouco tempo despois de ocorrer a
marcha do correxidor como estig-
ma mais perigoso a ter en conta, es-
tase a cumprir en todos os seus ter-

mos. A sombra do ex alcalde paira
aínda sobre moitos segmentos da
vida pública e impregna o sentido
último de case todas as decisións
do goberno municipal. Coma un
manto de silencio piadoso, estende
as súas ferintes gadoupas a lem-
branza de máis de catro lustros de
dominio absoluto e, por outra ban-
da, a súa figura e o que representa
xa na historia coruñesa, é unha re-
lación inapelábel en toda acción
política. Desfacerse deste veo im-
palpábel e case invisíbel pero real, é
o mais relevante problema que ten
sobre a mesa o novo alcalde, a pe-
sar das optimistas enquisas facilita-
das á opinión pública recentemen-
te. A Coruña foi un referente de
Vázquez e non ás envexas, como
debería ser. O trasfondo ético da vi-
da política, está así hipotecado por
unha especie de protectorado na
distancia e deshipotecala é o reto
mais preciso que se abre na res pú-
blica coruñesa dos vindeiros meses.

Eses meses de grande actividade
política que se agoiran denantes das
eleccións de maio. Porque todo es-
tá en función destes comicios orfos
da estampa omnipresente que ago-
ra lles fai compaña aos paseos pan-
tasmais de Frei Piccolo no palacio
de España en Roma.

En todo o caso, na análise da si-
tuación posvazquiana da cidade
herculina, non podemos por menos
de reparar nun feito que é doado
constatar no devir diario da vida
política: a escasa marxe de apreciá-
bel diferenciación existente entre o
momento actual e o anterior en to-
das as ordes. Mesmo parece como
se os partidos da oposición non fo-
sen quen de reaccionar xa dunha
vez por todas perante da nova si-
tuación. As alegrías dos primeiros
días semellan deixar paso a un de-
sencanto na ausencia do inimigo
por excelencia. Porque daquela to-
dos eran contra Vázquez brillantes
e decididos.♦

Balanzo do 2006
MANUEL LUGRÍS

O ano que está a piques de rematar foi de transición entre a longa etapa vaz-
quiana e un futuro que se rematará de deseñar tras os comicios de maio.

A Coruña

Maruxa
LOIS DIÉGUEZ

Ela levounos pola man deica a saliña da entrada e dixo, “cantos
anos me botas?”. Nós non sabiamos que lle contestar, e despois
duns longos segundos, tentamos, “pois oitenta ou oitenta e un”.
Maruxa alumeou a súa cara de porcelana, porcelana chinesa, de
boneca ben coidada, e case cantou con acertada fachenda, “pois
noventa, xa os cumprín”. Quen o diría, pensamos nós, e oco-
rréusenos aquilo tan pouco orixinal de que asinaríamos a mes-
ma sorte para nós mesmos. Maruxa, de seguido, levounos outra
vez para o salón e comezou a contar relatos da súa vida de mes-
tra espilida e sabia, cando, nos anos máis negros do franquis-
mo, batallaba ela en Oleiros, nas terras frías e belidas de Lán-
cara, pola preparación das nenas para que fosen libres e canta-
sen a vida sen dependencias de ninguén. Sempre a bulir, sem-
pre activa, púxonos un cd da banda de Muimenta, Lalín, terras
frías tamén que  lle deron berce e que, arreo, incansabelmente,
se poñen nos seus labios a brillar lembranzas reiteradas. Aos
noventa, e moito antes, o noso maxín volve aos tempos pri-
meiros, e o presente esbara, difumínase, desaparece como se
non existise nunca. O tempo dos noventa é o pasado, é a in-
fancia, os momentos felices que arrolaron os sentires. Maruxa
pon agora o pasodobre da banda de Muimenta que titulan Go-
lada. É un himno, realmente, alegre e vivo, con influencias de
Freire. E ao son del, Maruxa pídeme que bailemos, e facémo-
lo, librándonos de mesas e cadeiras e obstáculos do cuarto. Es-
tá tan feliz, e move os pés como unha boa bailarina, e nós emo-
cionámonos ante a súa mirada escrutadora, a sorrír, quizabes a
lembrar outro baile con Eduardo, o seu marido xa falecido. É
o premio deste vello ano que morre xa, con Maruxa, que nos
rompe a señardade, tristeza quizá, que nos envolve agora ao re-
cuperar tamén vellas imaxes xa gastadas. A alegría de Maruxa.
A nosa amada dona dos noventa. A nosa vida.♦

Subliñado

‘Penso que, o mesmo que hai vinte e sete anos,
terá de ser o pobo galego quen reclame o estatus,

as competencias e o financiamento que a nosa nación, a nosa economía,
a nosa lingua e, sobre todo, a nosa xente, merece”

Ismael Rego (PSOE), Carlos Aymerich (BNG) e Xosé Manuel Barreiro (PP).                                                                                               A.G.N.
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H. VIXANDE
Un proxecto do Parque Eólico
Experimental de Sotavento, en
Xermade (Lugo), prevé a xera-
ción de hidróxeno para almace-
nalo e xerar enerxía cando sexa
necesario producir electricida-
de. O hidróxeno é o complemen-
to ideal das enerxías renovábeis.

As enerxías renovábeis están loca-
lizadas en todas as partes do pla-
neta e a súa produción non impli-
ca estragar recursos atesourados
durante milleiros de anos, mais te-
ñen como inconveniente que non
se poden empregar cando se dese-
xa. Para que funcione un parque
eólico precísase vento, para xerar
electricidade con placas solares
ten que ser de día e haber sol e pa-
ra que funcionen as turbinas dunha
minicentral os ríos teñen que levar
auga. En troques, unha central tér-
mica traballa cando se precisa, só
hai que lle botar carbón; a cambio,
contamina o medio e estraga re-
cursos limitados.

O director do Parque Experi-
mental de Sotavento, Xosé Núñez,
considera que a xestión na produ-
ción de enerxía eléctrica é a gran ei-
va das enerxías renovábeis. “Xes-
tionar significa producir cando o
consumo o necesita e as renovábeis
non poden facelo, mentres que a
xestión é moi doada cando se trata
de centrais térmicas”, explica Xosé
Núñez, que a continuación engade
que “o hidróxeno é un complemen-
to ideal porque permite a súa alma-
cenaxe para producir enerxía eléc-
trica cando se necesite”.

En 2005 botou a andar un
proxecto da Consellaría de Inno-
vación en colaboración con Gas
Natural que dará os seus resulta-
dos en 2007. Tratábase dunha
iniciativa promovida polo PP
que agora xestiona o BNG e que
permitirá tirar máis rendemento
de enerxías renovábeis como os
parques eólicos ou as plantas so-
lares. “A investigación non
abonda con facela nos laborato-
rios, precísase aplicala na reali-
dade e niso consiste o proxecto”,
explica o director de Sotavento.

Tras a definición do proxecto,
ao longo dos últimos meses o Par-
que de Sotavento encargou e mer-
cou a maquinaria para desenvolve-
lo. “Durante 2007 dedicarémonos
a facer ensaios”, dixo Xosé Núñez.

Límites e necesidades

O matrimonio entre enerxías reno-
vábeis e hidróxeno permitirá sal-
var algunhas das dificultades coas
que actualmente se enfronta a pro-
dución de electricidade con vento
ou sol. O proceso de xeración
enerxética no Estado decídese día
a día segundo as previsións de
consumo, que estatisticamente es-
tán moi ben definidas. Unha vez
coñecidas as necesidades do mer-
cado, a Rede Eléctrica Española
asigna a cada produtor unha cota
de enerxía que debe verter na rede.
Os parques eólicos, ao seren ener-
xías renovábeis, teñen preferencia,
pero a seguridade do sistema limi-
ta a súa contribución a un máximo
do 30% da demanda. Trátase de

evitar quedar sen electricidade no
caso de que o vento falle, é dicir,
ese 30% de máximo é unha forma
de non concentrar riscos.

No Estado español, a enerxía
eólica alcanzou un desenvolve-
mento notábel, tanto é así que a po-
tencia instalada podería fornecer
toda a demanda estatal de electrici-
dade en momentos puntuais, como
nas noites da primavera. Porén,
non o fai por ese límite de seguri-
dade do 30% da demanda total.

O vento é unha enerxía moi
poderosa pero moi desigual e os

parques eólicos de media alcan-
zan unha produción de electrici-
dade que corresponde ao 30% da
potencia instalada. Poucas veces
traballan ao 100% da actividade;
acontece isto cando hai bo vento.
Esas puntas de produción tamén
son un límite para a instalación de
parques eólicos porque a súa loca-
lización nun lugar determinado
está condicionado pola existencia
de redes eléctricas capaces de eva-
cuar toda a enerxía producida po-
lo parque nos momentos de pleno
rendemento. E aínda que exista

esa infraestrutura, hai momentos
nos que a produción de varios par-
ques eólicos é tan elevada que aín-
da que a rede poda evacuar toda a
potencia dun deles, non está en
condicións de absorber toda a
electricidade que produce o con-
xunto deses parques.

Todos estes límites técnicos,
legais, de seguridade e de infraes-
trutura supoñen un atranco para o
desenvolvemento deste sector e
fronte a iso o hidróxeno represen-
ta unha oportunidade para supera-
los. “Se producimos hidróxeno
cando hai vento pero nos momen-
tos nos que por algunha razón non
podemos verter enerxía á rede,
podemos almacenalo para produ-
cir electricidade máis tarde, cando
a rede estea en condicións de asu-
mila ou cando a nós nos interese
vendela”, indica o director de So-
tavento, Xosé Núñez.

Unha vez que se teña coñece-
mento práctico do funcionamento
deste sistema de xeración de hi-
dróxeno para almacenalo e des-
pois producir electricidade, os
restantes parques eólicos estarán
en condicións de aplicar esta tec-
noloxía. “Nese momento, desapa-
recerán os límites das enerxías re-
novábeis, poderemos producir
cando o necesite o sistema e ga-
rantir unha xeración de electrici-
dade fixa, con seguridade absolu-
ta, porque se falla un muíño, em-
pregaremos o hidróxeno para xe-
rar a electricidade que precisa a
rede”, comenta Xosé Núñez.

Tras eses pasos, virá a alma-
cenaxe industrial do hidróxeno e
a eventual distribución deste ele-
mento a través de gasodutos es-
pecíficos cos que servir aos auto-
móbiles que empreguen este
combustíbel. É un paso para re-
ducir a dependencia enerxética
do Estado xa que, a pesar de que
a produción eléctrica é elevada,
aínda ten que importar petróleo e
outras materias primas para mo-
ver o seu parque de vehículos ou
para as súas centrais térmicas.♦

Nº 1.250 ● Do 29 de decembro do 2006 ao 11 de xaneiro do 2007 ● Ano XXX

A factura
do fracaso

XESÚS VEIGA

Cando está a piques de
rematar o que
semellaba constituír un

horizonte temporal razoábel
aínda non se ve a luz no
túnel da reforma do
Estatuto. Imos entrar, agora,
no capítulo que mais
preocupación orixina nos
estados maiores das forzas
políticas e menos
entusiasmo –se é que tal
estado existiu nalgún
momento– suscita no corpo
social galego. A batalla das
vindeiras semanas está
servida: a quen lle vai
corresponder asumir os
custos deste fracaso?

O BNG é o grupo
político que presenta un
balance mais equilibrado e
transparente na actuación
seguida neste proceso. Puxo
enriba da mesa, dende o
principio, unha proposta
articulada de novo Estatuto e
defendeu unha posición
favorábel á consecución dun
pacto entre os tres grupos
parlamentares. Non foi un
xogo retórico. Predicou co
exemplo: despois de
publicitar os seus puntos de
vista, ofreceu fórmulas
concretas de posíbeis
acordos nos temas fulcrais,
sabendo que iso significaba
rebaixar parcialmente
algunhas das reivindicacións
contidas no seu proxecto
estatutario.

Se a organización
nacionalista fixo unha
demostración práctica de
coherencia programática e
diálogo construtivo, o PP
estivo dedicado ao regate
curto, coa mirada posta nos
despachos da rúa Genova e
sen dar ningunha proba
concreta da xenerosidade
esixíbel á forza política que,
por ter recibido o maior
apoio electoral, debería
asumir a principal
responsabilidade na
obtención do acordo final.

Mentres, o PSdeG ficou
deliberadamente instalado
na metade da escaleira. Un
día daba a entender que
subía con Pasqual Maragall
para chegar a un ambicioso
proxecto de autogoberno.
Posteriormente recoñecía
que podía baixar con
Manuel Chaves para facer
realidade unha reforma de
menor alcance. Cando o
cálculo político substitúe a
congruencia programática, a
indefinición pasa de
anécdota a categoría e todo é
posíbel. Todo, menos perder
as posicións de poder
acadadas.

Se na política todo o real
fose racional, non deberían
existir dúbidas: o PP pagaría
a maior parte da factura do
fracaso que se albisca. Pero,
despois do que temos
vivido, resulta problemático
apostar por esas certezas. ♦

Un proxecto experimental permitirá producir electricidade con hidróxeno

Parques eólicos sen vento

O responsábel de explotación do
Parque de Sotavento, Anxo Her-
mida, explica que este sistema de
produción de hidróxeno, a súa al-
macenaxe e xeración de electrici-
dade organízase a través de varios
módulos estancos que funciona-
rán ensamblados. O mecanismo
emprega auga moi purificada para
separar oxíxeno e hidróxeno me-
diante un proceso electroquímico.

Posteriormente, comprímese o hi-
dróxeno e almacénase en conte-
dores especiais. A continuación,
emprégase como combustíbel nun
motor de gas natural acondiciona-
do para hidróxeno, co que se pro-
duce enerxía eléctrica. “Podíamos
usar unha pila de combustíbel, pe-
ro é máis cara e co motor cumpri-
mos os mesmos obxectivos”, ex-
plica Anxo Hermida.♦

Un xerador ensamblado
a un motor

Anxo Hermida é responsábel de explotación do Parque.                                      ANT

Xosé Núñez dirixe o Parque Eólico Experimental de Sotavento.                                                                                             ANT
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A.N.T.
Agora que remata o ano é hora
de facer balance dun Ano da
Memoria que comezou simboli-
camente coa emotiva homenaxe
ás vítimas da Illa de San Simón,
onde permanece aberta unha
mostra sobre os represaliados no
que foi relevante campo de con-
centración e exterminio. O acto
de xullo foi o sinal de saída para
unha manchea de iniciativas que
veñen consolidándose nos últi-
mos anos, en que se foron crean-
do diferentes asociacións co fin
común de homenaxear, rehabili-
tar e mesmo investigar o destino
dos miles de vítimas tanto do
golpe de estado de 1936 como
da longa ditadura que acarreou.
En San Simón a conselleira de
Cultura, Ánxela Bugallo, sina-
lou a continuidade do compro-
miso coa declaración institucio-
nal, “o noso traballo non vai ser
flor dun ano, non vai rematar
cando o mes de decembro che-
gue ao seu fin. Pasamos moito
tempo de silenzo e sabemos que
non chegarán 365 días para que
os nosos obxectivos se convirtan
en realidade”. 

Daquela até o 31 de xaneiro
permanece aberta no Auditorio
de Galicia, en Compostela, a ex-
posición Memorial da Liberda-
de. Represión e resistencia en
Galiza 1936-1977, un percorri-
do por todo ese dramático perio-
do histórico cuxo peche suporá
un punto e seguido a todo o su-
cedido en 2006.

Ao mesmo tempo, permane-
cerán en activo iniciativas como
o proxecto universitario As víti-
mas, as voces, os nomes e luga-
res que nun primeiro chanzo
centra a súa a investigación en
coñecer os nomes das vítimas,
os lugares da represión, así co-
mo as voces dos protagonistas
dos feitos.

Tamén permanece en pleno
funcionamento a páxina web
institucional (www.anodame-

moria.org), no que se poden se-
guir con certa exahustividade as
iniciativas que se foron realizan-
do e as proxectadas para o futu-
ro, con ligazóns tamén a moitas
das asociacións que lle deron
sentido ao Ano da Memoria e
que poden considerarse como o
meirande logro social.

Congresos e
presenza nos medios

O principal encontro de investi-
gadores produciuse en Ponteve-
dra o pasado Novembro. Deste-
cendo a desmemoria foi o título
dunha serie de mesas redondas e
charlas nas que ademais de in-

vestigadores estiveron presentes
as testemuñas dos protagonistas,
esquema que se repetiu noutros
encontros que se produciron este
ano, como o de Culleredo e o
máis recente sobre a represión
na raia con Portugal.

Polo demais se algo simboli-
za acaidamente todo o que se

veu producindo durante estes
meses foi a singladura de O Bar-
co da Memoria, unha iniciativa
que logrou achegar a máis de
35.000 persoas con actos en to-
do os portos de recalada. Esta
descentralización produciu o
efecto de multiplicar durante to-
do 2006 a presenza da memoria
histórica nos medios de comuni-
cación, ás veces con especial re-
percusión como cando se retira-
ron a Franco o doutorado hono-
ris causa da universidade com-
postelá ou a alcaldía honorífica
de Fene (ver recadro). En cues-
tión de nomes de organismos
públicos, ademais do rueiro e o
nome dalgúns colexios que se-
guen co baldón de persoeiros da
ditadura cando no do propio di-
tador, o simbolismo principal se-
gue como asignatura pendente
na denominacion do principal
hospital coruñés, que permanece
co nome do pistoleiro falanxista
Juan Canalejo.♦

Segue aberta en Compostela a exposición Memorial da Liberdade

O Ano da Memoria consolidou as homenaxes e
investigacións sobre as vítimas e a resistencia

R.V.A.
“A Segunda República foi un
tempo de revoltas sociais e de
enfrontamentos. Estivo chea
de actos violentos como a
queima de igrexas, a expul-
sión da Compañía de Xesús,
os sucesos de Casas Viejas ou
a matanza de Paracuellos del
Jarama”. Así se expresou a
concelleira do PP de Fene,
Maribel Blanco, no transcurso
dun pleno no que se debatía

suprimir os símbolos fran-
quistas e retirarlle a alcaldía
honorífica ao ditador  Francis-
co Franco.

A concelleira non quixo
entrar a valorar a ditadura e
tan só condenou a etapa da Se-
gunda República. A única re-
ferencia que quixo facer sobre
o franquismo foi a de que
“moitos familiares de represa-
liados colaboraron logo coa
ditadura”. A concelleira tan só

se limitou a condenar o asasi-
nato dos membros da corpora-
ción de Fene, levado a cabo
durante o golpe de Estado, xa
que segundo Maribel Blanco,
“rexeitamos calquera tipo de
violencia”. Para a concelleira
do PP, “o enfrontamento das
dúas Españas só rematou coa
Constitución de 1978, que é a
que hai que homenaxear, por-
que a de 1931 só trouxo divi-
sión e violencia”.♦

O PP di  que a República só trouxo violencia

Panel de recoñecimento nun dos edificios de San Simón.                                                                                                                                                                         A.G.N.
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O 14 de decembro entraba no Parlamento
do Estado o proxecto de lei da memoria his-
tórica, que seguirá os trámites parlamenta-
res e se debatirá no novo ano 2007. Sofrire-
mos unha lei impresentábel, unha lei amné-
sica desde un punto de vista democrático. 

Básease no chamado espíritu da Tran-
sición, á que moita xente considera un pe-
riodo máis do tardo-franquismo, artellado
pola mesma xente da ditadura, e coa com-
plicidade de varias forzas políticas do Es-
tado de esquerda e da dereita que se de-
nomina democrática. 

Con esta lei legalizarase a desmemoria
pois se na Transición non se xulgou o fran-
quismo, con este proxecto de lei “polo que
se recoñecen e amplían dereitos e se esta-
blecen medidas a favor de quen padeceron
persecución ou violencia durante a guerra
civil e a ditadura”, según reza no enuncia-
do de dito proxecto de lei, digamos que se
asegurará a impunidade dos crimes dese
réxime militar de corte fascista. 

Tal como está concebida, a lei consi-
gue asegurar a impunidade deses crimes,
a non declaración da ilegalidade do réxi-
me e a non anulación e revogación dos
xuizos do franquismo. 

Algúns grupos políticos, asociacións da
memoria e grupos internacionais de derei-
tos humanos pensan na revisión dos xui-
zos; iso significa unha forma perversa de
supoñer que algúns deles poideran ser le-

gais, o que ollado dende a óptica dun esta-
do democrático, é unha grande aberración. 

É mais, ao recurrir ao aparato xudicial
para legalizar os “xuizos farsa”, dos que
formaban parte obrigatoriamente os re-
presores (militares sublevados, falanxis-
tas, Caballeros de, banqueiros, determi-
nados empresarios ...)
implica xa de por sí
que non poidan ser
declarados legais nin-
gún deles, e non indi-
rectamente algúns,
como así se pretende
por parte dalgunhas
asociacións e partidos
políticos que se con-
sideran de esquerdas. 

Non podemos, as
asociacións, os parti-
dos, os lexisladores,
os historiadores, os
ensinantes,... tapar
por máis tempo un réxime de terror como
a ditadura franquista, e facelo cun silen-
cio cómplice. Non podemos conformar-
nos coa infamia de ver seus nomes polas
rúas dos nosos concellos, nas fachadas
das nosas escolas, centros de saúde ou
prazas que conservan súas estatuas, nin
fachadas das igrexas coas grandes cruces
“aos caídos” ... 

Debémollelo ás vítimas. Moitas mo-

rreron; algunhas viven xa nonaxenarias
ou octoxenarias; e tamén viven os seus
descendentes. Todos e todas agardan non
ficar decepcionados co resultado desta
lei, actualmente da desmemoria. 

Eles mantiveron a dignidade íntegra
durante setenta anos e non poderán mo-

rrer tranquilos vendo
como un goberno so-
cialista, o goberno po-
lo que eles loitaron en
moitos casos, non lles
devolva, acrecenta-
dos, os méritos que se
merecen por loitar po-
la democracia que to-
dos e todas hoxe des-
frutamos. 

En Franza, os re-
publicanos que loita-
ron contra o goberno
pronazi de Pètain fo-
ron xulgados, como

así se fixo na Alemania de Hitler. As rúas
teñen nomes dos heroes, ata monumentos
aos republicanos españois, que no exilio,
loitaron pola liberdade. E aquí condenámo-
los ao silencio, ao esquecemento de novo. 

Seguirán moitos nas súas foxas, xa
que tampouco o Estado pensa cumprir
con súa   función de investigar, de exhu-
mar a seus cidadáns e cidadás. Non pode
facer dexación de funcións en beneficio

dalgunhas entidades privadas, por moi
boa vontade que estas teñan, e por moitos
medios que lles aporte o Estado coas sub-
vencións. E nalgúns casos, aos mortos os
sacamos da súa morada, e os envolvemos
nun manto de esquecemento; aos asesina-
dos, paseados, fusilados sen causa... o cu-
ra encárgase de os acompañar ao cemite-
rio relixioso, de celebrarlles  o cabodano
para que os familiares lles leven frores
por defuntos.   E facemos dun morto so-
cial, dun morto de todos, un morto priva-
do. Manipulamos pois a historia. Sen
bandeiras, sen camaradas de seu partido,
sen monumentos, só a familia lle reza
agora na derradeira morada. 

O Estado tampouco declarou, coa
grande cantidade de foxas de desapareci-
dos neste País, que existiu un grave crime
contra a humanidade. E con esta lei só se
contribuirá a que o manto de silencio cai-
ga sobre eles para sempre. 

Non deberemos esquecer que os cri-
mes contra a humanidade xamais prescri-
ben, e o goberno socialista non poderá
eludir a acción do dereito internacional
en materia de crimes de guerra e contra a
humanidade. Será senon cómplice do si-
lencio, cómplice da desmemoria.♦

Mª BEATRIZ GÓMEZ AMIGO preside
a Comisión para a Recuperación

da Memoria Histórica da Coruña.

Liberdade

enaxes e
sistencia

Lei da desmemoria
Mª BEATRIZ GÓMEZ AMIGO

Aspecto da exposición que acompañou o Barco da Memoria e, á dereita, mostra Memorial da Liberdade, que permanecerá aberta en Compostela até o 31 de xaneiro. 

‘O goberno socialista
non poderá eludir a acción

do dereito internacional
en materia de crimes

de guerra e contra
a humanidade”
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Os problemas que hoxe sofre o agro galego funden as
súas raiceiras en dinámicas e causas moi diversas que
ocasionaron xa danos irreversíbeis que non se van solu-
cionar coas estratexias e modelos até agora propostos,
pois estaban mal orientados ao partiren dunha percep-
ción equivocada dos problemas da agricultura en Gali-
cia, España e a UE.

Para os policy makers españois, a política agraria
vén determinado pola influencia dos grupos de intere-
ses manifestada no grao de organización e conciencia
dos agricultores e empresas do sector, pois estamos
diante dunha política intervencionista na que as deci-
sións do Estado prevalecen sobre as do mercado. Os
grandes propietarios definiron e definen aínda o funda-
mental da política agraria española, e agora a Política
Agraria Común. Neste contexto, o sector agrario gale-
go está condicionado por características diferentes na
estrutura da propiedade (minifundismo), no clima e
orografía, no tipo de produtos que ofrece e nas especi-

ficidades institucionais (policultivo e autoconsumo) po-
lo que está en peores condicións para autoorganizarse.
De feito, foi arredor do sector lácteo onde se creou un-
ha rede de intereses debido a que era un sector especia-
lizado e xeraba un input básico para industrias agroali-
mentarias que tentaban introducir no mercado diversos
produtos derivados. Desafortunadamente, este sector
estaba moi desenvolvido na Comunidade Económica
Europea (CEE) por razóns históricas e sociais e así no
proceso de achegamento e integración en Europa o sec-

tor lácteo galego ía enfrontarse con formidábeis grupos
de interese que tiñan perfectamente protexido e organi-
zado o sector mediante a tarifa exterior común e os re-
gulamentos de prezos e cantidades (sistema de cotas).
No Acordo Preferencial coa CEE (1970) España acep-
tou importantes concesións en produtos lácteos mate-
rializadas en compromisos de reserva de mercado para
queixos, manteiga e determinados tipos de leite que da-
quela afectaban a un sector moi feble dende o punto de
vista produtivo, comercial e tecnolóxico. Estas conce-
sións eran xulgadas pouco significativas pois facíanse a
cambio de melloras para a exportación da agricultura
mediterránea mentres se mantiña intacto o sistema esta-
tal de protección dos terratenentes produtores de cere-
ais, viño e oliveiras. A partir de aquí as empresas euro-
peas empezan a loitar polo mercado do leite e derivados
mentres os grupos de produtores tentan afogar os gan-
deiros españois nas negociacións para a integración
ofrecendo baixas cotas de produción. 

‘No proceso
de integración na
CEE houbo erros

estratéxicos,
como a loita contra
o sistema de cota

en lugar de deseñar
estratexias para

aumentala, en tanto
grupo con vantaxes

comparativas
a respecto

da España seca”

Se para España o sector lác-
teo era pouco importante, en Ga-
licia existía unha dinámica de
cambios tecnolóxicos e institu-
cionais que parecía ofrecerlle un
certo futuro ao campo mediante
a modernización e saneamento
gandeiro e a mellora das infraes-
tructuras. No proceso de integra-
ción na CEE producíronse erros
estratéxicos, como priorizar a
loita global contra o sistema de
cotas en lugar de deseñar estrate-
xias para aumentar a cota propia
en tanto grupo de interese secto-
rial con vantaxes comparativas a
respecto das autonomías da Es-
paña seca. Máis aínda, chegouse
a promover a non declaración da
cota real de produción en vez de
declarar capacidades moito máis
elevadas que despois haberían de
ser rebaixadas, no seu caso, no
proceso negociador. O tempo de-
mostrou que Galicia podía pro-
ducir moito máis que o asignado
e así os axentes foron comprando
cota no mercado español até que
este Goberno decidiu territoriali-
zar e fixar a cota por autonomías.

Nun contexto de liberaliza-
ción crecente do sector agrario a
medio prazo (acordo da Organi-
zación Mundial de Comercio), o
mantemento do sistema de cotas
será cada vez máis difícil e os
axentes produtivos deberán ini-
ciar estratexias orientadas a
competir no mercado global ou
avanzar cara a modelos de de-
senvolvemento rural máis cen-
trados en aspectos de tipo me-
dioambiental, agricultura ecoló-
xica, coidado da paisaxe, turis-
mo, etc. En definitiva, aqueles
relacionados coa multifunciona-
lidade agraria.♦

Sector lácteo 
MANUEL CAO

A NOSA TERRA



As dificultades do proceso de paz
en Euskadi teñen dous polos fun-
damentais. Por unha banda, as no-
ticias sobre a ETA non son nada
favorábeis á tregua definitiva. O
achado dun zulo con explosivos, a
ambigüidade dos empresarios vas-
cos ao falaren de posíbeis extor-
sións e a confirmación de que foi o
grupo armado o que roubou un fei-
xe de pistolas dun arsenal francés
fai moi complicado que o goberno
central tome algunha iniciativa so-
bre a mesa dos partidos ou vanta-
xes penintenciarias para os presos.
Esta negativa provoca que se in-
tensifique a kale borroka, mostra
de violencia inaceptábel para Za-
patero, co que se pecha o círculo e
se complica calquera posibilidade
de avance no diálogo. A roda está
atrapada no lameiro e non parece
haber maneira de sacala da bulla.

No outro polo, o PP intensifi-
cou o seu discurso do “non” a cal-
quera diálogo coa ETA e ademais
converteuse no adaíl da postura
parlamentaria que esixe “condi-
cións obxectivas de abandono da
violencia” para permitir o achega-
mento ao contorno do grupo arma-
do. Esta toma de postura é curiosa,
tendo en conta que
os populares vota-
ran en contra da
moción e que de-
fenderon, desde o
principio, que non
se achegase o Es-
tado á ETA de nin-
gún dos xeitos po-
síbeis.

Pero o PP sabe
que na situación
actual do proceso
cómpre tomar a
iniciativa e liderar
ese non proceso
que usa decontino
para desgastar o goberno de Za-
patero. As enquisas danlle ao
PSOE unha vantaxe mínima de
menos de dous puntos porcen-
tuais e ese avance popular, a seis
meses das eleccións municipais,
dálle a Raxoi os azos necesarios
para afirmar que “non ten nada en
contra de sentar coa ETA” ou que
“se tivésemos a boa noticia de
que a ETA realmente quere aca-
bar coa violencia, seriamos os
primeiros en ser xenerosos”.

Raxoi non quere, en realidade,
cambios substanciais na xestión
da tregua indefinida da ETA. É
consciente de que é unha boa no-
va o silencio das armas durante
tantos anos e de que o Estado ape-
nas empeñou nada na nego-
ciación: nin Batasuna voltou á le-
galidade nin os presos se achega-
ron a Euskadi nin se tomou en
consideración ningunha das peti-
cións do goberno autónomo vas-
co. O que si pretende é descualifi-
car a política de Zapatero, desgas-

tar o presidente e que o peso do
posíbel fracaso do proceso de paz
o pague integramente o PSOE.

Esta estratexia conta coa van-
taxe de que o estar na oposición
facilita non ter que dar alternati-
vas nin propoñer camiños dife-
rentes para garantir que a ETA
mate de novo. Polo contrario, o
PP pode permitirse lucir un rigor
ético a todo o risco que os pro-
pios dirixentes do partido con-
servador saben que é alleo á
práctica común da política.

Como reaccionará o goberno
central? Todo dependerá de co-
mo avancen as enquisas e se hai
pasos radicais da ETA nas próxi-
mas semanas. Zapatero e Alfredo
Pérez Rubalcaba como ministro
do Interior teñen información
privilexiada do pensamento dos
dirixentes do contorno abertzale.
Só tendo en conta iso se entende
que o propio goberno español
afirme que o achado do zulo dos
explosivos estaba buscado pola
propia ETA como “forma aceptá-
bel” de desfacerse de parte do
seu armamento sen soliviantar as
mentalidades máis estritas den-
tro do propio mundo etarra.

Ese xogo sub-
terráneo, lóxico e
normal en calque-
ra negociación de
paz, é, pola con-
tra, unha enorme
desvantaxe para
Zapatero. De ha-
ber algún avance
significativo, al-
gún compromiso
realmente impor-
tante –como o tan
desexado anuncio
da entrega de ar-
mas ou novos co-
municados refren-

dando a vía da paz–, o goberno
non pode gabarse no curto prazo,
o que supón que aínda camiñando
na boa dirección, a relación entre
custos e benefeicios electorais po-
de ser moi negativa para os socia-
listas.

Falta saber como Batasuna
encarará a recta final de cara ás
municipais. A liña que defende
Arnaldo Otegi precisa dunha lis-
ta electoral en maio para calibrar
o seu potencial político con ci-
fras de votantes, algo que seme-
lla moi afastado polo momento.
O xa vello mito da Mesa dos Par-
tidos, que ía convocarse no verán
en principio, colle balor na axen-
da política vasca. O lehendakari
Juan José Ibarretxe non foi quen
de manter algún anaco de temón
no diálogo coa ETA, o que se ca-
dra é importante para desatascar
o proceso. O PNV chega ao bu-
lleiro cos pantalóns limpos, pero
talvez coas ideas claras para sa-
car a roda do problema.♦
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Raxoi reivindícase como garante
da moción parlamentaria sobre a paz en Euskadi malia votar en contra

O non proceso do PP

Zapatero e
Pérez Rubalcaba
teñen información
privilexiada
do pensamento
dos dirixentes do
contorno abertzale.

CÉSAR LORENZO GIL
A reunión entre Mariano Raxoi e José Luis Rodríguez Za-
patero do 22 de decembro non significou avance ningún en-
tre PP e PSOE sobre o proceso de paz. Os populares reivin-
dican o papel de garantes da moción parlamentaria que auto-
riza as negociacións coa ETA en determinadas circunstancias,
malia que o grupo conservador votara en contra no Congreso.

Zapatero e Raxoi
non se achegaron
en ningún dos temas
dos que falaron.



A sucesión de Niázov está no aire
e a elección depende da decisión
que tome o “Jalk Maslajati”, unha
asemblea constituinte formada por
2.507 persoas, da que forman parte
todos os organismos de poder cen-
trais e rexionais, organziacións so-
ciais e sindicatos. O cónclave terá
que elexir un presidente que debe-
rá ter, cando menos, 55 anos, polo
que o actual xefe de estado en fun-
cións Gurbanguli Berdimujanné-
dov non poderá ser o elexido, a
non ser que se cambien as normas
constitucionais, para o que a asem-
blea está capacitada e xa sucedeu
anteriormente.

Desde hai máis dunha década
só o petroleo e o trazado dos oleo-
dutos e gasodutos dan claves polí-
ticas reais sobre que está pasando
nos países da chamada periferia so-
viética, sexa Xeorxia, Chechenia,
Azerbaiján, Uzbekistán ou Turk-
menistán entre outros. Iso, xunto á
necesidade norteamericana de ir
tecendo un cordón sanitario arre-
dor da China, axúdanos mellor a
comprender a natureza de confli-
tos apresentados moitas veces co-
mo de relixión ou dereitos huma-
nos, que só son clave epidérmica.

En Turkmenistán os Estados
Unidos contan cunha base antimí-

siles e con permisos de sobrevó, lo-
grados, como noutros moitos casos
nesta zona, a partir dos atentados
do 11-S que xeneraron unha so-
lidariedade que permitiu o control
rápido de Afganistán, outra peza
esencial do crebabezas asiático.

Intereses no Cáucaso

A inestabilidade neste país sería un
dos problemas engadidos a unha
situación que se ven discutindo
desde a explosión da URSS. Nun
artigo de hai poucos meses, o ana-
lista Higinio Polo debuxaba algúns
dos elementos en xogo, “no Cáu-
caso, o interese estratéxico nortea-
mericano, que non renuncia a se-
guir enarbolando a bandeira da de-
mocracia que tan excelentes resul-
tados lle deu no pasado, radica en
salvagardar os seus intereses petro-
líferos e no oleoduto que une Ba-
kú, Tbilisi e Ceyhan, xunto coa
mera celebración das eleccións en
Azerbaiján e Georgia, feitos que
fan posíbel a proxección cara ao
mundo da idea de que, nos países
que reciben a influencia norteame-
ricana, a democracia ábrese paso.
Por iso, en Azerbaiján, Bush espe-
ra unha conxuntura máis favorábel
para impulsar un cambio, porque

Washington non confía plenamen-
te no actual goberno, pese ás facili-
dades de todo tipo que conseguiu
nos últimos anos. De feito, a pre-
tensión norteamericana de ampliar
a súa despregue militar na zona coa
creación de bases en Azerbaiján
choca coa terca realidade estratéxi-
ca: o presidente Aliev non ignora
que a apertura de bases militares
norteamericanas causaria serios
problemas con Moscú e con Tehe-
rán. Ademais, ambas potencias sa-
ben que Iljam Aliev pode cambiar
de alianzas, como ocorreu con Is-
lam Karimov en Uzbekistán, e, por
riba, os novos pasos do goberno de
Kirguizistán forzan á diplomacia
norteamericana a ser prudente. To-
do iso, sen esquecer as tentacións
islamistas que, aínda que non é o
caso de Aliev, poderían ser utiliza-
das por algúns políticos da perife-
ria rusa como moeda de cambio
para asegurar o seu poder”. 

“Pola súa banda –engade Po-
lo–, Turquía, que participa no ole-
oduto Bakú-Ceyhan, xa en funcio-

namento, segue con atención a cri-
se: a súa histórica enemistade con
Armenia e a rivalidade con Tehe-
rán para facerse con vantaxes na
zona, fan que non sexa descartábel
unha implicación turca máis acti-
va. Pola súa banda, Armenia, unha
pequena república de raíces cris-
tiás, no medio dun mar hostil de
países musulmáns, mantén os seus
lazos con Moscú. Ao mesmo tem-
po, Estados Unidos pretende ligar
a Kazajastán e ao seu presidente
Nazarbáyev á utilización dese ole-
oduto: o porto turco de Ceyhan se-
ría así a vía de saída de boa parte
do petróleo kazajo que bascularía
cara ás refinerías occidentais, e se-
ría un revés para Moscú e, tamén,
para Pekín. Por iso, o mantemento
do foco de tensión checheno é moi
útil para a estratexia norteamerica-
na, que ve con malos ollos os in-
tentos rusos de canalizar o petró-
leo a través do seu territorio, cara a
Supsa, Tuapse e Novorssiisk, por-
tos do mar Negro. Esas son as car-
tas que se están xogando”.♦
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Ausencias e
presenzas
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Sucesos importantes
están a acontecer
nun continente

americano que camiña
cara a unha integración
que vai ser un fito
histórico.

Rafael Correa
conseguiu vencer na
segunda volta,
representando a esquerda,
o home máis rico do
Ecuador, Álvaro Noboa,
que cometera unha fraude
descomunal na primeira
rolda. Ecuador vive
dende hai anos na
inestabilidade. O futuro
vai estar marcado na
capacidade das
organizacións indíxenas
para superar as divisións
internas.

En Venezuela
cantaron o “Uuu, aaa,
Chávez no se va” que
rebotou por todo o
continente. O presidente,
ao que lle precede o
adxectivo golpista en boa
parte das informacións do
grupo PRISA, grupo con
importantes intereses no
país de Bolívar, venceu a
Manuel Rosales e a
maioría dos medios de
comunicación. Rosales
apoiou o golpe de estado
contra Chávez. Para o
mentado grupo mediático
é, non obstante, un
loitador socialdemócrata,
tan parecidos aos
defensores do liberalismo
económico. Convén
repasar a hemeroteca de
abril de 2002 para
lembrar quen estaba en
que lugar. 

Raúl Castro repetíu o
que Cuba vén dicindo
dende o minuto primeiro
da proclamación do
socialismo. Están
dispostos a falar sentados
nunha mesa, con luz e
taquígrafos, cando os EE
UU queiran e sempre que
respecte a soberanía da
illa. Condición que non
parece aceptábel para a
administración ianqui.
Por suposto que hai
interpretacións,
irrespectuosas moitas, da
ausencia de Fidel Castro.
Se está porque está, senón
está porque non está. 

Os pobos, namentres,
xúntanse. Houbo o
Cumio da Comunidade
Suramericana de Nacións
en Bolivia, ao tempo que
na capital andina
congresuaban as
organizacións sociais que
forman o Cumio Social
pola Integración dos
Pobos. Os pobos, a xente,
as dirixencias non
precisan xa do permiso da
embaixada dos EE UU.♦

XO! a voz que para as bestas / A NOSA TERRA

Un libro
de humor

contra
o racismo.

Coa colaboración
de humoristas

de todo o mundo

Á venda en librarías

Destacouse a súa megalomanía e obviouse unha base americana

A morte do presidente turkmeno
Niázov e o equilibrio petroleiro
no Cáucaso

A.N.T
Turkmenistán, país fronteirizo con Afganistán e Irán entre outros
estados, conta cunhas descomunais reservas de petroleo e gas e es-
tá no corazón da disputa sobre o control enerxético no Cáucaso e
a carón dos países que hoxe centran as grandes preocupacións
mundiais. A morte por mor dun infarto do presidente Saparmurat
Niázov pode afectar á estabilidade dun territorio estratéxico sacu-
dido por numerosos conflitos. Despois de quince anos de goberno,
á hora da súa morte destacáronse as múltiples paranoias do presi-
dente dun país de case medio millón de quilómetros cadrados, con
mil quilómetros de costa e apenas cinco millóns de habitantes.



Aínda é cedo para saber cal é o
xogo que pode desenvolver Gali-
za. Con só dous partidos interna-
cionais e a falta de “oficialidade”,
a selección nótase “en construc-
ción”. Pero o bo do empate pe-
rante Ecuador é que o equipo su-
damericano veu competir, non de
paseo. E iso favorece o crecemen-
to do noso modelo de xogo e sér-

velles aos presentes e futuros téc-
nicos da selección para pescudar
cal é a mellor maneira de facer
atractivo e eficaz o fútbol da
branquiazul.

De momento o que queda cla-
ro é que a Galiza gústalle o toque.
Ten unha excelente xeración de
pasadores (Borja, Vila e Viquei-
ra), a mellor colleita de porteiros
das últimas dúas décadas (Diego
López e Roberto) e outros xoga-
dores de talento e xuventude dos
que debemos esperar moito (Ru-
bén, Pereira e Diego Castro, entre
outros). Do que menos podemos
presumir espois deste 1-1 é, se ca-
dra, de acerto na porta. Roberto
Losada, que xogou prácticamente
todo o encontro por mor da lesión
de Paulo Couñago, foi anulado
completamente pola defensa
ecuatoriana, moi veloz e esperta o
pasado 28 de decembro.

Pero nesta festa do fútbol ga-
lego houbo quen se trabucou.
Trabucouse o árbitro, o ourensán
Bernardino González Vázquez,

que non cortou a dureza do xogo
ecuatoriano e non viu un claro pe-
nalti a prol de Galiza. Trabucouse
o seleccionador ecuatoriano, Luis
Fernando Pérez, que lles ordenou
aos seus homes meteren o pé de
máis, co risco que iso supuso pa-
ra os seus rivais –Couñago lesio-
nouse por unha semana e Diego
Castro resentiuse dun cobadazo.
E, finalmente, trabucouse a orga-
nización do partido ao colocar no
medio do xogo cánticos popula-
res que tiñan por obxecto animar
o público a seguilos. Isto tiroulle
seriedade ao choque, xusto cando

a selección precisa darlles aos
seus partidos o ambiente o máis
“oficial” posible para evitar que
pareza que os galegos só se xun-
tan para “pasaren o tempo”.

Galiza comezou o partido
cunha labazada na propia cara. O
seu xogo meticuloso e diáfano
bateu de fuciños cun Ecuador pe-
lexón e navalleiro, que fixo unha
presión perfecta e que non dubi-
dou en usar todo o que tiña ao seu
alcance para impedir a circu-
lación da pelota.

Amordazada Galiza e cun
Ecuador que renunciou ao control

do balón, o primeiro tempo foi
unha sucesión de faltas, fóras de
banda e perdas de balón na zona
morna. Só de cando en vez os
gardametas tiveron traballo. So-
bre todo Diego López, que tivo de
rexeitar até tres lanzamentos cla-
ros dos dianteiros ecuatorianos. O
de Paradela mostrou as súas gran-
des calidades e segue a pedir a be-
rros poder xogar de titular na pri-
meira división, sexa ou non no
Madrid.

Foi pena que Agustín Delga-
do e Cristian Lara non puidesen
xogar en Riazor. Sen eles, o pou-
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ESPECIAL SELECCIÓN DE FÚTBOL

Ecuador non tomou o encontro contra Galiza como se estivese de festa 

A selección faise seria

Galiza 1
Diego López; Barragán, Rubén, Noguerol,

Fuentes; Borja, Viqueira; Xulio Álvarez, Tras-

horras, Nano e Couñago. Tamén xogaron: Lo-

sada, Roberto, Iago, Manuel Castiñeias, Capi,

Pereira, Diego Castro, Roberto Lago e Vila.

Ecuador 1
Aragón; Montaño, Calle, Perlaza, Ambrosi;

Marlón, Quiñónez; Noboa, Saritama, Quiroz e

Zura.Tamén xogaron: Caicedo, Vaca, De Je-

sús e Arlín.

GOLES: 0-1: min 63, Calle 1-1: min 67, Pereira.

ÁRBITRO: Bernardino González Vázquez.

Amosoulle cartón amarelo a Calle, Quiñónez,

por Ecuador; e a Rubén.

CÉSAR LORENZO GIL
Un empate con sabor a empate. Ecuador e Galiza divertiron
por tempos unha afección que non gorgolexou cos tantos locais
como o ano pasado pero que si desfrutou dun fútbol profesio-
nal, dun xogo activo e moi atractivo por veces. O partido que
parece ser a despedida do tándem Arsenio-Vázquez é un punto
e á parte para coñecer a medida real do noso fútbol de elite. 

Momento no que Pereira consegue o empate para Galiza.             
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co potencial sudamericano redu-
ciuse ao esforzo físico e ao traba-
llo constante de destrucción. Iso
si, os ecuatorianos demostraron
motivación tamén, especialmente
Noboa, pendente do olleiro ruso
que estaba na bancada a seguilo.

Galiza espabila!

A segunda parte foi otro partido,
en realidade. Os seleccionadores
Fernando Vázquez e Arsenio
Iglesias moveron banco e déron-
lles entrada a todos os suplentes
disponíbeis agás Jonathan Vila,
que había substituír un pouco
máis tarde a un Viqueira que se
despediu de Riazor entre longos
aplausos, moi orgulloso de volver
ao estadio no que debutou hai 11
anos. O seu brazal de capitán her-
douno Borja. Das botas do xoga-
dor do Valladolid partiu gran par-
te do perigo galego. O ourensán
encontrou grande apoio en Jonat-
han Pereira. O pequeno vigués foi
o máis traballador e veloz en ata-
que e conseguiu el só poñer de
mal xenio a defensa rival. O malo
é que o xogador do Vila-Real en-
controu pouco apoio nos seus
compañeiros. Iago Iglesias non ti-
vo sorte nos seus intentos e Losa-
da seguiu na reanudación dema-
siado ben controlado por Calle e
Perlaza.

Xustamente, foi Calle quen
inaugurou o marcador cun exce-
lente disparo de falta no minuto
63. Roberto non puido evitar o
tanto mais o contratempo acabou
beneficiando unha Galiza que ne-
cesitaba espabilar.

Foi a partir dese intre cando a
branquiazul espertou e desenvol-
veu o seu mellor xogo. De non ser
pola pasividade do colexiado á
hora de pitar faltas, especialmen-
te o penalti: unha man clarísima
de Ambrosi que viu todo o campo
menos o corpo arbitral. Había que

ver a Fernando Vázquez irritado,
pedíndolle explicacións tanto a
González Vázquez como ao cuar-
to árbitro, Xavier González Aré-
valo.

Por sorte, Vázquez puido libe-
rarse de toda a tensión pulando
feliz da vida pola pista de atletis-
mo. Era o minuto 67 e Pereira
sancionaba o seu excelente rende-
mento no encontro cun gol que
mereceu coma ninguén.

Co empate no marcador, Gali-
za foi superior xa sen dúbidas. Vi-
la e Borja fixeron unha conten-
ción perfecta que evitou contraa-
taques e o balón andaba sempre
ás beiras do porteiro Aragón, que
tivo que intervir nun par de oca-
sións, aínda que os galegos nunca
estiveron demasiado atinados lan-
zando sobre os tres paus.

Neste tramo do encontro hai
que destacar o esforzo de Diego
Castro. Aqueixado por un golpe
nas costelas, o pontevedrés foi
unha ameaza constante na banda
dereita a pesar da dor. O xogador
do Spórting, outro dos debutan-
tes, foi un dos destacados e foi
mala sorte que non pudiese che-
gar a marcar nalgunha das súas
internadas.

Nos minutos finais, Ecuador
tirou o medo e puido marcar de
novo. Noutro lanzamento de fal-
ta, Roberto evitou a derrota.

Cando o árbitro pitou o final,
quedou no ambiente certo resaibo
agridoce. Esas cousas pasan. Xa o
din Diego Ameixeiras na novela
Tres segundos de memoria, hai
sensacións que non se poden ex-
plicar, que che deixan certo desa-
cougo, como un empate na casa.

En realidade, o empate mostra
un Ecuador serio, loitador, algo
que se agradece. Galiza puxo
vontade e emoción, valentía e le-
dicia. O xogo brillou aos poucos.
O ano que vén talvez se poida
mellorar.♦
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Fernando Vázquez: “Con estes xogadores, calquera dos
equipos galegos de elite se mantería na primeira división”

C.L.
Fernando Vázquez considera que
hai que aproveitar os partidos da
selección para reivindicar a calida-
de da canteira galega. “Con estes
xogadores, demostramos que os
equipos de elite poderían manterse

en primeira división contando con
futbolistas de aquí”. Vázquez des-
tacou que se para algo debe servir
o partido anual da selección é para
acabar con tópicos e convencer os
directivos galegos da importancia
da canteira. “Cando moitos xoga-

dores proveñen do mesmo lugar
no que xogan, inflúen moito máis
nos vestiarios. Ao longo da com-
petición, saben asumir maior pro-
tagonismo e compromiso e son ca-
paces de solucionar as dificultades
moito mellor”.♦

Arsenio Iglesias:
“A ilusión dos xogadores fainos ser mellores”
Arsenio Iglesias nota en cada con-
vocatoria como a ilusión dos fut-
bolistas failles mellorar o seu ren-
demento no campo. “Hai que pen-
sar que Ecuador ten máis rodase ca
nós. Xogan máis decotío e coñé-

cense mellor no campo. Nós, esa
eiva tapámola con ilusión. A ilu-
sión fainos ser mellores”. O ex
adestrador do Deportivo deixou
entrever que este podería ter sido o
seu último encontro como selec-

cionador, algo que tamén deixou
entrever Vázquez. “Talvez sexa
necesario deixarlles paso a outros
técnicos que tamén queren dirixir a
selección galega. Paréceme o máis
susto que entre esa xente nova”.♦

O seleccionador ecuatoriano,
Luis Fernando Suárez, non saíu
contento de todo do partido con-
tra Galiza. “Estivemos moi ben
en defensa pero non me gustou o
que fixemos cando tiñamos o ba-
lón. Non fomos quen de dar máis
de tres pases seguidos”. O ades-
trador colombiano gabou a acti-
tude galega. “Galiza soubo bus-
car o gol. Lanzouse o ataque con
perigo. Iso a nós beneficiounos
porque tivemos máis ocos para
contraatacar”.
Suárez salientou tamén a intensi-
dade do partido. “Foi un partido
de fortaleza máis que de xogo.
Seguramente extraio poucas no-
tas futbolísticas, pero estes parti-
dos teñen moita importancia co-
mo experiencia. Os latinos non
estamos afeitos ao fútbol euro-
peo e experiencias coma esta son
moi positivas para un equipo co-
mo o noso, en constante mellora
e remodelación”.

Atención nos xornais

A prensa ecuatoriana fíxose eco
do partido e gabou o comporta-
mento da “tricolor”. El Comer-
cio, de Quito, destacou a “igual-
dade entre os contendentes” e a
gran calidade mostrada polos

ecuatorianos, “como colofón a
un ano magnífico após a clasifi-
cación para a segunda volta do
mundial de Alemaña”. El Ex-
preso, de Guayaquil, destacou
as ocasións galegas. “Galiza

dispuxo de moi boas oportuni-
dades de gol, especialmente no
primeiro tempo”. Este rotativo
destacou tamén as boas inter-
vencións dos porteiros Diego
López e Roberto.♦

Luis Fernando Suárez: 
“Galiza soubo buscar o gol”

Os xogadores galegos celebrando o empate.
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1 DIEGO LÓPEZ. Diego López Rodríguez.
Porteiro. Paradela 3-11-81. 1,96 m. 87 kg.
Real Madrid.

2 BARRAGÁN. Antonio Barragán
Fernández. Lateral dereito. Pontedeume 12-6-87.
1,82 m. 76 kg. Deportivo.

3 FUENTES. Xoán Manuel Fuentes
Fernández. Lateral esquerdo. Ordes 13-11-77. 1,78
m. 701 kg. Ponferradina.

4 BORJA. Borja Fernández Fernández.
Central/Mediocentro. Ourense 14-1-81. 1,85 m. 73 kg.
Valladolid.

5 ROBERTO LAGO. Roberto Lago Soto. Lateral
esquerdo/Mediocentro. Vigo 30-8-85. 1,78 m. 76 kg.
Celta.

6 RUBÉN. Rubén González Rocha. Central.
Santiago 29-1-82. 1,87 m. 75 kg.
Rácing de Santander.

7 IAGO IGLESIAS. Iago Iglesias Castro.
Mediapunta. A Coruña 23-2-84. 1,76 m. 74 kg.
Deportivo.

8 VIQUEIRA. Emilio Xosé Viqueira Moure.
Mediocentro. Santiago 20-9-74. 1,83 m. 82 kg.
Recreativo de Huelva.

9 XULIO ÁLVAREZ. Xulio Álvarez Mosquera.
Mediapunta. Caracas (Venezuela) 1-5-81. 1,80 m. 74 kg.
Numancia.

10 LOSADA. Roberto Losada Rodríguez.
Dianteiro. Vigo 25-10-76. 1,80 m. 71 kg.
Valladolid.

11 CASTIÑEIRAS. Manuel Castiñeiras Porto.
Central. Santiago 07-8-79. 1,72 m. 68 kg.
Tenerife.

12 ROBERTO. Roberto Fernández Alvarellos.
Porteiro. Chantada 25-1-79. 1,81 m. 75 kg.
Spórting de Xixón.
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22 DIEGO CASTRO. Diego Castro Jiménez.
Extremo dereito/esquerdo. Pontevedra 2-7-82. 1,74 m
67 kg. Spórting de Xixón.

14 NOGUEROL. Francisco Noguerol Freixido.
Central. Cea 9-7-76. 1,82 m. 75 kg.
Albacete.

15 NANO. Fernando Macedo da Silva. Extremo
esquerdo. A Coruña 20-4-82. 1,87 m. 77 kg.
Cádiz.

16 VILA. Jonathan Vila Pereira. Mediocentro. O
Porriño 06-3-86. 1,86 m. 76 kg.
Celta.

17 TRASHORRAS. Roberto Trashorras Gaioso.
Mediapunta. Labade (Lugo) 28-2-81. 1,79 m 71 kg.
Las Palmas.

21 COUÑAGO. Paulo González Couñago.
Dianteiro. Redondela 9-8-79. 1,79 m 76 kg.
Málaga.

19 PEREIRA. Jonathan Pereira Rodríguez.
Dianteiro. Vigo 12-5-87. 1,68 m. 67 kg.
Vila-Real.

20 CAPI. Manuel Calbar Simón. Central. Vigo 2-
4-81. 1,88 m. 78 kg.
Murcia.

Arsenio Iglesias. Seleccionador Fernando Vázquez. Seleccionador Manuel Pombo. Preparador físico
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RUBÉN VALVERDE
Coa chegada de John Benjamin
Toshack en 1995 ao banco do
Deportivo, varios xogadores que
estaban despuntando no seu fi-
lial, antes chamado Fabril e ago-
ra Deportivo B, comezaron a
probar sorte en primeira. Era a
tempada posterior á marcha de
Arsenio Iglesias como adestra-
dor e dun dos ídolos da afección
da Coruña, Bebeto. 

O Depor viña de gañar unha
copa do Rei e de rematar sub-
campión de liga. Era un equipo
capaz de impoñerse a calquera e
viñera a rachar co bicromatismo
da liga española dende mediados
dos anos oitenta, cando só o Ma-
drid e o Barcelona eran auténti-
cos favoritos. O Club chegaba
daquela á cifra de 29.000 socios,
cando no seu ano de ascenso á
primeira, a tempada 91-92, con-
taba só con algo máis de 10.000. 

No aspecto económico pare-
cía que todo lle seguía indo ben a
ese Deportivo da milagre econó-
mica. Cun orzamento de algo
máis de 24 millóns de euros
(4.000 millóns das antigas pese-
tas), o Deportivo sacaba peito e
presentaba a un descoñecido Ri-
valdo, que custara 6 millóns de
euros, como substituto de Bebe-
to. Naybet, Kouba, Songo´o, Bo-
nissel ou Martins completaban o
capítulo de incorporacións.

Pero entre todos estes nomes
houbo espazo para levar ao pri-
meiro equipo a un grupo de pro-
mesas que viñan de xogar xa a
fase de ascenso a segunda co De-
por B. Entre eles destacan Da-
vid, Maikel, Deus, Braulio, Cas-
callar e Viqueira. A maior parte

deles quedaron en promesas. O
que apuntaba máis alto do grupo
era David, rapaz goleador que
non tivo sorte na Liga española
nin logo tampouco na escocesa,
malia a súa velocidade, regate e
capacidade goleadora. Tampou-
co tiveron sorte Maikel e Deus,
que hoxe xogan na segunda divi-
sión. Pero sen dúbida, o máis in-
fravalorado de todo este grupo é
Emilio Xosé Viqueira, capitán da
selección galega, e un dos mello-
res mediocentros da Liga.

Nacido en Santiago no ano
1974, a sorte sempre lle foi dan-
do as costas a este xogador cun-
ha capacidade técnica, unha vi-
sión de xogo e unha precisión
nos pases ao alcance de moi pou-
cos. Viqueira é deses xogadores
que fan xogar a un equipo, que
serven de motores inagotábeis e
que son capaces de desequilibrar
un encontro con tiros a balón pa-
rado. Cunhas características así,
custa moito crer que o ídolo do
Recreativo de Huelva, alcumado
o Mago, non chegara máis lonxe
no fútbol español. 

Viqueira debutou en Primeira
División o 17 de setembro de
1995, nun Deportivo-Salamanca
que rematou con 2 a 0 para os ga-
legos. Durante as tempadas 1995-
1997, estivo xogando partidos es-
porádicos co primeiro equipo, pe-
ro mantendo a súa ficha no De-
portivo B. A presenza de Mauro
Silva, un dos mellores medio cen-
tro organizador do mundo naquel
momento, pechoulle as portas do
primeiro equipo. O estraño é que
ningún outro equipo importante
puxara por el. 

Con máis pena que gloria

marchou cedido ao Campomaio-
rense portugués, onde tampouco
fixo unha excepcional campaña.
De volta ao ano seguinte, en
1998, volveu ao Deportivo B, xa
con case 25 anos. Alí permane-

ceu outra tempada máis até que
no ano 2000 é fichado polo Xe-
rez. Comezan a rodar as cousas
para o deportivista, xogando 32
partidos na primeira tempada e
anotando dous tantos. Ao ano se-

guinte, tamén no Xerez, xoga 31
partidos e anota outros dous go-
les. A súa presenza no campo le-
va a que Lucas Alcaraz o recla-
me para xogar en primeira co seu
Recreativo de Huelva acabado
de ascender. Aquela tempada Vi-
queira volve despuntar polo seu
xogo e en 32 partidos anota tres
goles.

Esta é a quinta tempada con-
secutiva para un Viqueira madu-
ro pero coa mesma capacidade
de desequilibrar o partido me-
diante un pase. Todos coinciden
en que o Recreativo de Huelva,
actualmente sétimo, con 25 pun-
tos, é un dos equipos que mellor
fútbol practica, en parte grazas á
capacidade do mediocampista
galego.

O seu último gran recital
deuno na última xornada antes
do parón de nadal no Bernabeu.
O Recre derrotou Madrid no
Bernabeu, marcándolle tres go-
les. Naquel partido Viqueira se-
mella que quixo demostrar toda
a inxustiza que se leva cometido
con el durante a súa carreira. Nos
medios de Huelva e incluso nos
de Madrid titularon “era o día, o
escenario e o home: Emilio Xosé
Viqueira marcou o gol número
100 do Recreativo en primeira.
Non puido ser doutro xeito. Un
futbolista distinto, con calidade
exquisita que fai ver o fútbol a
outro nivel”. 

O gol de falta que anotou,
deixando clavado ao porteiro
Iker Casillas, é unha lección de
como lanzar un libre directo con
clase. En Huelva adórano. O ca-
pitán da selección galega é un
mago que non fai ruído.♦

O capitán da selección galega chega no seu mellor momento de forma

Emilio Xosé Viqueira, o mago discreto

PACO VILABARROS

CÉSAR LORENZO GIL
Non houbo inverno en Riazor. Ao
día soleado seguiuno unha noite
quente. Gorxas en brasa, peitos
que ferven, mans escaldadas de
tanto aplaudir. Aleccionados de
toda Galiza quixeron estar pre-
sentes no Galiza-Ecuador.

Bandeiras con estrela, globos
azuis e brancos, caras pintadas de
celeste e moitas, moitas, moitas
camisolas da selección. Riazor
converteuse na capital do fútbol
galego e iso notouse nas bancadas
e notárono os xogadores, que con
todo seguramente ficaron amou-
cados por non repetir o cheo de
San Lázaro. A pesar de que na
Coruña houbo máis cimento á
vista, os 20.000 seareiros é unha
boa cifra, xa que o estadio coru-
ñés ten capacidade para máis de
35.000 persoas.

O xogo duro dos ecuatorianos
obrigou a un sobreesforzo. A
afección berrou, cantou, aplaudiu
e mesmo bailou e pulou para es-
correntar os nervios e a friaxe,
que de cando en vez arrastraba

traizoeiro o vento que proviña do
mar.

Nas bancadas, á parte das
pancartas reivindicativas que pe-
dían seleccións oficiais, podíanse
ler arengas asinadas en Ourense,
Antas de Ulla, Allariz, Melide e
incluso no Bierzo. E todos bota-
ron ao tempo, todos corearon os
nomes de Viqueira e Diego Ló-
pez, os máis apreciados polo pú-
blico. “Temos equipo para chegar
ao mundial”, dicía Eduardo Gar-
cía, de Ribadeo, que lucía un go-
rro decorado coas fotos de moitos
dos internacionais galegos.

Se no debú diante de Uruguai,
moitos seareiros descubrían bas-
tantes dos xogadores da selec-
ción, ante Ecuador, a meirande
parte deles xa parecían da familia.
Os máis sabidos, os nenos, que
coñecían idades, equipos nos que
xogan e incluso a canteira da que
proviña cada un dos 20 convoca-
dos. O que menos, quizais Fuen-
tes, da Ponferradina, que moitos
nenos lles presentaban aos pais.

Aínda que poucos, tamén ha-
bía ecuatorianos. A maioría, veci-

ños da Coruña. “Moitos traballa-
mos até tarde e non é fácil chegar
á hora desde Vigo ou Ourense”,
explicaba Agustín Reina, un hos-

taleiro afincado en Cambre, que
foi ao campo acompañado dos fi-
llos. “O que son as cousas, acaba-
mos vendo a tricolor –nome co

que se coñece a selección en
Ecuador- aquí, tan lonxe da casa”,
conta.

Moitos dos sudamericanos
presentes no campo viñeron en
familia (algunhas multiplícanse
grazas a primos e cuñados) e al-
gúns fachendean de que estive-
ron en Alemaña durante o mun-
dial do pasado verán. “A mágoa
foi que Lara, Hurtado e outros
xogadores de primeiro nivel non
pudieran vir”.

No palco de autoridades non
se collía. Na primeira liña, o
presidente da Xunta, Emilio Pé-
rez Touriño, o vicepresidente,
Anxo Quintana; o alcalde coru-
ñés, Xavier Losada e o presi-
dente do Deportivo, Augusto
César Lendoiro. Tamén os con-
selleiros de Industria, Fernando
Blanco, de Deportes, Ánxela
Bugallo e moitos outros perso-
eiros, caso do presidente electo
da Federación Galega de Fút-
bol, Xulio Meana, o director xe-
ral do Celta, Xavier Martínez
Cobas ou o escritor e académico
Euloxio Ruibal.♦

Ao redor de 20.000 persoas arroupan a selección

“Esta noite ferve a xeada”

PACO VILABARROS



R.V.A.
Baixo o lema “selección galega,
algo máis que un xogo”, mar-
chou a manifestación organizada
por Siarareir@s galg@s, na que
participaron algo máis de 1.500
persoas. O percorrido da concen-
tración, lúdicapero reivindicati-
vo,  que comezou na Praza da

Leña e rematou no estadio de
Riazor.
Siareir@s Galeg@s volveu pedir
que Galicia poida participar en
competicións oficiais en todos os
deportes “aínda que o máis vis-
toso sexa o fútbol”, declara un
dos representantes do colectivo,
Rodolfo Fernández. 

Segundo Siareir@s, “o mo-
delo de partido amigábel está ob-
soleto, tal e como se vén demos-
trando en Cataluña e en Euskadi.
Hoxe pensamos que é un bo día
para que as asociacións da moci-
dade se unan e comecen a actuar
como un órgano de presión sobre
os políticos para que esixan a no-

sa participación oficial en com-
peticións internacionais”.

Tal e como indica Rodolfo
Fernández, “a celebración do
partido en Riazor non ten un sig-
nificado especial máis aló de que
sirva como mostra da boa acolli-
da que ten a selección en todo o
territorio galego e polo tanto

agora hai que dar outros pasos”.
No transcurso da marcha, que

tivo un carácter moi festivo, foron
entoándose cantos de “Galicia,
Galicia” e outros como “unha na-
ción, unha selección”. Tamén se
puideron ver outras pancartas rei-
vindicativas como a de “con Ga-
licia e co noso deporte”.♦
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Máis de 1.500 persoas pediron a participación 
da selección en competicións oficiais

Noite de rock
na Coruña

A.N.T.
Meu, Backyard Babies e Siniestro
Total enchufaron as súas guitarras
para descargar o seu rock máis
contundente tras o partido da se-
lección ante os centos de siareiros
que quixeron continuar a festa no
Pazo de Deportes de Riazor.

O espectáculo musical, orga-
nizado pola Fundación Deporte
Galego e a Consellaría de Cultura
e Deporte para render homenaxe
ao Real Club Deportivo no ano do
seu centenario, contou con algun-
has das bandas máis destacadas
do rock galego. Unha delas, Meu,
foi a encargada de abrir a noite.
Nacido na Coruña, Meu reúne nas
súas filas a músicos procedentes
de grupos como Deluxe, Mista-
kens ou Elephant Band. En Ria-
zor, os popeiros interpretaron os
temas de What’s Up, o seu debut
discográfico.

O rock internacional chegou
da man dos suecos Backyard Ba-
bies, que subiron ao escenario a
súa particular combinación de
punk, glam e o hard rock, un aval
que os levou a actuar nos festivais
máis importantes de Europa du-
rante os últimos vinte anos.

A noite chegou ao seu fin coa
actuación de Siniestro Total, os
veteranos da movida viguesa que
fixeron corear ao público algúns
dos clásicos que xa se teñen con-
vertido en auténticos himnos.♦



CÉSAR LORENZO GIL
O exército etíope ataca a Mo-
gadiscio, capital de Somalia,
supostamente para protexer
o goberno de Abdulaí Iusuf.
Mais en realidade, a mano-
bra etíope responde a unha
estratexia de fondo calado
dos EE UU na África oriental,
temerosos da influencia do
Consello das Cortes Islámicas.

Somalia vivía até agora unha gue-
rra silenciosa. Despois de moitos
anos na práctica anarquía, a comu-
nidade internacional recoñeceu un
goberno interino, presidido por
Abdulaí Iusuf, que pouco e pouco
perdeu a lexitimidade popular e o
control militar de gran parte do pa-
ís a favor do Consello das Cortes
Islámicas de Somalia (CCIS). Es-
tas milicias reúnen as forzas mili-
tares de 11 tribunais islámicos cre-
ados na capital somalí, Mogadis-
cio, financiadas por comerciantes
e empresarios que consideran que
a estrita aplicación da lei islámica
xaria, é o único xeito de superar o
caos reinante na urbe.

A influencia do CCIS aumen-
tou progresivamente e, á parte de
controlar Mogadiscio, a milicia
controla localidades tan importan-
tes como o porto de Kismaio, onde
a última semana recrutou máis de
mil persoas. O apoio dos comer-
ciantes e a crecente adhesión entre
moitas capas sociais desexosas de
orde converteu o CCIS nunha po-
tencia militar con capacidade para
impoñer un novo goberno alleo aos
intereses occidentais na zona, aín-
da que con bastantes incógnitas so-
bre a súa filiación e apoios.

Os EE UU rapidamente
anunciaron que o CCIS colabora
activamente con Al-Qaeda e su-
xeriu que parte da infraestrutura

desta organización terrorista que
fuxiu de Afganistán está a ter re-
fuxio en Mogadiscio. De todos
os xeitos, algunhas fontes apun-
tan a que a meirande parte do fi-
nanciamento das milicias proce-
de das arcas do Estado de Arabia
Saudita, interesado en contar cun
aliado preferencial en África.

Antes de que a situación fose

irremediábel, o goberno estadouni-
dense propúxolle unha invasión ao
goberno de Etiopía, veciño de So-
malia e que conta cun dos mellores
e máis numerosos exércitos da re-
xión. Etiopía recibirá a cambio for-
tes axudas en equipamento e cartos
e amparo no seu contencioso terri-
torial co seu outro veciño, Eritrea.

O presidente etíope, Meles Ze-

awi, prometeu unha “guerra rápida
e vitoriosa”, para o que dispuxo de
carros de combate e artillaría pesa-
da, alén de usar a súa forza aérea
na destrución de bases do CCIS.
Mais é moi posíbel que a resisten-
cia sexa maior da esperada e que
se viva un longo conflito baseado
na guerra de guerrillas.

Dúas xa son as consecuencias

da invasión etíope. Por unha ban-
da, o feito de relacionar o CCIS
coa vangarda militar islámica ani-
ma moitos dos combatentes desta
ideoloxía repartidos polo mundo a
teren a Somalia como vindeiro
destino. Algunhas delegacións di-
plomáticas en Mogadiscio adverti-
ron da posibilidade de que un aco-
so demasiado decidido provoque
simpatías entre combatentes agora
presentes no Irak ou Pakistán.

Por outra banda, a invasión
etíope en Somalia podería provo-
car movementos militares en Eri-
trea. O exército eritreo mantén
unha feble tregua con Etiopía pe-
ro permanece mobilizado e moi
perto da fronteira. Se o ataque so-
bre Mogadiscio se demorase
máis do previsto, talvez o gober-
no eritreo optaría por invadir á
súa vez Etiopía, o que provocaría
un conflito rexional de conse-
cuencias imposíbeis de valorar.

Non hai que esquecer que
Eritrea e Etiopía teñen fronteira
con Sudán, onde tamén se vive
unha longa guerra que provocou
unha terríbel fame negra e o tras-
lado de centos de miles de refu-
xiados. No conflito sudanés, ase-
made, tamén se dá semellante re-
lación entre islamismo e respos-
ta estadounidense en contra.♦
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O 1 de xaneiro do 2007, dous novos paí-
ses se incorporarán á construción de UE,
que pasará de 25 a 27 estados. Os novos
membros, Bulgaria e Romanía, están na
fronteira leste do continente político eu-
ropeo, e figuran na lista dos países en
disputa coa área de influencia rusa.

Os novos membros chegan nun intre
xusto no que comezan a escoitarse vo-
ces que reclaman o peche da lista de
convidados ao privilexiado club dos es-
collidos que moran nos países máis de-
senvolvidos. Na construción da Europa
do século XXI, maís materialista e prag-
mática que a dos idealistas que lle asis-
tiron a súa concepción e parto no trata-
do de Roma do ano 1957, pregúntase
con demasiada insistencia: Que é o que
nos van dar os novos membros? Ou di-
to doutro xeito: Canto nos vai custar a
súa incorporación? Ou mesmo, imos
perder parte do noso estatus por aceptar
novos convidados?

A perspectiva dos que moran máis alá
das fronteiras da actual Unión Europea
ten varias ópticas, pero maioritariamente
son favorábeis a entraren neste espazo
sociopolítico. Afirmar que son proeuro-
peos, tal como se recolle habitualmente
nos grandes medios de comunicación da
vella Europa, é unha distorsión reducio-
nista do termo, xa que tanto Romanía co-
mo Bulgaria forman parte da construción
histórica da Europa que hoxe somos. 

Porén, xusto na hora da integración,

unha boa parte dos búlgaros está mudan-
do a súa percepción. Agora ollan cara a
Europa con escepticismo. Hai exacta-
mente unha década o país estaba en vías
de converterse nun
estado falido: as dis-
tintas terapias de cho-
que postas en marcha
polos gobernos socia-
listas que resultaron
electos nesa década,
acabaron nunha espi-
ral hiperinflacionista,
en recesión económi-
ca e en protestas
multitudinarias na
rúa. Naquel panora-
ma de pesimismo,
Europa era idealizada
como a solución ne-
cesaria para saír da
crise, como a arma-
dura ríxida para conter a ineficacia dos
gobernos locais. 

Mais o difícil proceso de negociación
levou a mudar esta imaxe benefactora da
vella Europa, cada vez menos solidaria e

máis egoísta. A Bruxelas do século XXI
ten agora un perfil mercantilista máis de-
finido, no que as grandes beneficiadas
poden ser as elites  económicas locais.

Para articular a
contestación á inte-
gración gañaron es-
pazo político partidos
que non só defenden
os sectores econó-
micos nacionais que
poden ser prexudica-
dos pola integración
económica, senón
que mesmo se cues-
tionan os principios
ou son escépticos cos
efectos benéficos da
democracia, que tras
da transición comu-
nista fora idealizada
como solución máxi-

ca de todos os males do vello sistema.
Os dous grandes referentes, os EE

UU e a UE, perderon parte do ser brillo
como estrelas que seguir. Os norteameri-
canos, polo seu unilateralismo belicista,

e os europeos polo seu egoísmo e herme-
tismo cara á integración dos outros mem-
bros de Europa que aínda non forman
parte dela.

Neste contexto, é no que se move a
actual diplomacia rusa, en relación aos
países veciños. Moscova ten reservados
cinco millóns e medio de euros anuais
para promover e cohesionar na Europa
Oriental, o pensamento político sobera-
nista nos intereses económicos locais e
antiliberal no pensamento político glo-
bal, que sexa atractivo os desencantados
dos modelos occidentais.

A vella Europa, se quere seguir sendo
referente, non pode renunciar aos valores
que serviron para a súa constitución e de-
be deixar de priorizar os aspectos econó-
micos.

Bulgaria e Romanía son só dúas fi-
chas no taboleiro da Europa Oriental, no
que tamén xoga Rusia. Os Balcáns, Xe-
orxia, Ucraína ou Belarús son outros es-
cenarios nos que Europa e Rusia están
implicados dende perspectivas e intere-
ses contrapostos

Facer movementos unilaterais pode
desencadear graves consecuencias impre-
vistas e non desexadas. O pasos de Euro-
pa deberían estar máis inspirados nos
principios que alumaron a vella Europa e
menos nos intereses dos privilexiados.♦

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

‘A vella Europa, se
quere seguir sendo
referente, non pode

renunciar aos valores que
serviron para a súa

constitución e debe deixar
de priorizar os aspectos

económicos”

Etiopía ataca Somalia ao mandado dos EE UU

A guerra dos miserábeis

Ducias de overcrafts tomaban te-
rra en plano xeral. Foi a primeira
invasión televisada en directo, a
primera guerra na que os cáma-
ras fincaran os trípodes na praia
ben antes de que aparecese o pri-
meiro casco dun soldado. No
1992, os EE UU invadían Soma-
lia coa escusa de alimentar a po-

boación. (En realidade, a causa
final foi a decisión do goberno
democrático de renacionalizar o
petróleo). O recibimento non
puido ser peor. Mogadiscio rapi-
damente se converteu nunha
trampa para os Rangers. En cada
casa había unha persoa armada.
En cada ruela, unha emboscada.

O exército viuse desbordado e
cada masacre aumentaba a in-
dignación cidadá.

Foi en outubro do 1993 can-
do as milicias somalís consegui-
ron cercar as tropas do xeneral
Jerry Boykin e abater catro heli-
cópteros da clase Black Hawk.
Esta derrota acabou por cansar

o presidente estadounidense da-
quel tempo, Bill Clinton, que
retirou as tropas ao tempo que
prometía que nunca permitiría
que o Corno de África volvese
estar fóra da “Nova Orde Mun-
dial”, é dicir, que os EE UU se-
guirían tentando influír en So-
malia doutro xeito.♦

Aquela invasión televisada de Somalia

Milicianos islamistas vixiando a estrada do aeroporto de Mogadiscio.



A pesar da forte oposición dos
clubs máis modestos e á denun-
cia de irregularidades financeiras

na xestión das contas da FGF,
Xulio Meana logrou gañar con
comidade as eleccións á presi-

dencia federativa. O peso que no
organismo teñen os clubs máis
poderosos e outros estamentos
(caso dos árbitros), amais do sis-
tema de voto por delegación in-
clinaron finalmente a balanza do
lado do presidente.

A reelección, porén, non de-
terá o proceso de denuncias que

a Asociación Galega de Clubs
(na que están representados a
maioría dos equipos de terceira
división e categorías territoriais)
mantén contra Meana. É máis, o
perdedor das eleccións, Antonio
Pérez, xa anunciou que fará unha
forte oposición co obxecto de
fiscalizar os gastos.

Pola súa parte, Meana afir-
mou que cumpría abandonar
disputas do pasado e “procurar
a unidade na institución”. Tal-
vez o presidente decida facer
algún xesto público, como
apartarse do secretario da FGF,
Ramón de Llano, acusado ta-
mén de acoso laboral.♦
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A administración pública, como
o seu nome indica, é responsá-
bel das actividades sociais, da
organización común, do espazo
de convivencia. Ten entre as sú-
as misións o benestar dos seus
administrados e  como tales, es-
tes, non só poden, senón que de-
ben, esixir o cumprimento dos
mandatos por parte das persoas
elixidas para tal fin.

As organizacións políticas,
dende unha filosofía fundamenta-
da na historia socioeconómica e
cun contexto propio, dan ideas e
propoñen modelos de xestión. Na
estrutura actual, estas organiza-
cións alternan o poder executivo
coa oposición e aparentemente
procúrase unha coherencia entre
ambos os campos pero a realidade
ensínanos que parece producirse
unha mutación cando a un partido
da oposición lle toca gobernar.

Os cidadáns galegos elixi-
mos unhas organizacións en de-
trimento de outras para gober-
nar, coa intención de mudar as
políticas desenvolvidas, entre
elas as deportivas e cabe pre-

guntarmos se existe diferenza
entre os novos dirixentes ou po-
la contra o que cambia é simple-
mente o discurso.

Hai que dicir que os discur-
sos poden ser moi elocuentes,
razoados e prometedores, pero
chega o momento da análise e a
evaluación que permite formu-
lar criterios e por outra banda,
crear opinión. Cales son os cri-
terios, e cal a opinión dos cida-
dáns galegos respecto á política
deportiva do actual goberno? 

Non son eu quen para facer
de portavoz, o idóneo sería que
houbese mecanismos solventes
para que a xente puidese expre-
sarse, pero se falas coa xente do
mundo do deporte nas súas múl-
tiplas variantes, a sensación bá-
sica é de desencanto.

En que consiste este desen-
canto? Principalmente, na idea de
engano que manifesta o chamado
deporte de base. Neste eido, os
clubs comproban como se lles in-
formou que se ía rematar có “ca-
fé para todos”, dando maior im-
portancia a estes, pero ao mesmo

tempo contemplan sorprendidos
como os clubs de sempre (os
grandes) contan con subvencións
baixo outra aparencia, como cam-
pionatos galegos, ligas, etc. E cer-
to que o ciclismo e a vela víronse
reforzados amplamente, aínda
que habería que observar se é o
ciclismo nas categorías menores
e a vela afeccionada.

Non imos nós a cuestionar
neste intre a conveniencia do
apoio ao deporte profesional pe-
ro si podemos afirmar que a Ad-
ministración debe axudar e favo-
recer os que máis o necesitan e
que no lugar de ser minoría, son
unha ampla maioría. E non cabe
utilizar o argumento do aumento
de presuposto como tal, xa que,
o 20 ou o 30 % dunha miseria se-
gue sendo unha miseria.

Por Galicia adiante hai mi-
les de persoas dinamizadas por
clubs que reciben subvencións
ridículas que en moitos casos
dan para pagar como moito a
publicidade de “deporte gale-
go”. Esta xente é a que outorga
o mandato para gobernar, non

os xogadores do Celta ou o De-
portivo. Esta xente é a que vive,
traballa e morre en Galicia e
polo tanto ten dereito recoñeci-
do para recibir subvencións e
apoios institucionais, os demais
poden ser merecedores tamén
pero cando os recursos son mí-
seros hai que priorizar e non
xogar coa xente que ten criterio
e opinión, e que son á fin e ao
cabo os contribuíntes. 

Á marxe de subvencións, a
Administración debe utilizar
mecanismos que xeren emprego,
que faciliten a produción sociali-
zada. Deben promover coopera-
tivas de traballadores autoxestio-
nadas e non especializadas en
conseguir subvencións. Deben
facilitar por exemplo empresas
mixtas con maioría pública que
xestionen instalacións públicas,
que desenvolvan escolas depor-
tivas municipais ou que cren un
tecido asociativo profesionaliza-
do, onde convivan os socios con
profesionais, proveedores e vo-
luntarios nunha relación igualita-
ria apoiada pola autoridade que

debe velar polo interese dos seus
administrados.

O deporte, os servizos so-
ciais e a cultura non poden que-
dar en mans do voluntarismo e
pode para iso artellarse lexisla-
ción propia que contemple as
singularidades do territorio ga-
lego. Non debemos esquecer
que un dos sinais da acción de
goberno e da ideoloxía que o
sustenta é a capacidade de xerar
lexislación, algo que nestes in-
tres é claramente deficitario.

A economía social non pode
ser un discurso, a esquerda non
pode quedar nos libros e nos ma-
nuais, estes deben figurar na rúa,
nos campos deportivos, nos pavi-
llóns e nas asociacións de todo ti-
po. A cualificación identitaria
non pode reducirse á selección
galega de fútbol como estandarte
da nación galega. Onde están re-
presentados os miles de rapaces
que pagan por facer deporte?
Quizais nos profesionais que co-
bran para comprar coches de lu-
xo? Onde quedan os miles de
mozos que abandonan o deporte
por falla de estímulo, de profe-
sionais e de medios? Quizais nos
botellóns e nas campañas publi-
citarias? Ou mesmo nas estradas
galegas e nas súas gabias?

Destinar estadios públicos
para formar espectadores que lo-
go non acoden aos partidos. Or-
ganizar grandes regatas para ra-
paces de Montederramo, Avión,
Palas de Rei ou Monforte de Le-
mos. Son estas iniciativas as que
identifican unha política deporti-
va? ¿Onde están as asembleas
deportivas? En que vestiario se
están a conxelar coa auga fría os
rapaces? Quizais no porto depor-
tivo de Sanxenxo? Ou no estadio
municipal da Coruña sen a súas
históricas pistas de atletismo?

O capitalismo busca benefi-
cios rápidos e cada vez maiores
para uns poucos, a economía so-
cial busca benestar repartido en-
tre todos con esforzo de todos.
Nas eleccións non votan só os
ricos, os poderosos ou os traxe-
ados. A política non se fai para a
televisión ou para os xornais,
faise para os cativos, para as sú-
as nais e pais que traballan e loi-
tan día a día por un presente e
un futuro mellor, e esperan que
os seus gobernantes estean a al-
tura e non na campaña publici-
taria e nas bandeiras da Galicia
ostentosa que realmente non ten
onde caerse morta.♦
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O deporte dende a economía social

O sistema de votación facilitou a reelección do presidente

A oposición a Meana fortalecida
CÉSAR LORENZO GIL

Xulio Meana volveu gañar as eleccións á presidencia da Fe-
deración Galega de Fútbol (FGF). Un sistema de votación
que favorece os estamentos máis beneficiados polo presiden-
te pesou máis que os indicios de corrupción na súa xestión.



Fúndase
a asociación musical
Galeuzcamerata
O pasado 11 de decembro debutou no Saló
de Cent de Barcelona o proxecto Galeuzca-
merata, Espai Polifònic Universitari, unha
asociación musical dirixida por César del
Caño aberta á comunidade universitaria e á
interrelación entre as culturas peninsulares.
Entre os seus obxectivos, a entidade perse-
gue a interpretación de música vocal vasca,
catalá e galego-portuguesa así como o seu
estudo, investigación e promoción a través
da organización de concertos, conferencias,
exposicións, encontros ou homenaxes.♦

Homenaxe
a Isaac Díaz Pardo
AA.C. Fuco Buxán homenaxeará a Isaac Dí-
az Pardo durante febreiro e marzo polo labor
realizado ao longo da vida a prol de Galiza.
Entre as actividades figura a exposición anto-
lóxica sobre o galeguista que o Centro Cultu-
ral Torrente Ballester vai acoller en febreiro,
así como dúas mesas redondas. O acto central
terá lugar o 2 de marzo no teatro Jofre de Fe-
rrol. No marco da homenaxe, estanse a reco-
ller sinaturas de apoio á petición para a con-
cesión a Isaac Díaz Pardo da Medalla ao Mé-
rito no Traballo na súa categoría de ouro.♦

Exposición e libro
en recordo
de Antonio Fraguas 
A Fundación Antonio Fraguas e o Museo
do Pobo Galego inauguraron o 28 de de-
cembro unha exposición e presentaron un
libro en homenaxe a Antonio Fraguas Fra-
guas cando se cumpriu o 101 aniversario
do seu nacemento. A Conselleira de Cultu-
ra, Ánxela Bugallo, presidiu o acto, que co-
mezou cunha ofrenda floral en Boisaca.
Membro do Seminario de Estudos Galegos
até a súa disolución en 1936, Fraguas foi
electo membro da Real Academia Galega,
ocupando a vacante deixada por Castelao.♦

30 de decembro farase entrega no salón
de actos da Casa do Concello de Moaña
dos premios da XXXII edición do certa-
me nacional de narracións breves
Modesto R. Figueiredo. Nesta ocasión

resultou gañadora María Esther Fernández Carrodeguas
pola obra Subir o pano. O xurado, composto por Avelino
Abuín de Tembra, Ramón Fandiño Veiga, Marilar
Aleixandre, Paco Martín, Carlos Negro, Xosé Manuel
García Trigo e David Otero, acordou conceder ademais
dous accésits, un á obra O monstro no labirinto, de
Begoña Paz, e outro a A cota láctea de César Carracedo.
Talvez algún destes autores, no futuro, sexa obxecto de
tradución por parte de Rinoceronte. A editorial canguesa
anunciou que no 2007 comezará a traducir autores gale-
gos para o castelán. A nova colección ‘Inversa’ estrearase

con Longa noite de pedra, de Celso Emilio Ferreiro, e
Gramática do silencio, de Eusebio Lorenzo Baleirón.
Rinoceronte tamén prepara a nova colección ‘Vétera’,
adicada á tradución de obras antigas. As primeiras, o
Decamerón, de Giovanni Bocaccio, e o clásico tamén ita-
liano Novelino. Na colección ‘Poesía’publicaranse textos
de Anna Akhmatova e Konstantino Kavafis. Ademais,
nas xa coñecidas coleccións de tradución ‘Clásica’ e
‘Contemporánea’ aparecerán nos próximos meses A
ponte sobre o Drina, de Ivo Andric; Desgraza, de J. M.
Coetzee; A casa das belas adormentadas, de Iasunara
Kawabata; O desfalco, de Valentin Kataiev; Porca terra,
de John Berger; A casa de Mango Street, de Sandra
Cisneros; O xiro postal, de Ousmane Sembène. Ademais,
repiten o checo Bohumil Hrabal, con Eu servín ao rei de
Inglaterra e Arto Paasilinna, O muiñeiro ouveador.♦
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César del Caño.

Antonio
Fraguas por

CALROS SILVAR.
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A construción da Cidade da
Cultura xa ten datas fixadas
desde a tribuna do parlamento.
En abril , como se anunciara,
reanudaranse as obras suspen-
didas cautelarmente, unha vez
que o artutecto Peter Eisenman
as adapta aos novos usos pre-
vistos, que nacen da nova polí-
tica cultural do goberno galego
e das achegas de distintas enti-
dades consultadas e do proceso
participativo levado adiante

nestes meses. En 2009 inaugu-
raría catro edificios e rematarí-
ase en 2012 cos dous restantes.

Ánxela Bugallo definiu os
novos usos para a Cidade da
Cultura en torno a tres unida-
des temáticas: centro de docu-
mentación, patrimonio e crea-
ción e exhibición, contando
con dous edificios cada un. 

As ideas forza que susten-
tan as decisións adoptadas son
que Cidade promova a presen-

za e visibilidade interna-
cional, incluindo os novos es-
pazos nos circuítos interna-
cionais e promovendo a cultu-
ra galega no exterior; que a
Cidade sexa eixo de vertebra-
ción do sistema cultural gale-
go, axente prmotor de crea-
ción cultural e que se convirta
nun activo para o desenvolve-
mento socioeconómico, refor-
zando a industria cultural,
vinculando a cultura a outrso
sectores económicos e ope-
rando como un atractivo turís-
tico para diversificar e incre-
mentar o perfil e a proceden-
cia dos turistas, consolidadan-
do o noso país como un desti-
no cultural de calidade.♦
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Ánxela Bugallo anuncia o proxecto
definitivo para a Cidade da Cultura
As obras reanudaranse en abril e a primeira apertura será no 2009

Centro de
Documentación
(Biblioteca
Nacional e
Arquivo
Nacional)
Será a cabeceira para o sistema
de arquivos e bibliotecas que
xa existen no país. “Galiza dis-
pón dun importante patrimonio
documental e bibliográfico que
cómpre conservar, difundir e
poñer en valor”, segundo a
conselleira, que afirmou que
este centro constituirá unha
unidade funcional e de proxec-
to, con actividades e usos com-
plementarios. 

A Biblioteca Nacional vai
ser a cabeceira e centro coordi-
nador do sistema bibliotecario
galego, “algo até agora ine-
xistente”, coa creación do catá-
logo único galego, a determi-
nación das pautas, directrices e
normas de dixitalización de
fondos, a participación en re-
des e plataformas de ámbito in-
ternacional e o establecemento
de programas de formación e
investigación no ámbito da bi-
blioteconomía, a documenta-
ción e a arquivística.

Do mesmo xeito, o Arqui-
vo nacional deberá coordinar
todos os arquivos galegos e al-
bergará o Arquivo da Admi-
nistración galega, o arquivo
dixital de fondos galegos de-
positados fóra de Galiza, o Ar-
quivo Sonoro, o Arquivo da
Emigración, un fondo de do-
cumentación industrial, outro
de fontes orais e os fondos au-
diovisuais públicos. 

Neste gran Centro Docu-

mental, a función divulgativa
terá un carácter primordial,
tanto a través do acceso re-
moto aos fondos dixitaliza-
dos, como a través das activi-
dades que se xeren nos pro-
pios edificios, que os deberán
converter en polos de atrac-
ción e de dinamización cultu-
ral, o que supón a actualiza-
ción do concepto de bibliote-
ca tradicional para permitir a
súa transformación nun espa-
zo lúdico e de propostas cul-
turais. A súa oferta cultural
deberá dirixirse a todo tipo de
público, diferenciando os es-
pazos segundo as idades e
transformándose nun lugar de
ocio e nun punto de encontro.
O Centro contará con servi-
zos de Mapoteca, Fototeca,
Videoteca e Fonoteca.♦

Patrimonio
(Centro de
Investigación
de Patrimonio
e Museo
de Galicia)

O Centro de Investigación de
Patrimonio é unha estrutura
científica e tecnolóxica que
“suporá o posicionamento de
Galiza como protagonista na
área de investigación, conser-
vación e restauración do patri-
monio”, segundo manifestou
a conselleira. Este centro ma-
terialízase a partir da colabo-
ración sinérxica de varias ins-
titucións públicas de ámbito
galego e estatal (Xunta de Ga-
licia, as universidades galegas

e o CSIC) e nace con voca-
ción de producir coñecemento
a través da análise, da investi-
gación e da tecnoloxía desen-
volvida, e de converterse no
maior centro de transferencia
tecnolóxica e investigadora en
materia patrimonial.

A súa actividade diríxese a
fornecer de servizos de I+D+i
a todo o colectivo vinculado ao
patrimonio: empresas, admi-
nistración e investigadores. E,
por outra banda, o Centro leva-
rá a cabo dentro da Cidade da
Cultura un traballo de divulga-
ción e posta en valor do patri-
monio en sinerxía cos espazos
expositivos, fundamentalmente
do Museo de Galiza.

O Museo de Galicia sería a
porta de entrada a Galiza aos
visitantes do monte Gaiás e
centrarase na divulgación in-
ternacional do patrimonio his-
tórico-cultural galego. Trátase
dun espazo para recrear o con-
texto temporal no que se enca-
dran as nosas producións e
bens culturais e, asemade,  un-
ha plataforma para o intercam-
bio e conexión da nosa cultura
coas culturas do mundo. É a
casa de Galiza no tempo, na
historia, é o solar cultural de
Galiza no mundo.♦

Creación e
Exhibición
(Centro de Arte
Internacional e
Obradoiro)

A Cidade da Cultura contará
cun espazo expositivo de pri-
meiro nivel –o Centro de Arte

Internacional- no que se pre-
sentarán de forma continuada
exposicións temporais proce-
dentes de institucións museísti-
cas de recoñecido prestixio no
ámbito internacional. A través
da sinatura de acordos perma-
nentes de colaboración con
museos internacionais, o Gaiás
posicionarase no circuíto inter-
nacional de exposicións de
gran formato.

A temática das exposicións
combinará arte moderno e con-
temporáneo, con coleccións e
mostras doutras disciplinas e
temáticas (moda, deseño, etc.),
fomentándose unha alternancia
e variedade que permita atraer
a todo tipo de públicos, tanto a
escala nacional e estatal como
europea. O obxectivo é crear
un espazo dinámico, aberto á
pluralidade cultural e á multi-
disciplinariedade.

O Centro presentará unha
oferta expositiva única, cun ca-
rácter diferenciado e singular
no panorama europeo, que for-
taleza a posición de Galiza co-
mo destino de turismo cultural,
tendo en conta as últimas ten-
dencias e as demandas propias
deste tipo de viaxeiros.

A posta en marcha deste
centro ten tres obxectivos bási-
cos: posicionar á Cidade dentro
do panorama dos Centros de
Arte Internacional, promover o
intercambio cultural e proxec-
tar a cultura galega no exterior.

Por outra banda, o Obra-
doiro será un centro exhibi-
ción que albergará un centro
de recursos para a creación,
dous escenarios polivalentes
(un grande e un mediano) pa-
ra a exhibición de espectácu-
los. Contará ademais con sa-
las de exhibición de pequeno
formato necesarias para deter-
minadas programacións e pa-
ra apoio ao traballo desenvol-

vido no Centro de Recursos.
Ánxela Bugallo salientou que
este proxecto foi unha das
conclusións xurdidas do pro-
ceso participativo do sector
cultural de Galiza.♦

Un espazo
para os nenos
O espazo para os nenos dentro
da Cidade da Cultura será dun
lugar lúdico-didáctico espe-
cialmente deseñado para ne-
nos de entre 3 e 12 anos, pen-
sado como complemento ao
lecer familiar. Prevese un lu-
gar de aprendizaxe da crea-
ción artística e de educación
en valores, a través do xogo e
a diversión, pensado para o
lecer da cidadanía galega do
século XXI. 

O centro incorporará obra-
doiros de artes plásticas e escé-
nicas, e un pequeno escenario
que permitirá o achegamento
dos nenos e nenas ás artes, e a
súa participación activa a tra-
vés  de programas de traballo
con animadores culturais.

Estará dotado dunha área
expositiva para acoller unha
exposición permanente e ex-
posicións temporais, aulas pa-
ra obradoiros didácticos, unha
galería interactiva, un peque-
no teatro como soporte de de-
mostracións e dramatizacións,
xogos e contacontos, e dou-
tros servizos complementa-
rios. A súa oferta de activida-
des ha estar intimamente ven-
cellada aos currículos escola-
res e aos diferentes tramos de
idade, concedéndolle unha
enorme relevancia á familiari-
zación coa creación cultural e
ás técnicas de comunicación e
trasmisión do coñecemento.♦

A.N.T.
A Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, compareceu o pasado
día 27 para detallar as decisións adoptadas polo goberno para dar
cabo á Cidade da Cultura, logo do proceso de debate promovido
desde o seu departamento. A víspera fixo unha visita institucional
xunto ao presidente Pérez Touriño ás obras do Monte Gaiás.

Ánxela Bugallo.                                                                      PEPE FERRÍN / A.G.N.
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CÉSAR LORENZO GIL
O 2007 será o Ano María Ma-
riño en Galiza. A escritora
noiesa será homenaxeada o 17
de maio. Neste caso, o Día das
Letras servirá tamén para
desvelar os misterios dunha
poeta pouco coñecida, incluso
polos especialistas literarios.

Durante anos pensouse que
María Mariño non existía, que a
inventara Uxío Novoneyra co-
mo heterónimo, como xeito de
contar con voz de muller o máis
profundo do seu ser. Parecía
imposíbel daquela pensar que
unha muller madura, mergulla-
da no verdor do Courel, puide-
se escribir unha poesía de mé-
trica poderosa e intimismo que
atinxía a propia cerna da expre-
sión. Aínda a mediados da dé-
cada do 1990, a vida de Mariño
non aparece nos textos litera-
rios e atravésase a súa biografía
con trazo rápido de máis. Mais
a poeta ten a súa historia, que
explica a súa poesía.

María Mariño naceu en Noia
no 1907. Filla dun mecánico,
medrou entre a vila e Boiro, on-
de puido ler na biblioteca do Pa-
zo de Goián. Serían estes todos
os seus estudos. Emigrante can-
do nova a Euskadi, viviu en Bis-
caia a Guerra do 36. Na posgue-
rra volve a Galiza e casa co san-
tiagués Roberto Posse, oito anos
máis novo ca ela. Esta diferenza
de idade, mal vista, obrigouna a

mentir sobre os seus anos, polo
que durante moito tempo se
pensou que nacera no 1918.
Posse era mestre e por causa do
seu traballo, o matrimonio viviu
primeiro en Euskadi e máis tar-
de (a partir do 1947), e xa para
sempre, no Courel.

É durante eses anos nesa
comarca cando comeza a escri-
bir. Habíalle valer moito o
apoio dun mociño chamado
Uxío Novoneyra, co que com-
partillou moitos momentos.
Foi el quen difundiu o seu úni-
co libro publicado en vida, Pa-

labra no tempo (Celta, 1963) e
quen lle presentou os poucos
homes de letras que coñeceu en
Parada do Courel: Ramón Pi-
ñeiro, Manuel María, Domingo
García Sabell, Augusto Assía e
Agostiño Sixto Seco, entre ou-
tros. Aqueixada dunha longa
leucemia, morreu con 60 anos,
no 1967, no propio Courel.

Como primeira gran nova do
Ano María Mariño, Xerais pu-
blicou a Obra completa da escri-
tora, que se compón do devandi-
to Palabra no tempo e Verba que
comenza, inédito até o 1992,
cando o publicou o Concello de
Noia. A editora do libro, Vitoria
Sanjurjo, fai unha profunda aná-
lise dos temas literarios da poeta.
A lírica de Mariño caracterízase
especialmente pola forza do seu
verso intimista e a relación entre
as emocións e sentimentos coa
natureza. A pesar do limitado da
súa obra, Sanjurjo destaca a pro-
fusión de temas e a rigorosa mé-
trica que emprega.

A longa doenza e os moitos
problemas de depresión que Ma-
riño sufriu na súa vida, acompa-
ñadas da dureza da natureza que
a arrodeaba e as propias dificulta-
des que tivo que soportar conver-
ten os seus versos, en palabras de
Sanjurjo, en fonte “dunha
abraiante beleza interior: sombri-
za e preñada de tristura, que se
combina cunha percepción espe-
cial da paisaxe como vivencia
profundamente íntima”.♦

María Mariño: das praias de Noia
aos penedos do Courel
Comeza o ano de homenaxe a esta pouco coñecida poeta

Teatro
Rosalía
de Castro
MARTA DACOSTA

Antes do inicio do acto,
lémbrolle a quen me
acompaña que esta

parte do edificio recibía o
nome de Cine Rosalía de Cas-
tro, e era a fachada posterior
do edificio García Barbón. Na
miña memoria aínda vexo o
corredor estreito e escuro, polo
que descendía á sala e no que
podía observar, penduradas
das paredes, escenas de pelícu-
la en que aparecían os máis
afamados actores da época, a
década dos 70. A lembranza
ten aínda a maxia con que un-
ha nena duns dez anos lembra
as primeiras citas cunha panta-
lla grande. Quen me
acompaña sorpréndese
gratamente da información.
Logo preguntarame cando dei-
xou de recibir este nome:
“Desde que é propiedade de
Caixanova”, resposto.

Unha hora máis tarde con-
verso cun dos premiados no
certame Gzcrea. Cóntame das
dificultades para chegar ao ac-
to, non atopaban o Centro
Cultural Caixanova, e as
persoas ás que lle preguntaban
non sabían orientalos.
Expliqueilles que os vigueses
e as viguesas seguimos
denominando o edificio co no-
me anterior á restauración de
mediados dos 80. Mesmo os
máis avisados non saberán in-
dicar exactamente cal é o Cen-
tro Cultural, xa que na mesma
rúa hai tres edificios de simila-
res características e con nomes
non moi diferentes. Porén, aín-
da que nas tarxetas que nos
convidan o nome xa non
apareza, seguimos recoñecen-
do o edificio como García
Barbón, denominación coa
que si sabemos situar o lugar.

A conclusión é que non foi
un acerto modificar o nome
oficial do edificio, por máis
que as súas salas sigan levando
os nomes que historicamente
lle corresponderon. A memoria
popular corrixe aos
propietarios e teima en
denominar o edificio co nome
do seu benfeitor. E fai ben,
pois lembrar este nome é lem-
brar un parte da nosa historia,
esa historia vinculada á
emigración en Cuba nos derra-
deiros anos do XIX, unha emi-
gración que colaborou no
desenvolvemento do país e que
no caso de García Barbón aco-
meteu, entre outras obras, a re-
cuperación do Teatro Rosalía
de Castro. Nos primeiros anos
do XX a sociedade viguesa
quixo erguer e manter un
teatro que levaba o nome da
insigne escritora, unha sorte de
recoñecemento a quen tanto
debemos. Por que relegar o seu
nome e o de García Barbón a
un plano secundario, recupere-
mos estes nomes como nomes
principais, porque así o
recoñece a sociedade e porque
só así manteremos viva a
memoria do que somos.♦

María Mariño entre Manuel María e Uxío Novoneyra. no Courel.



Título: Obertura sen heroe.
Autora: Yolanda López López.
Edita: Follas Novas.

A mudanza que, no decorrer do
último século, experimentou o
xénero poético é de calibre que
non permite
comparanza
con anteriores
ocasións. Que
as artes da pa-
labra deveñan
en cultos de e
para minorías
culturalmente
privilexiadas
–nun grao su-
perior a este
no que a actual
desidia institu-
cional as ten
confinadas- só
poderemos tra-
tar de evitalo
se partimos
dunha correcta
comprensión
do alcance do
fenómeno, se
nos damos
conta de que
non se pode ler esta poesía de
Yolanda López (e moitos outros
nomes, ben sabidos de todos)
como se lía aquela de Noriega
Varela. Na poesía, cada vez re-
sulta isto máis evidente; e na
prosa evidenciarase con mei-
rande intensidade a medida que
se vaian xeralizando as fórmu-
las literarias mínimas, as axené-
ricas microliteraturas. Existe
unha nova fórmula decodifica-
dora, que activa e asenta no
mundo cultural previo do lec-
tor. En parte, só en parte, as
campañas a pro da lectura fra-
casan porque non dan nin com-
prendido nin activado, e polo
tanto desperdician, ese humus
latente que representa o acervo
cultural do lector. Para sistemas
literarios como o galego, saber
aproveitar esta conxuntura, qui-
zá sexa unha oportunidade para
tirar mordazas, condicionantes
que o marxinan a ollos da súa
comunidade propia. Quizá, o
certo é que non facelo non o vai
axudar en nada.

Que fai diferente a este tipo
de poesía? Para dicilo en ter-
mos de uso común á hora de
falar de textos do estilo do que
Yolanda López presenta en
Obertura sen heroe, pois que
se problematiza, que se encrip-
ta. Non se trata dun efecto pre-
tendido, dunha finalidade
consciente, mais tampouco é
algo involuntario. A súa orixe
áchase no acto creador. A dife-
renza da prosa, a poesía obede-
ce a unha forza creadora go-
bernada polo hemisferio emo-
tivo. E xa o movemento dadá
procurou desvencellar este ac-
to totalmente. Coa praxe poéti-
ca do moneto, foi un choque

excesivamente brusco, ainda
hoxe resulta así para moitos
lectores. Estas tentativas de
salvagardar a pureza do acto
creador non deixaron de pro-
ducirse (creaccionismo, surre-
alismo…), se ben o período da
ditadura franquista represen-
tou unha paréntese obrigada
(pola necesidade dunha poesía
de mensaxe, que fora de acce-
so doado), unha vez rematada
atopamos aos Rompente na
porfía. E deica hoxe.

Caracterízase polo seu es-
crupuloso respecto á sintaxe
interior emotiva, o cal se re-
flicte nunca aparencia que ten-
de ao caos semántico. Velaí a
problematización. Para a de-
codificación tradicional, inca-
paz, por ejemplo, de ofrecer
lecturas xustas de Manuel An-
tonio, figura que adoito reivin-
dican os/as cultores da nova

poesía mais que xa non é o seu
único referente. Por exemplo,
un lector experiente achará
nesta de Yolanda López ecos
que van desde o modernismo
deica a actualidade dunha Yo-
landa Castaño, pasando polos
ismos antes mentados e in-
cluíndo a poesía social, mo-
mento no que recupera a nece-
sidade de clareza expositiva
sen que tal extremo sexa total-
mente imprescindíbel.

Escomenza o libro “Lied”,
prosa poética de ritmo breve,
intensidade sémica e emotivi-
dade grande, que dá paso a po-
emas que son gozo consciente
de que o adentran alborada e
crepúsculo, que el non é el sen
eles. Poemas que son como
autopsias de experiencias ini-
ciáticas, ansias de medrar que
albiscan o ceo e o inferno, po-
esías que son cántico (e non

lamentación). Cántico sonoro,
poemas que piden ser decla-
mados en alta voz. Cántico vi-
sual, a autora xoga co espazo,
cos recursos infográficos
(agora e sempre), asemade in-
clúense entre os textos ilustra-
cións coloristas que tamén son
autoría da mesma Yolanda.
Cánticos atrapados entre os
dous termos da antítese, crisá-
lidas no frenesí da sinestésia,
que así son de flores negras,
das ausencias dormidas, lós-
trego, lume, paraíso, noite,
fragancias xélidas, féretros e
alcobas, masificada nada ou
pálida nitidez. Textos intimis-
tas na ausencia de amado, que
pendulan constantemente da
prosa á poesía.

Posteriormente o poema
vólvese social, social e frustra-
do e tece fulgores nas tristes te-
as do maltrato (físico e emo-
cial), da ablación, a oli(oil)gar-
quía explotadora, o conflito
chechenio, a inquisición ou o
asesinato de Ana Politovskava.
Porque acha no humano aquilo
que é menos humano e revéla-
selle a inocencia en loita contra
a perfidia. Loita desigual, soli-
taria. Chega inclusive a perder
a fe na civilización, a repudia-
la. Faise amargo o canto, canto
de hibernación e morcegos,
fracturado, que quere ser outro
e é sempre o mesmo canto in-
concluso, recomezando noutra
pedra a bater contra o eterno
muro que cantaran os Pink
Floyd, bate, bate a pedra deica
confundirse na parede, nunha
mensaxe única.

Porque non hai heroe, nesta
obertura non había heroe nos
poemas intimistas e tampoco
hai heroes nos de cariz social.
Obertura sen heroe, é obertura
sen esperanza, berro desespe-
ranzado a un mundo sen espe-
ranza no cal o único que man-
tén os soños (a trascendencia
onírica, libre de ligames racio-
nais e os seus pertinentes
monstruos), e por iso no rema-
te as referencias á música son
tan importantes. Quizá a músi-
ca sexa a derradeira heroína, o
único Mesías, ainda que de
continuo o ogro de sempre nos
naufrague as mapoulas da me-
lodía, nos tolla a danza de lume
dos violíns. Pode facelo, pode-
rá sempre, mais non poderá bo-
rrar o pentagrama no que se es-
cribe a poesía do corazón. Non
se necesita heroe, que sempre
se necesita, en habendo música
hai alimento para o espírito.
Música e poesía xa non necesi-
ta aquela figuración sonora, a
palabra, sen aditamentos, po-
súe forza, unha forza telúrica,
esa que te sostén.

Poesía? Para que? Poesía
para soñar.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Premio Xerais
Tres segundos de memoria, de
Diego Ameixeiras, gañou o
premio ‘Xerais’ 2006 cunha
historia en primeira persoa
dun mozo de
30 anos sen
traballo, sen
moza e con
ben poucas
ganas de aban-
donar a vida
de adolescente
serodio. O
libro componse
dunha morea de
minicapítulos
que nos desvelan un xeito de
vivir ben familiar para moitos
galegos deses anos.♦

Blanco Amor
Galaxia publica o último
premio ‘Blanco Amor’, Spam,
de Francisco
Castro. A obra
conta a dupla
vida do Direc-
tor Xeral d’A
Empresa, tirano
explotador dos
seus
empregados de
día e
consumidor
compulsivo de
pornografía na internet pola
noite. Crítica social co tradicio-
nal estilo do autor vigués.♦

García Barros
Unha ollada literaria a Vigo co-
mo elemento literario, transmu-
tado en Oliveira, e unha
reflexión sobre as relacións hu-
manas. Velaquí as chaves de
Lois e Hele-
na
buscándose
un día de
tormenta, de
Manuel
Veiga, que ga-
ñou o premio
‘García
Barros’ 2006
que convoca o
Concello da
Estrada. Lois
esperta unha mañá e non atopa a
Helena na cama. Ten o móbil
apagado, así que sae a buscala.
Edita Galaxia.♦

Para os máis
novos
Jaureguizar gañou o I premio
‘Fundación Caixa Galicia’ de li-
teratura xuvenil co’A Cova das
Vacas Mortas, his-
toria de Xoel
e a súa familia
nunha aldea
habitada por
hippies en Ne-
gueira de Mu-
ñiz. Agustín
Agra foi
recoñecido co
último ‘Merlín’
pol’O tesouro
da lagoa de
Reid’Is, homenaxe
aos vellos contos
que os avós lles na-
rraban aos netos. Ambos os vo-
lumes publícaos Xerais.♦

Obertura
sen heroe é
un berro
desesperan-
zado nun
mundo
no cal o
único que
mantén
os soños
é a trascen-
dencia
onírica, libre
de ligames
racionais e
os seus
pertinentes
monstruos.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. TRES SEGUNDOS DE MEMORIA.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

2. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.

3. SPAM.
Francisco Castro.
Galaxia.

4. LUAR NO INFERNO.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

5. A MEDICIÓN DO MUNDO.
Daniel Kehlmann.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. O MOVEMENTO LIBERTARIO

EN GALIZA.
D. Pereira & E. Fernández.
A Nosa Terra.

2. O SUXEITO POSMODERNO.      
Rebeca Baceiredo.
Galaxia.

3. A NACIÓN GALEGA EXISTE.
CONVERSAS
CON FCO. RODRÍGUEZ.

Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.

4. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.

Francisco Martínez-López.
A Nosa Terra.

5. GUERRA CIVIL E
LITERATURA.

Xesús Alonso Montero.
Xerais.
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Poesía para soñar
Yolanda López publica Obertura sen heroe

Fotografía de Yolanda López publicada no seu blog persoal.
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Título: Unha soidade demasiado ruidosa.
Autor: Bohumil Hrabal.
Traducción: Fernando de Castro García.
Edita: Rinoceronte.

“Levo trinta e cinco anos traba-
llando con papel vello, e esta é a
miña love story. Trinta e cinco
anos prensando libros e papel ve-
llo, trinta e cinco anos enzoufán-
dome con letras, de xeito que se-
mello unha enciclopedia, unha
máis das moitas que levo prensa-
do en todo este tempo”. Hanta, o
protagonista de
Unha soidade
demasiado rui-
dosa comeza
así un relato au-
tobiográfico
–case confesio-
nal– que, en
principio, se-
mella unha la-
daíña alucinada
e que, pouco e
pouco, se vai
transformando
nun discurso
dunha precisión
esmagadora. O
lector seguirá
abraiado a Han-
ta a través das
súas xornadas
laborais, dos
seus excesos al-
cólicos, das sú-
as clarividentes reflexións e deli-
rios, para se converter en teste-
muña dos esforzos que realiza pa-
ra salvar da destrución algúns dos
libros que ateigan o soto onde tra-
balla ou para darlles un final dig-
no do que representan. 

Cómpre dicir dende o princi-
pio que estamos ante unha novela
formidable, na que, por momen-
tos, o lector crerá estar lendo a un-
ha especie de visionario. E nunca
mellor utilizada esta palabra, xa
que –como Kafka– é a partir da
visión, da mirada, da perspectiva,
que Hrabal vai construíndo o seu
mundo. A particular sensualidade
da súa escrita transmítesenos por

medio dun angustioso compromi-
so entre realidade e imaxinación,
no que os elementos do mundo
real son forzados, a través da lin-
guaxe, a todas as transformacións
precisas para acadar unha enorme
expresividade, próxima ao oníri-
co, que nos enfronta co verdadei-
ro sentido da vida tal e como a
concibe o protagonista.

O monólogo de Hantá é, en
primeiro lugar, o dun home co-
mún, “culto sen querelo”, que
loita por manter a súa individua-
lidade nun mundo que propicia o
conformismo, a medianía aco-
modaticia. A creatividade que
exhibe elaborando as súas balas
de papel é, sobre todo, un berro
de protesta ante a uniformidade
da sociedade que o arrodea, ante
a simplificación das capacidades
do home nunha orde rutineira
que lle atranca o camiño ao indi-
viduo para se amosar coma un
ser imperfecto nunha comunida-
de imperfecta.

Pero tamén é moito máis. O
soto onde Hanta desenvolve o
seu traballo é o lugar onde se es-
cenifica a loita entre civilización
e barbarie. El sabe que os libros

que a súa máquina
amagulla son máis
ca papel. O peque-
no refuxio onde se
atrapallan, mestura-
das, obras literarias
e filosóficas e re-
producións de ca-
dros de Rembrandt
e de Van Gogh, re-
vélanos o seu ver-
dadeiro significado
cando –grazas a hu-
milde historia de
amor cunha xitana
que o protagonista
rememora– se pon
en relación co nome
de Auschwitz. Da-
quela comprende-
mos a grandeza mo-
ral de Hanta. “Cada
vez que a miña
prensa hidráulica

timbraba para acto seguido es-
magar libros cunha forza de vin-
te atmosferas, eu sentía o renxi-
do dos ósos humanos machuca-
dos, coma se estivese a triturar
nun muíño de man os cranios e
os ósos dos clásicos que esmago
na prensa”. Da dialéctica entre a
máis refinada cultura e a destru-
ción do mundo xorde a súa con-
vición de que “o ceo non é hu-
mano, nin tampouco o é a persoa
que se dedica a pensar”. 

Cando cara á fin da novela
Hanta presencie a substitución da
súa prensa por un inmenso e im-
persoal artefacto tecnolóxico que
pulveriza o papel e os libros indi-
ferente aos prodixiosos tesouros
que ocultan, Hanta soña coa des-
trución de Praga, consciente de
que a produción en masa contén o
xermolo da aniquilación absoluta.
O progressus ad futurum convér-
tese no regressus ad originem. E,
non embargante, no fondo das
cárcavas do terror (in)humano
que Hanta albisca, existe aínda un
sentimento case rabiosamente op-
timista: “cando os inquisidores de
todo o mundo queiman libros, fa-
no en van, pois se un libro trans-

mite algo de validez universal, o
seu riso lene e silencioso séntese
ata cando as chamas o devoran, e
é que un verdadeiro libro sempre
indica un camiño que leva alén de
si mesmo”.

O libro como representación
do mundo, ese vello tema que os
lectores todos veneramos, trans-
mútase así nunha deliciosa e es-
cura alegoría que Hrabal vai de-
bullando a través de pensamen-
tos e imaxes dunha beleza res-
plandecente e audaz. A eufórica
lucidez do protagonista desta
historia procede da ensinanza
asimilada de que o marabilloso
legado da vida é inseparábel da
morte, da devastación. No seu
universo –no seu soto– situado
nun punto intermedio entre unha
Praga helénica, chea de luz, e un
atroz submundo de sumidoiros
no que as ratas libran unha
perpetua e encarnizada batalla,
esta fulminante certeza constitúe
o sopro de sabedoría que o man-
tén freneticamente amarrado á
vida, xa que a obra de arte –ese
territorio no que Hanta sitúa a
súa existencia– se alimenta da
experiencia e desafía a banalida-
de cegadora que constantemente
ameaza o lume que nos nutre. 

Bohumil Hrabal –un autor
moitas veces esquecido e que
debería terse máis en conta ao
elaborarmos a lista de escritores
imprescindíbeis do século XX–
posúe unha portentosa escrita
que, en Unha soidade demasia-
do ruidosa, proxecta unha repre-
sentación do fulgurante misterio
da existencia humana que deixa-
rá ao lector literalmente pasma-
do. Metáfora da desolada con-
tradición na que transcorren as
nosas vidas, o seu imperativo
ético –simbolizado na floración
cultural que apodrece na cova
do protagonista– só pode resu-
mirse na cita de Goethe que abre
o libro: “Só o sol ten dereito ás
súas manchas”.♦

MANUEL XESTOSO

O libro
como
representa-
ción
do mundo
transmútase
nunha
deliciosa e
escura
alegoría
debullada a
través de
pensamentos
e imaxes
dunha bele-
za resplan-
decente .

Nova +
Periódico económico
de Galicia

Nº 2. Decembro 06. Prezo 1,50 euros.
Dirixe: Xosé María Vilabrille.
Edita: Sar Comunicación.

Esta publicación mensual adí-
calle a portada a unha
entrevista con Xosé Luís
Méndez,
director
xeral de
Caixa
Galicia. A
outra
noticia des-
tacada deste
número é o
anuncio de
que a bolsa
de Madrid
deseña un programa para que
coticen as pequenas e media-
nas empresas galegas. A
publicación subliña o proceso
de “fuxida” das empresas do
téxtil na procura de man de
obra barata, a entrada de Ma-
nuel Xove no núcleo duro da
dirección do Banco Pastor.♦

Fouce
Nº 249. Decembro 06.
Coordina: Xosé García.
Edita: SLG.

A principal noticia que se des-
taca é a aprobación do Plano
Lácteo, que supón problemas
para os gandeiros que
se adican
ao leite.
Celébrase
o nacemen-
to de
Pasdeza,
unión de 60
explotacións
de vacún.
Tamén se in-
forma dos
riscos dos cultivos enerxéticos
(principalmente, aceite de
xirasol para biodiésel) para a
agricultura tradicional.
Ademais, toda a actualidade
do sector agrario.♦

Raigame
Nº 25. Decembro 06.
Dirixen: Mariló e Xulio Fernández.
Edita: Deputación de Ourense.

Publícanse os primeiros
premios dos concurso de
investigación etnográfica,
literatura e fotografía. O
primeiro premio foi para
Aníbal Cid, por ‘Metalurxia e
técnicas
esquecidas
dos
ferreiros’ e o
segundo para
Liliana
Carro, por
‘Seres sobre-
naturais de
Filgueira
(Crecente)’.
En literatura,
os premiados foron Xoán Xo-
sé García, Purificación Rodrí-
guez e Sara Cid. No de
fotografía, gañaron os
traballos de Héctor Guzmán e
Xoán Andrés Hervella. O ter-
ceiro premio foi para Diego
González, Manuel Blanco e
Ascensión Rodríguez.♦

Título: As metamorfoses do tunel.
Autor: Román Raña.
Edita: PEN Clube Galicia.

Instalado na efusión e no ins-
tinto, na afectada emoción, sul-
cada a súa voz de sons redun-
dantes e esgotadas inercias,
Román Raña, en As metamor-
foses do túnel (III Premio Cai-
xa Nova, 2004), aínda que ás
veces alcanza o verso brillante,
o esbozo audaz ou a secuencia
entoada das formas, adoito des-
tila un denso e abafante desfile

de figuras pauta-
das: sensacións
diluídas no ex-
ceso de adornos,
na ausencia de
ritmo e no dis-
tante debuxo da
imaxe.

Así acha ver-
sos singulares e
íntimos –cando entón aprende-
mos que abril é unha caricia–,
amosa a melancolía –Segue
tendo os seus vicios a verda-
de–, a memoria –e sempre hei

de lembrar/ os
rostros das ra-
pazas máis ve-
niais–, e a emo-
ción –É case
mediodía nos
teus ollos–,
amais de ilustrar
insondábeis fi-
guras –Os ollos

como táboas que adelgazan–,
estampas sentimentais –Os bi-
cos rotos medran pola alma/
como rosas sen vida–, e recei-
tas florais –plantar algún ne-

núfar baixo as pálpebras– a fi-
car na efusión e na inercia.

Á procura do perfil íntimo
da forma, da intuición e a ter-
nura, a palabra de Román Raña
devén imaxe sulcada de efusi-
vos enfeites e sons rituais que
distancia a emoción e esvaece a
tensión: a flora e a fauna, o de-
corado e a rotina esfuman a pe-
gada do tempo e a soidade, e a
memoria e a ausencia a miúdo
fican borrosas e envisas.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

As metamorfoses de Román Raña
Á procura do perfil íntimo
da forma, a palabra
de Román Raña
devén imaxe sulcada
de efusivos enfeites 

O prezo da lucidez
Edítase en galego unha das obras imprescindíbeis
do checo Bohumir Hrabal

Bohumil Hrabal.



Pomerania meu amor parece
conter claves autobiográficas.

Ten moitas. O personaxe
central da novela é un home que
está en coma nun hospital de
Nova York e ao seu carón unha
irmá loita por despertalo. Aí es-
tán os pensamentos del que loita
por vivir e polo medio fala meu
pai, miña nai ou meu avó xunto
a historias doutras xentes que vi-
vín eu. Hai unha, que ocupa co-
renta páxinas, sobre un neno de
cinco meses que se perdeu na
guerra e despois a nai atopouno
pasados sete anos. Foi un feito
que vivín e mesmo estaba dian-
te cando se encontraron. É unha
reflexión sobre os nenos que se
perden na guerra e que son víti-
mas especiais do horror.

Fálanos da II Guerra
Mundial?

Son filla e neta de refuxia-
dos e desterrados, aínda que ti-
veron a sorte de que as súas pro-
piedades non se viron afectadas,
mesmo estando a casa familiar
perto de Dresde. Escribo sobre
a II Guerra Mundial e os bom-
bardeos porque apenas se tocou
e agora estase investigando
moito en Alemania sobre el, a
diferenza do que aquí sucede.
España foi sempre do dito “bo-
rrón e conta nova” e se miras a
historia fixérono sempre: expul-
saron os xudeos e esquecéronos
e así con moitos aspectos da súa
historia. Hoxe hai un fenómeno
precioso e é que os xudeos están
empezando a voltar a Alemania
e daquela aparecen palabras en
yidish nas telenovelas, pero co-
mo se investigou e se falou tan-
to hai harmonía. Pola contra
aquí sempre se está falando de
que foi peor porque se tratou
dunha guerra civil con dous
bandos, e pregúntome de que
bandos falamos. Se había un
goberno legal, os que foron asa-
sinados de que bando eran? En
Alemaña nas familias había SS
e outros que se apartaron indig-
nados ou eran comunistas ou
doutras ideas. Se non falamos
disto e o entenden os escolares
nunca seremos un país europeo.

Refírese, xa desde o título,
a terras como Pomerania,
Besarabia,... que despois per-
déronse case do mapa.

Pomerania era alemá desde
700 anos atrás e cunha povoa-
ción que miña nai explicaba en
estratos: arriba os alemáns, des-
pois os polacos e finalmente os
caxubes, que eran unha minoría
étnica (unha expresión que odio,
porque parece que non se lles
quer dar nome!!). Agora os pola-
cos están por riba, logo os caxu-
bes e despois os alemáns, que es-
tán mortos ou non existen. A Be-
sarabia tiña unha colonia alemá
instalada en 1806. Amiña familia
era de Suavia, berce dos suevos,
que foron chamados pola zarina
para repovoar Besarabia porque
criaban cabalos e frutais e até ho-
xe seguen facendo o mesmo, en
Canadá, Alemania ou Australia.
Son como os galegos polo mun-
do. A miña familia era xudea pe-
ro non se soubo e salváronse. Vi-
vimos toda a infancia escoitando
falar de cabalos brancos, de fru-
tais e de terras imensas. 

E como viu unha sueva a
Galiza máis de mil anos des-

pois dos seus antepasados?
Estaba en Madrid estudan-

do, co español xa moi aprendi-
do, e coñecín a un rapaz nunha
manifestación contra Franco.
Sacoume por debaixo dun ca-
balo e cando me falou pregun-
teille por aquel acento que me
parecía espantoso, Díxome que
era galego. Abraiantemente ca-
sei con el aos poucos meses e
aquí estou. Perdín daquela a
oportunidade de publicar en
Alemania e despois xa entrei na
cultura galega. Agora estou fa-
cendo poesía e prosa en alemán
e confío en poder tamén meter-
me nesa literatura. Pero de se-

guido me piden cousas en gale-
go, por exemplo teatro que me
gosta especialmente, e despois
o que fago é facer versións no-
vas en alemán, non traducións.

Pon en boca dunha perso-
naxe súa que escrebe para
calquera que queira meter o
narís no libro. É unha máxi-
ma súa como escritora non
procurar un lector específico?

Non concordo con esa idea
de Santiago Jaureguízar que lin
en A Nosa Terra de que el escri-
be para os institutos. O que pen-
so é que a literatura e a cultura
galegas está ocupada por homes
e maiormente pensada para ho-

mes e as mulleres aparecen co-
mo guinda do pastel, como alibí.
Eu escribo desde os cinco anos e
agora teño dúas novelas sen pu-
blicar, que seguro que encaixarí-
an niso que chaman “xénero xu-
venil”, pero vexo que poden diri-
xirse a un público máis amplo.

É unha muller de varias
linguas, cal é a súa priorida-
de na literatura?

Estou profundamente meti-
da na literatura galega e consi-
dérome escritora galega pero ta-
mén alemá e ás veces castelán
ou inglés. Usando calquera das
linguas que domino considéro-
me unha muller solitaria en can-

to ao proxecto literario, e penso
que nas catro linguas consigo
manter un mesmo tono, no que o
humor e a prosa poética teñen
unha gran importancia. As mi-
ñas fillas son as mellores teste-
muñas disto que digo.

Deu clases de inglés du-
rante quince anos e despois
adicouse profesionalmente ao
deseño de parques infantís.

Instalei máis de setecentos
parques infantís, que tamén con-
tribuín a deseñar, por toda Galiza,
desde Sarria a Ourense ou a prác-
tica totalidade dos da Coruña.
Traballaba para unha multina-
cional danesa e despois tamén
con deseños propios meus para
empresas alemanas. É unha face-
ta miña que me deu moita sona.
De feito formo para da comisión
para facer unha norma europea
dos parques infantís. Pero agora
quero dedicarme a tres cousas: li-
teratura, radionovela e series de
televisión, porque a xente adoles-
cente precisa argumentos para
eles. Vexo moito a TV galega e
distingo perfectamente a diferen-
za que hai entre as series que se
fan aquí e as españolas. Nas espa-
ñolas sempre están berrando e fa-
cendo cousas parvas e ruidosas e
o tratamento que reciben os nenos
é como esterotipos de neno gra-
cioso ou de nena chapona, men-
tres nas galegas, que miro con
moita atención, son rapaces que
falan cos avós, que non os fan fa-
lar como non falan e teñen unha
naturalidade abraiante. Paréceme
un logro que hai que destacar.

Esa forma súa de contar
lembra por momentos algun-
has cousas de Cunqueiro, do
que traduciu poesía ao alemán.

Hai cousas del que non me
gustan e están sobrevaloradas.
Pero o sentido de humor, que é
igual en todas partes e hai quen o
ten e quen non, interesoume en
Xente de aquí e acolá. Non me
influiu porque eu xa era así. Veño
dunha familia sarcástica e irónica
e esa vea está na miña escrita.

E o tema central de Pome-
rania meu amor é, paradoxi-
camente, o drama e a cruel-
dade da guerra.

Aínda sendo un tema extre-
mo éme imposíbel non usar o
vehículo do humor, porque é
preciso rir e, sobretodo sorrir.
Miña nai a primeira vez que en-
trou en Galiza sorprendeuse da
seriedade sobretodo dos homes.
A min dábanme medo e parecía
que ían de uniforme. Era o final
do franquismo e a maioría da
xente vestía de escuro. Ademais
é unha sociedade onde a xente
ten pouco atrevemento para fa-
lar en público. Comprobeino in-
do con Manuel Lourenzo a fa-
cer un diálogo de Hansel e Gre-
tel. Estando con profesores nin-
gún se atrevía a sair para facer
de lobo... é un síntoma social
porque como van facer despois
para que falen os rapaces? Por-
que estes teñen un problema de
aborrimento, pero os adultos
dedícanse a falar moito deles
pero non con eles. Por iso avo-
go polo teatro nas escolas como
un medio de aprender e de ex-
presarse. Ademais vale tamén
para aprender idiomas, e seino
ben pola miña experiencia de
quince anos dando clase.♦
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Heidi Kühn-Bode
‘Veño dunha familia sarcástica e

esa vea está na miña escrita’
XAN CARBALLA

Filóloga, escritora, profesora e tradutora (preferentemente de lírica galega), así se autodefi-
ne Heidi Kühn-Bode (Baviera, 1945), que non hai moitos meses publicou a novela Pomera-
nia, meu amor (Espiral maior). Asegura que a súa patria é a literatura e escribe en catro lin-
guas (galego, alemán, castelán e inglés). En 2003 recibiu o premio Estornela da Fundación
Neira Vilas por Os mundiños e traduciu ao alemán Xente de aquí e acolá de Cunqueiro.

X. CARBALLA
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A.N.T.
O 2006 foi o Ano Lugrís. O
homenaxeado no Día das
Letras logrou saír do esque-
cemento grazas aos múlti-
plos actos, exposicións e li-
bros que seguiron a súa bio-
grafía e o seu labor como di-
vulgador cultural galeguis-
ta. Moita desa tarefa de
“ilustración” desenvolveuna
nas páxinas d’A Nosa Terra.

Manuel Lugrís Freire desenvol-
veu un enorme traballo a prol da
divulgación do galego no medio
cultural. Foi dramaturgo, poeta,
novelista, autor de relatos bre-
ves e constante colaborador en
medios de comunicación en Ga-
licia e en Cuba. Asemade, Lu-
grís Freire está considerado po-
liticamente como un dos precur-
sores do nacionalismo que habí-
an constituír ideoloxicamente as
Irmandades da Fala. En todos
os seus escritos avoga pola re-
dención de Galiza a través da
superación das súas limitacións
legais, o final do caciquismo e a
chegada dunha época plena-
mente democrática.

Os investigadores aprovei-
taron a homenaxe do Día das
Letras para reivindicar a súa fi-
gura, salientando especialmente
que Lugrís era un home alleo ás
letras que soubo abrir camiños
para a nosa cultura. Se o século
XIX foi o do Rexurdimento, o
escritor sadense foi consciente
de que era necesario abrir a lin-
gua a todos os rexistros e xéne-
ros da literatura escrita.

O andel

Como cada ano, onde máis se
notou a pegada de Lugrís foi nas

librarías. Ao redor do sadense
publicáronse varias biografías.
Manuel Lugrís Freire, de Henri-
que Rabuñal (A Nosa Terra), é
unha semblanza breve do autor.
Manuel Lugrís Freire: a fe na
causa, de Xosé Manuel Fernán-
dez Costas (Baía), tamén insiste
no formato breve. Galaxia pu-
blicou Lugrís Freire, unha bio-
grafía, de Xabier Campos Villar,
e Xerais preferiu un libro de for-
mato xuvenil para recordar a vi-
da e obra do escritor, Manuel
Lugrís Freire. Biografía e anto-
loxía, de Ramón Nicolás.

Sobre a súa obra, Xabier
Campos publica A obra narra-
tiva en galego de Manuel Lu-
grís Freire (editado pola Xunta
de Galiza) e tamén Manuel Lu-

grís Freire. Antoloxía (Gala-
xia). Como cada ano, a edito-
rial 3C3, editou o seu Diciona-
rio sobre o homenaxeado no
Día das Letras. O de Lugrís
asínao tamén Campos Villar.
Francisco Pillado Mayor é au-
tor d’O teatro de Manuel Lu-
grís Freire (Ediciós do Castro).
Nese mesmo selo editaron Né-
lida Cosme e Mª Dolores Sán-
chez Vales Escolma de textos.

Durante este ano houbo tem-
po para a edición de dúas das sú-
as obras teatrais. A Universidade
da Coruña editou A costureira
d’aldea, comedia de costumes
situada nunha aldea. A costurei-
ra Xaquina é moi belida e ten
dous pretendentes, Mingos e
Plácido, un deles castelán. A

obra busca normalizar o uso do
galego entre a xente e darlle
prestixio nunha época na que es-
taba marxinado completamente
fóra do ámbito familiar. A ponte,
editada por Edicións A Nosa Te-
rra, é un drama. Pedro e Ánxela
son labregos. Ánxela sofre o
acoso sexual do vinculeiro da
zona, que quere deitarse con ela
a todo risco. Ameázaa con man-
dar o home á cadea se non cum-
pre os seus desexos. Esta é unha
obra reivindicativa da situación
de indefensión dos pobres na
Galiza de primeiros do século
XIX. O Consello da Cultura re-
editou a Gramática do idioma
galego, orixinal do 1931, en for-
mato facsímile. Os contos que
Lugrís escribira na primeira e
segunda etapas d’A Nosa Terra
(entre o 1907 e o 1917) volveron
publicarse no semanario durante
todo o ano baixo o epígrafe “A
carón do lar”, nome da histórica
sección que o autor asinaba co
pseudónimo Asieumedre.

A figura de Lugrís centrou,
ademais, un filme documental
realizado por Francisco Rodrí-
guez Fontarigo e con guión
Afonso Vázquez-Monxardín.
Nesta fita, que só dura uns 10
minutos e que está patrocinada
pola Consellaría de Educación,
pódense coñecer os datos prin-
cipais da vida do galeguista.

Durante o 2006, toda Galiza
se encheu de actos sobre a vida
e a obra de Lugrís Freire. O máis
importante, coma todos os anos,
a homenaxe que lle ofreceu a
Real Academia Galega o 17 de
maio en Sada. A homenaxe desa
data estendeuse a outros lugares,
caso da Universidade de Barce-
lona, que acolleu un ciclo de
conferencias sobre Lugrís.♦
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Transición
DAMIÁN VILLALAÍN

Non só a dereita afín ao
PP reclama –un pouco
tarde– a vixencia do

Pacto Constitucional e do
consenso que fixo posible a
transición española á
democracia. Tamén seguimos
sendo moitos os que, dende a
esquerda e cunha visión moi di-
ferente da auspiciada polo PP,
nos sentimos herdeiros e co-
protagonistas deses logros histó-
ricos, que non só permitiron un
cambio radical e masivamente
refrendado de réxime político,
senón tamén a constitución de
Galicia, por vez primeira na súa
historia moderna, en suxeito de
dereito e en comunidade
autogobernada con poderes, ins-
titucións e competencias que
van moito máis aló do estipula-
do no Estatuto de 1936. Cando
Carlos Aymerich (ANT, 1.249)
di que eses pactos e eses
consensos non son “referencias
e valores válidos para a Galiza
máis libre e máis xusta que que-
remos construír”, moito me
temo que está tratando de xusti-
ficar a touro pasado a ausencia
do nacionalismo galego neses
consensos e neses pactos, nos
que si participaron en primeira
liña e sen tantos melindres os
nacionalistas cataláns. 

Foi unha ausencia forzada e
forzosa, cuxo principal causante
foi o dogmatismo, a inmadurez
política e o seu habitual corola-
rio: a incapacidade para empati-
zar coas aspiracións das grandes
maiorías sociais. Foi un dos
máis graves erros da historia do
nacionalismo galego e non sei
se segue a ter sentido aplicarlle
a ese asunto a devaluada receita
de sempre: proceder á súa reela-
boración narrativa e camuflar
un erro estratéxico de grandes
proporcións baixo as flexibles,
garimosas e sempre propicias
saias do maniqueísmo ideolóxi-
co e da memoria parcializada.
Fronte a esta contumaz teimosía
en xustificar o inxustificable, un
pregúntase se non sería máis
conveniente, sobre todo para o
propio nacionalismo, introducir
elementos de autocrítica históri-
ca e aceptar que tamén na
traxectoria das forzas
nacionalistas –esa que Aymerich
define con grandilocuente
voluntarismo como “insuborna-
blemente democrática e
comprometida coas maiorías so-
ciais”– hai pasos en falso, equi-
vocacións e autoenganos. Nada
que non ocorra nas mellores fa-
milias políticas.

E quizais tampouco estea
de máis recordar que detrás de
palabras tan doces e harmóni-
cas como pacto ou consenso
non houbo elegantes xogos de
salón, senón realidades moi
duras que teñen que ver coa
dor, coa dignidade e coas con-
viccións. Moitos dos que
sufriron pola causa da
democracia e do autogoberno
foron en boa medida sustento
e mesmo responsables dos
acordos da Transición. Dende
o diálogo e dende a memoria,
tampouco eles deberían ser
obxecto nin do silencio nin da
terxiversación.♦

Remata o Ano Lugrís
Exposicións, filmes e biografías
dan a coñecer a figura do divulgador galeguista

CÉSAR LORENZO GIL
No 2007 celébranse varios ca-
bodanos culturais. Nesta oca-
sión fan anos elementos im-
prescindíbeis para entender-
mos a constitución da identi-
dade nacional contemporánea,
caso do himno, composto por
Pascual Veiga sobre un poema
de Eduardo Pondal ou a crea-
ción do periódico A Nosa Te-
rra na Coruña.

Como homenaxe póstuma
a Pascual Veiga, para recadar
fondos cos que erguer un mo-
numento á súa memoria en
Mondoñedo, o 20 de decem-
bro do 1907 escoitouse por
primeira vez o himno galego
sobre o escenario do Gran Te-

atro de La Habana. O compo-
sitor, que morrera semanas
antes, compuxera no 1890 un-
ha partitura co obxecto de se
converter nunha “marcha re-
xional”, sobre a base do poe-
ma “Os pinos”, de Eduardo
Pondal, pero a súa composi-
ción non puido tocarse e can-
tarse até 17 anos despois. 

A xestación do himno foi
curiosa. Xosé Fontenla Leal
quería un himno para Galiza.
Primeiro pensou en que Ma-
nuel Curros Enríquez escri-
bise un poema que había mu-
sicar o Mestre Chané. Este
proxecto non fraguou e aca-
baron finalmente por compo-
ñelo Pondal e Veiga.

Na Coruña, o 4 de agosto
do 1907 aparecía o primeiro
número d’A Nosa Terra, vo-
ceiro xornalístico da rama ga-
leguista de Solidaridad Galle-
ga. Este xermolo do semana-
rio estivo á venda até o 27 de
outubro do 1908 e usaba aínda
o castelán para temas políti-
cos. O seu primeiro director
foi Uxío Carré Aldao e nel co-
laboraban decotío Manuel
Murguía, Eduardo Pondal e
Manuel Lugrís Freire, entre
outros. A Nosa Terra celebra-
rá o centenario con moitas ini-
ciativas que se irán debullan-
do en próximos números.

No 2007 tamén se cumpri-
rán os cen anos do nacemento

de Henrique Líster, xeneral do
Exército republicano que che-
gou a combater os nazis como
oficial de alto rango da URSS,
ademais do famoso autor de
Tintín, Hergé, o escritor Alber-
to Moravia ou o arquitecto bra-
sileiro Oscar Niemeyer (que
aínda vive), un dos responsá-
beis da construción de Brasília
a primeiros da década do 1961.

Tamén se celebrará o quinto
centenario da morte do cartógra-
fo bávaro Martin Behaim, que
confeccionou o primeiro globo
terráqueo a finais do século XV
e os cen anos da morte do músi-
co noruegués Edvard Grieg ou
do dramaturgo francés Alfred
Jarry, autor de Ubú Rei.♦

Cabodanos da nación
O himno e A Nosa Terra chegan aos 100 anos no 2007

Manuel Lugrís Freire.



A longametraxe documental
que agora se está a gravar por
terras asturianas naceu no
marco da pasada edición do
Play-Doc, o festival interna-
cional de documentais que se
celebra en Tui. Concretamen-
te foi seleccionada nun dos
apartados do festival, o certa-
me obradoiro Xpréssate entre
as seis propostas presentadas
para traducirse en longame-
traxe. En preto de cinco minu-
tos, Rubén Pardiñas e Carlos
Aguilera conquistaron ao xu-
rado do taller, cunha curta-
metraxe na que se retrataba o
conflito de identidades que
existía en Ibias, unha vila si-
tuada na fronteira entre Astu-
rias e Galiza. A curta, concibi-
da como unha sorte de presen-
tación da longametraxe, foi
mercada pola TVG e emitida
no programa Onda curta.

Nove meses despois de que
o proxecto fose seleccionado en
Tui, o equipo de rodaxe, com-
posto por profesionais galegos,
asturianos, madrileños e fran-
ceses, atópase en plena fase de
gravación. Ademais da aproxi-
mación que se fixo na curtame-
traxe ao Eo-Navia, á súa cultu-
ra e á súa lingua, Fronteiras ta-
mén se achegará a Castropol e
A Veiga en Asturias, Vilafran-
ca do Bierzo en León, Lubián e
Hermisende en Zamora e Cas-
tro Laboreiro e Soutelinho na
Raia de Portugal.

O resultado final será un
documental sobre os límites
xeográficos e culturais de Gali-
za, no que se fará fincapé na
percepción dos veciños destes
lugares estremeiros. Serán os
propios habitantes os que
aborden os conflitos identita-
rios que eles viven, unha per-
cepción que se atopa distancia-
da do discurso enfrontado que
estas cuestións xeran no ámbi-
to político e mediático. Trátase,
en palabras do director, de
amosar como as fronteiras ad-
ministrativas supoñen en oca-
sión un atranco para o desen-
volvemento cultural, cando
ambas non coinciden. 

Ademais do problema lin-
güístico, o documental aborda
outro tipo de cuestións que se
derivan do conflito, como o
aspecto político. Segundo ex-
plica Rubén Pardiñas, a situa-
ción que vive Asturias é dife-
rente á do Bierzo e á de Por-

tugal. “Mentres que no Bierzo
a situación está máis normali-
zada, en Asturias hai moito
conflito. A explicación é que
nesta comunidade existe outro
idioma. Noutros lugares nin-

guén discute que iso que se fa-
la sexa galego”, sinala.

O documental tamén conta
coa opinión de expertos, filó-
logos, políticos e filósofos, en-
tre eles Henrique Costas, Feli-

pe Lubián, a Secretaria Xeral
de Política Lingüística  Mari-
sol López, Lluis Álvarez, Xosé
Lluis García Arias, que fora
presidente da Academia da
Llingua Asturiana e Ramón
Dandrés. 

Sen cartos do país

Malia que TVG mercou a cur-
tametraxe inicial, a longame-
traxe non conta con capital
galego porque, como indica o
director “non houbo intere-
se”. Rubén Pardiñas mostrase
sorprendido por esta falta de
apoio privado galego. “Seme-
lla que este é un proxecto axei-
tado co cambio de goberno, no
que se poden falar cousas até
agora silenciadas” mais non
descarta o interese posterior

que pode xerar a película un-
ha vez rematada.

O documental, patrocina-
do por Avid e producido por
Pasacana Films, estrearase en
Tui na terceira edición do fes-
tival Play-Doc.

Premios Xarmenta

Despois de Asturias, o equipo
de rodaxe desprazarase o 24
de xaneiro ao Bierzo para fa-
cer un seguimento da gala de
entrega dos premios que a aso-
ciación Xarmenta concede a
unha persoa e a unha institu-
ción para recoñecer o seu com-
promiso co galego no Bierzo.
Os premiados nesta ocasión
son Amancio Prada e a Real
Academia Galega, que está a
celebrar o seu centenario.

En paralelo a súa faceta
como director cinematográfi-
co, Rubén Pardiñas é autor
de Emancipació, de que? Una
visió pragmatista del arte con-
temporáneo (XII Premio Es-
pais a la Crítica de Arte) así
como de varios artigos en
medios especializados como
Papers d’Art, artszin.net e ar-
te-net.org.♦♦Nº 1.250 ● Do 29 de decembro do 2006 ao 11 de xaneiro do 2007 ● Ano XXX

LLíímmiitteess
MAR BARROS

Rubén Pardiñas está a gravar nas vilas limítrofes de Asturias o documental Fronteiras, no que pro-
pón unha reflexión sobre os conflitos de identidades que se xeran cando os límites administrativos
non coinciden coas fronteiras culturais. O Bierzo e o norte de Portugal serán as próximas paradas
da rodaxe, na que están a participar filólogos, políticos e veciños destes lugares. A película estreara-
se a finais de marzo na terceira edición do Festival Internacional de Documentais Play-doc de Tui.



H.V.
Un concurso e unha exposición
dedicados á cerámica, en Vigo, re-
visan os tradicionais copos de cer-
vexa e revitalizan as case abando-
nadas cuncas de viño. As dúas ini-
ciativas son consecuencia do con-
curso de elaboración de xerras de
cervexa que no seu día puxo en
marcha o desaparecido pub Ardo-
ra, tamén na cidade de Vigo.

No Bar Cabiria (Afonso XIII
32) celebrouse o I Premio de cerá-
mica “O grolo do Cabiria”, no que
participaron cincuenta persoas que
presentaron vasos cerámicos me-
nores de dez centímetros de diáme-
tro e dezaoito de altura elaborados
artesanalmente. As obras partici-
pantes están expostas nese local
hostaleiro deica o 15 de xaneiro.

A exposición comezou o 14
de decembro e o 21 dese mes
produciuse o fallo do xurado do
concurso. O primeiro premio to-
coulle ao vaso “Sargassum”, ela-
borado por Marta Armada, a
quen correspondeu un galardón
de 400 euros. O segundo foi pa-
ra a obra titulada “Á cuarta vexo
elefantes”, de Verónica Pérez,
que se embolsou 200 euros.

Houbo dúas mencións especiais:
a primeira pola obra “Cubatón”,
de Nerea Domínguez, e a segun-
da polo vaso “Nin unha soa pala-
bra”, de Xesús Dobao.

Iago Presa, un dos integrantes
do xurado e copropietario do Ca-
biria, indicou que os premios con-
sideraron o aspecto estético e fun-
cional, “ademais de ter en conta a
parte técnica, que valoraron dous
ceramistas da Escola de Artes e
Oficios de Vigo e da Escola Mu-
nicipal de Cerámica de Nigrán,
que colaboraron no concurso”.
Agás as obras gañadoras –que pa-
san a ser propiedade do Cabiria–,
moitos dos “grolos” participantes
no concurso están á venda.

Noutro bar da cidade, o
Cunca (Rosalía Castro 32), ten
lugar unha exposición que se
celebra até o 19 de xaneiro e na
que alumnos da Escola de Artes
e Oficios de Vigo e a Escola
Municipal de Cerámica de Ni-
grán expoñen 43 cuncas de viño
de material cerámico elabora-
das artesanalmente. Moitas das
pezas están á venda no propio
bar e o seu prezo oscila entre 20
e 60 euros.♦
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A soidade nos bares
MARGA ROMERO

Hai quen soña con moita forza que o próximo 2007 comece unha
vida nova como manda o dito do ano novo e que polo San
Silvestre todos os seus males teñan caducidade. O que máis se

desexa estes días é prosperidade, sen que sexamos capaces de darlle
contido a esta palabra, cando a escoitamos en anuncios, a escribimos
ou nos chega por correo, sen que pensemos nela colectivamente. Den-
tro do saquiño que pon prosperidade está un cartel especial para quen
vive sen compaña, alí pódese ler: que o próximo ano non esteas
sempre na compaña da soidade. Falamos desa negra sombra, que se
adoita pasear polos bares e que tantas persoas bendicen e practican
con aleivosía e premeditación, mentres a outras tantas lles parte o
corazón. O terror xa comeza polo Nadal, ninguén pode, debe, cear só
ou soa esa noite. Ás mesas das casas convócase ao exiliado, á tía
solteira, ao irmán separado que non lle toca coa filla, á veciña de toda
a vida, xa que está moi mal visto pasar a noiteboa sen compaña.
Comezar o ano novo en soidade afasta da normalidade e converte en
persoa rara e desas que dan que desconfiar. Quen non ten algún paren-
te? Algunha amizade? Son días estes de discusións por herdanzas, po-
los alimentos que imos comer, días especiais nos que volven as liortas
da infancia e as de sempre, días nos que máis ca nunca alguén prefire
estar só ou soa. Son estes días nos que a moitas persoas non lles queda
outra que seguir coa eterna soidade e días nos que moitas non desexan
partillala con ninguén. Quen máis sabe das soidades das cidades, vilas
e parroquias son as persoas que atenden os bares. Coñecen mellor ca
ninguén o que debería conter cada saquiño de prosperidade, desa pros-
peridade que a todo mundo se lle desexa. Como Enrique que cada ma-
ñá vende bocadillos, larpeiradas e serve o primeiro café no Instituto
San Paio de Tui, como as camareiras do Hotel Colón que nos atenden
en horas libres nas que soñamos coa ou para a educación, como Cristi-
na con quen desde a Traviata un pode trasladarse a Alemaña mentres
Carlos, que alimenta ás familias de todas as gatas, interrompe a
conversa para falarme de Nena, unha cadela adoptada. Persoas coma
Sonia que fai unhas empanadas deliciosas na xamonería da beira da
catedral,  coma Chicha, que desde o Bar Lugo, é símbolo da indepen-
dencia da muller. Persoas que fan que nos sintamos na casa como Mó-
nica ou Aquilino que desde ese lugar no que aínda están de pé as
torres xemelgas poden servirche un bo anaco de Tortilla ou calquera
cousa para que non cociñes soa. Toda esta sorte en Tui, mentres en
Mosende, Pepe, atende o meu paraíso da infancia. Para todas estas
persoas que coidan e respectan a nosa soidade, a das mulleres que
imos aos bares, prosperidade e grazas.♦
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No concurso de xerras
de cervexa, o primeiro
premio correspondeu
a “Sargassum”, de Marta
Armada, o segundo
a “Á cuarta vexo
elefantes”, de Verónica
Pérez, a primeira mención
especial a “Cubatón”,
de Nerea Domínguez, e
a segunda a “Nin unha soa
palabra”, de Xesús Dobao.
Á esquerda, a mostra
de cuncas, das que
proximamente
se coñecerán as gañadoras.
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M.B.
O ano despídese cun bo feixe
de novidades nos andeis das
tendas de discos. Pop, jazz,
folk, punk... unha ampla oferta
á altura de todos os gustos. En-
tre eles o último de Cristina Pa-
to, as gravacións históricas res-
tauradas da Coral De Ruada e
o debut do grupo tradicional
Sete Saias e de Loretta Martin.

Para este Nadal Cristina Pato
abandona a faceta de gaiteira, á
que ten acostumado ao seu pú-
blico, e mergúllase na interpreta-
ción de piano no traballo From
Russia to Brazil (Zouma Re-
cords). Nel presenta xunto coa
mezzosoprano canadense Patri-
ce Jegou, un programa de con-
certo no que se poden escoitar
obras de grandes compositores
do século XX coa música popu-
lar como fío condutor.

Outra das novidades destaca-
das é a restauración que vén de
realizar a editora Ouvirmos das
gravacións históricas da Coral
De Ruada, que se presenta na
colección a Tiracolo. Baixo o tí-
tulo Escena coral Galega recó-
llese a restauración das grava-
cións que o Coro realizou en
1929 para  a casa Regal. Naquel
momento o director do coro, Da-
niel González, en colaboración
co escenógrafo Camilo Díaz Ba-

liño, creou as Escenas corais ga-
legas, a maior contribución de
De Ruada ao coralismo galego. 

No que a rock se refire, Ruxe
Ruxe, a veterana banda do bravú
volve enchufar as guitarras no seu
novo traballo Comercial, “once
principios escritos en papel de fu-
mar e que arden nos beizos”. En
canto a novas propostas, Nordes-
tin@s vén de poñer á venda o seu
primeiro disco, de título homóni-
mo, no que bota unha ollada con-
temporánea á tradición do norte
de Galiza. No eido do jazz Alber-
to Conde presenta Andaina.

Discos noveis

Este Nadal estréase ademais o dúo
chamado Sete Saias, composto
por Marta e Clara. No seu traballo
debut presentan un repertorio no
que conviven pezas tradicionais,
de propia creación e composicións
de Rodrigo Romaní, entre outros.
Para a gravación contaron coa co-
laboración de Xosé Manuel Budi-
ño, Xosé Lid e Fernando Abreu.

Tradicional tamén é o reper-
torio do segundo traballo da ban-
da de gaitas Estivada de Calo.
Dous (Clave Records), que así se

titula esta nova entrega, inclúe
máis de vinte temas nos que se
mestura a música tradicional co-
as novas creacións.

Arte Nut tamén comeza a súa
andaina da man de Sons Galiza,
cun traballo no que dialogan ins-
trumentos clásicos como a frauta
traveseira, o violín, o violonchelo
ou o fagot con percusións tradi-
cionais galegas. O proxecto está
impulsado polos músicos Xabier
De Acosta e Mónica Rodríguez.

Catro anos despois de come-
zar compoñendo melodías de
bluesrock, os coruñeses Loretta
Martin (Brais Morán, Fran Sanz
e Iago Otero) editan o seu primei-
ro álbum Paraísos distantes (Fal-
catruada), doce temas nos que se
fusiona o funk e o jazz coa músi-
ca brasileira. O disco, que xa está
a venda, pode adquirirse ademais
na web www.trastenda.com.

Co lema Erocktile dysfunktion
soulutions Moon Cresta presenta
a súa primeira aventura discográ-
fica, dez descargas para “todo
aquel que padeza síntomas de fas-
tío, tedio ou apatía”. Esta banda,
que se denomina power & funk,
estilo aberto e ecléctico que recu-
pera os sons dos 70, ofrece un cd,
con dez temas, un dvd cun con-
certos en acústico e un video clip.

Pola súa parte, o cantautor vi-
gués Xavier González vén de pu-

blicar con PAI-Música Sin nove-
dad en el frente, no que se poden
atopar as súas novas composicións
arroupadas pola colaboración ins-
trumental de Isaac Palacín (Berro-
güetto), Diego Pacheco, Marcos
Legazpi e Segundo Grandío.

Tempo para as panxoliñas

A editora Ouvirmos presenta
ademais un disco de panxoliñas
interpretadas polo grupo Reso-
net. Titúlase Canto de Nadal e
componse de seis pezas proce-
dentes do ámbito da música tra-
dicional galega, con arranxos
para voz e acompañamento de
guitarra barroca, tiorba ou per-
cusión. O grupo compostelán de
música antiga presenta neste tra-
ballo temas arranxados e harmo-
nizados por Nemesio García Ca-
rril, o Padre Manuel Feixoo e
Fernando Reyes.

Para os pequenos

Ademais do traballo de Na Vira-
da, outra proposta para os máis
pequenos neste Nadal é a feita por
Mamá Cabra. Baixo o título
Cartas que veñen e van, o grupo,
xunto con outros músicos, presen-
ta un libro disco no que musican
as cancións elaboradas por Susa
Herrera a partir de contos.♦
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Todos os discos para fin de ano

Patrice Jegou e Cristina Pato. Loretta Martin  está formado por Brais Morán, Fran Sanz e Iago Otero.

Ugia Pedreira, Guadi Galego e Abe Rábade son Nordestin@s.

A artista vasca,
residente en Ma-
drid, é, sen dúbi-
da, unha das vo-
ces da escena
artística peninsu-
lar que resulta
máis coñecida
e, seguramente,
tamén a máis de-
batida en canto
é loubada e de-
ostada a partes
iguais, pero o
certo é que a
súa obra vén es-
tando dende os
noventa en innu-
merábeis eventos
artísticos interna-
cionais de
primeiro nivel,
onde fai uso da
instalación, a es-
cultura, a
fotografía ou o
vídeo e onde
alude a
cuestións como a
música, a moda,
o sexo, o
glamour e, en
definitiva, á cul-
tura dos clubs.
En Shadows 1,
podemos ver un
deses
autorretratos
seus onde se
dan cita
algunhas das ca-
racterísticas máis
recoñecíbeis nas
súas obras.
www.analauraa-
laez.net♦
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O mundo do viño avanza sen pau-
sa. De dez anos para hoxe nada é
igual en Galiza e moito menos no
resto da península Ibérica: novas
denominacións de orixe (DO) e
novas indicacións xeográficas de
viños da terra. No noso país xa se
anuncia a próxima indicación de
Viños da Terra do Barbanza, que se
uniria ás xa existentes de Viños da
Terra do Val do Miño-Ourense e
Viños da Terra de Betanzos e as
cinco DO, novos pagos con direito
a denominación de orixe, DO que
rexorden do esquecemento como
prometedoras zonas produtoras de
viños atractivos e de calidade, sen
falar do resto de Europa, como por
exemplo Francia, máis estabel na
súa regulamentación, aínda que
desde algúns sectores empece a
cuestionarse, cunha complicada e
case indescifrabel clasificación dos
seus viños, ou Italia e Alemaña, os
outros paises vitícolas europeos
tradicionais. No Estado español
existen máis de 60 DO e máis de
15.000 marcas de viños; en Portu-
gal hai 47 rexions vitivinícolas nas
que coexisten diversas categorías
con outras miles de marcas. 

Un universo activo e dinámico
suxeito aos vaivéns do mercado,
implacábel noutros sectores pero
que no viño resultan menos decisi-
vos polo inmenso pouso milenario
da cultura do viño. Na mesma Bi-
blia cítase en 600 ocasions a palabra
vide, e defenden algúns dos seus es-
tudosos que a árbore da vida e a da

ciencia era unha vide.
A enerxía que move o viño re-

créase e transfórmase continua-
mente, calquera dos ámbitos rela-
cionados co viño servirían para ra-
zonar e exemplificar esta afirma-
ción (enoloxía, cata ou análise sen-
sorial, xeografía vitivinícola, mer-
cados e consumo, etc), pero un
exemplo claro sería a viticultura,
onde os movementos máis actuais
se moven nos dous extremos posí-
beis dentro dunha ciencia. Por un-
ha banda, a viticultura de preci-
sión, que emprega toda a tecnolo-
xia ao seu alcance (teledetección,
GPS, control hidríco por sensores,
etc) para optimizar o seu cultivo,
chegando á microparcelación dos
viñedos segundo os seus perfís
edafolóxicos e a súas diferentes
composicions e niveis de madura-
ción, e a viticultura biodinámica
pola outra banda (descrita noutro
artigo desta viñoteca) que repre-
senta a cara máis tradicional da vi-
ticultura. No campo da análise sen-
sorial Axel e Buck mereceron o
premio Nobel de medicina no
2004 polos seus descubrimentos
no proceso olfactivo; na actualida-
de rexistráronse máis de 1.000
compostos volátiles no viño, pero a
investigacion no ámbito da percep-
ción ten moito que percorrer aínda.

Nesta viño-dinámica constante,
complexa e multidisciplinar chega-
mos ao piar de todos os coñece-
mentos: a formación; formación di-
rixida a distintos destinatarios con

diferentes niveis de esixencia se-
gundo a súa implicación co viño. 

Se comezamos polo ámbito
máis técnico, e tendo en conta que
Galiza posúe cinco DO e dúas in-
dicacións de viños da terra que re-
presentan ao redor de 700 adegas e
uns cantos miles de viticultores, os
que desexen adicarse profesional-
mente á elaboración de viños uni-
camente dispoñen como forma-
ción específica dous ciclos forma-
tivos de FP. Se continuamos polo
aspecto menos técnico e máis pra-
centeiro, o consumidor afecciona-
do ansioso de iniciarse ou profun-
dizar no mundo do viño, ou ben fai
un dos moitos cursos de cociña ou
ben se limita a consumir e a selec-
cionar os viños baseándose en pre-
conceptos e frases feitas que cal-
quera prescritor, os distribuidores
ansiosos de vender as súas marcas,
ou o hostaleiro sen formación, que
coma se leis universais fosen están
apegados a uns cantos clixés, lle
espetan. Se seguimos neste sector
da hostalaría –que é un dos máis
importantes prescritores de viño no
noso ámbito, situación que non se
dá no resto de Europa– resumiria-
mos en tres cifras a súa situación:

–Seis de cada dez viños son
determinados polo hostaleiro, é di-
cir, un 60 por cento dos viños son
prescritos... en base a que?, se non
existe formación e a maioría dos
profesionais posúen coñecemen-
tos bastante rudimentarios, son ex-
cepción os realmente capacitados.

–Na factura que pagamos nun
estabelecemento hostaleiro o viño
ten tal importancia que vén signi-
ficando o 50 por cento desta.

–O viño representa o 30 por
cento dos beneficios dun destes
estabelecementos.

Estas cifras doen cando o ser-
vizo é o que é: as copas non son as
axeitadas para a correcta degusta-
ción-apreciación das calidades do
viño, temperaturas incorrectas de
servizo. Non se decanta ou se de-
canta cando non é apropiado, non
se informa sobre as características
dos viños, é dicir, non se fai unha
breve descrición das súas calida-
des ou defectos, da adega, da DO
ou da súa elaboración e cultivo. 

O sector da hostalaría e res-
tauración ten coma oferta educa-
tiva os módulos de FP que se im-
parten nalgúns institutos e nun-
has poucas escolas de hostalaría,
pero nas que o viño non forma
parte dos seus contidos e cando
está é de xeito superficial. En re-
sume, non existe oferta formati-
va e de coñecementos para os
profesionais que rematen os seus
estudos de hostalaría, ou para os
traballadores en activo ou en pa-
ro que queiran especializarse no
viño e demais produtos afíns.

As cifras son claras, pero aínda
hai algunha máis como a que nos
di que o consumo actual de viño
por persoa e ano é de 22 litros can-
do 30 anos atrás era de 77 litros. En
Francia, igual que en Portugal, es-

tán nos 55 litros cando pasaba dos
100 litros. Así e todo, aumentan o
número de adegas, de marcas e ta-
mén as zonas produtoras renova-
das. É facil supoñer o que signifi-
caría para todos os sectores rela-
cionados co viño, desde o seu cul-
tivo–elaboración (viticultores, ade-
gueiros) até a súa distribución e
servizo, un aumento deste consu-
mo, aínda que non for tal de chegar
ás cifras de antano. Pero sen cultu-
ra do viño estendida por toda a po-
boación resultará bastante máis di-
ficil chegar a un consumo maior e
mellor, é dicir, máis pracenteiro.

En fin, até as editoriais prefiren
editar guías de viños a libros ou
manuais que sirvan para dotar de
coñecementos sobre todos os as-
pectos do viño: elaboración, culti-
vo, cata, denominacións de orixe,
servizo, etc. Unha guía é unha fe-
rramenta de información para a
compra e a venda, necesaria, pero
cando se ten a libertade de elección
que da o coñecemento, ademais, de
que serve comprar un viño ben cua-
lificado se non chegamos a apreciar
todas as suas supostas calidades?

Supoño que de súpeto non se-
ría factibel o que Francia está a pi-
ques de instaurar nas súas escolas,
como é o ensino da apreciación do
viño para a xente moza. 

“Canto máis se coñece máis
se desfruta” e “o coñecemento
fainos máis libres”, estas leis
universais estaría ben aplicalas
no mundo do viño.♦

A Viñoteca

Máis cultura do viño!
ANTONIO PORTELA

O cinema de Danièle Huillet e Je-
an-Marie Straub mantém-se, ao
nosso pessar, invisível, tam invisí-
vel como, na imprensa espanhola,
o recente passamento de Danièle.
Sirva esta coluna como homenage
à cineasta e como reivindicaçom
do seu papel no binómio Huillet /
Straub. As suas películas case
sempre se mencionam como
obras “de Straub” ou como muito
“dos Straub”, ficando o nome de
Huillet à sombra do do seu mari-
do. Quiçá o próprio Straub tenha
contribuído a esta situaçom, sen-
do el quem leva a voz cantante
nas entrevistas, nas que sistemati-
camente fala em primeira persoa
singular. (Por outra banda, talvez
seria mais arrogante e paternalista
apropriar-se da voz da co-autora,
falar por ela, inclui-la no seu “eu”,
num “nós” a umha soa voz.)

Huillet tivo um papel impor-
tante já na primeira película da
parelha, Machorka-Muff (1962),
figurando nos créditos como
“Ajudante”. A partir de entom, os
créditos sinalam categoricamen-
te, tras o título da obra, umha au-
toria conjunta: “von Danièle
Huillet und Jean-Marie Straub”,
nesta orde, por muito que em
ocasions, nas primeiras obras,
apareza Straub como “director”.
Haberá que esperar às novas pe-
lículas do Straub viúvo para
comprovar até que ponto a ausên-

cia de Huillet lhes poda afectar.
Huillet / Straub sempre reivin-

dicárom o carácter político do seu
cinema. E ainda que os contidos
das suas películas nom sejam, as
mais das vezes, explicitamente po-
líticos, si estám feitas desde umha
militância e posicionamento clara-
mente políticos. “Toda película é
umha obra política desde o mo-
mento em que todo é político”, po-
derá-se argumentar acertadamen-
te. O que fam Huillet / Straub é
lembrar-nos deste feito e do feito
de que, em conseqüência, nom
existem películas neutras, movi-
mentos de cámara inocentes, tex-

tos inócuos. (E aí temos o furibun-
do ataque de Straub ao cinema de
Rossellini, por exemplo.)

Nicht versöhnt (“Nom recon-
ciliados”, 1965) quiçá seja a pelí-
cula mais directamente política da
parelha, já desde o subtítulo, tirado
de Brecht: “Onde reina a violên-
cia, o único recurso é a violência”.
Polo demais, Huillet / Straub adoi-
tam achegar-se oblicuamente ao
contido político, reinterpretando e
actualizando textos (a Antígona de
Sófocles, os textos de Gasquet so-
bre Cézanne, umha tragédia de
Hölderlin, novelas inacabadas de
Brecht e Kafka, a música de Bach

e Schönberg, prosas de Pavese,
Fortini e Vittorini...) com um rigor
formal intransigente. A tanxencia-
lidade do achegamento político
dos cineastas fica esplendidamen-
te ilustrada na sua derradeira obra,
Europa 2005 (2006) (podemos ve-
la na Rede em YouTube), que con-
siste em duas únicas panorámicas,
repetidas quatro vezes, sobre um
transformador eléctrico. Como
único comentário, duas frases im-
presas sobre a image: “Cámara de
gas. Cadeira eléctrica”. É o subtí-
tulo da película (“27 outubro”) o
que nos remite aos feitos que se
agacham tras umhas images apa-
rentemente neutras: a morte de
dous moços que, perseguidos pola
polícia, se refugiaram neste trans-
formador de Clichy-sous-Bois,
acontecimento que provocou as
conhecidas revoltas populares nos
arrabaldes franceses.

Que pode ter de político a Ch-
ronik der Anna Magdalena Bach?
perguntava-se um perplexo Go-
dard. Com Huillet / Straub apren-
dimos a actualizar os textos, a ler
entre linhas, a entender o peso das
relacións sociais na música de
Bach. Por se nom abondasse, Hui-
llet / Straub preocuparom-se de de-
dicar a película ao Vietcong. Outra
dedicatória, mais conflitiva para a
intelectualidade bem-pensante eu-
ropea, foi a de Moses und Aron
(1975) “para Holger Meins” da

Rote Armee Fraktion, morto na ca-
dea após umha folga de fame. Este
simples gesto serviu, umha vez
mais, para possibilitar umha leitura
actualizada e política da ópera do
“anti-comunista” Schönberg.

Co galho do prémio especial
que este ano o Festival de Vené-
cia lhes concedeu a Huillet /
Straub, aproveitando a estrea de
Quei loro incontri (2006),
Straub, estando Huillet enferma,
enviou umhas declaraçons que
provocarom certo escándalo na
imprensa italiana e que no resto
de Europa passarom completa-
mente desapercebidas (a melhor
das censuras é o nom reconheci-
mento do feito). Nelas, o cineas-
ta, após afirmar que nom espera
nada do prémio, a nom ser umha
“pequena venganza contra as in-
trigas da corte”, justifica assi a
sua ausência da cerimónia:
“Nom poderia estar festivo num
festival onde hai tanta polícia
pública e privada buscando te-
rroristas: eu som o terrorista, e
digo-vos, parafraseando Franco
Fortini: entanto exista o capita-
lismo imperialista americano,
nunca haberá suficientes terro-
ristas no mundo.” Todo isto
acontecia em Setembro, no ani-
versário do ataque ao World Tra-
de Center.♦

atoupeira@yahoo.com

A Toupeira

Huillet / Straub, nom reconciliados
ALBERTE PAGÁN

Dominic Huillet.



M.B.
A través de medio cento de ima-
xes, o fotógrafo Félix Cal pro-
pón na mostra Outros mundos,
outras xentes unha ollada a dú-
as realidades encontradas, a do
terceiro e a do primeiro mundo.

Estruturada en dous apartados,
a mostra que acolle até o 15 de
xaneiro a sala de exposicións
do edificio multiusos do conce-
llo de Redondela saca á luz a
faceta máis creativa e máis crí-
tica do fotógrafo Félix Cal, que
se distancia do traballo habitual
do día a día. 

Os campos de refuxiados de
Honduras retratan a través das
súas mulleres e os seus nenos
os conflitos e as dificultades
nas que se atopan boa parte dos

países subdesenvolvidos. Estas
imaxes, preto de vinte, confor-
man a primeira parada no per-
corrido que o autor propón na
mostra. O fotógrafo tirou estas
imaxes nunha viaxe realizada
en 1987, varios anos despois de
terse desprazado a Nicaragua.
Ao seu ver a situación que se
vive actualmente en Latinoa-
mérica non é tan diferente da
que atravesaba o continente hai
vinte anos. Con esta mostra Fé-
lix Cal persegue que o público
“coa simple ollada dunha foto-
grafía recorde e reflexione” so-
bre a situación “case de guerra”
que se desenvolve en países
africanos, americanos e asiáti-
cos. Destaca ademais que Eu-
ropa tamén se enfronta a esa di-
cotomía con núcleos de riqueza

coa “pobreza ás portas”.
Outros mundos, outras xen-

tes está comisariada e coordina-
da pola galería Campo das Re-
des. Nela, ademais das fotogra-
fías americanas, están presentes
as últimas creacións do autor re-
alizadas en color. Todas estas
imaxes conforman o segundo
apartado da mostra, no que se
poden ver fotografías tiradas en
viaxes a Seul e Tokio, en paseos
pola parroquia de Ventosela ou
no Courel.

Na exposición as imaxes
complétanse con textos literarios
que queren contribuír “á refle-
xión” e pretenden “crear unha
visión solidaria”, entre eles al-
gúns asinados por Eduardo Gale-
ano, Curros Enríquez e outros do
propio fotógrafo.♦
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Nadal 2007 
FRANCISCO CARBALLO

Recibo tarxetas con
“Felices festas”.
Non sei de que

festas me escriben estes
comunicantes. Do 20 de
decembro do 2006 ao 10
de xaneiro do 2007,
síntome no “Nadal”. E
tal festa denota o
natalicio de Xesús de
Nazaré, a persoa de máis
influencia na historia
mundial. Pregúntome
porque lle incomoda isto
a calquera cidadán sexa a
que sexa a súa relixión
ou antirrelixión. Tal
celebración é un
fenómeno cultural
histórico. Non asignárlle
o nome propio pode ser
sectarismo. 

Mais –e agora só lles
falo aos cristiáns– o
Nadal só entrou no
corpus litúrxico cristián
no século IV. Deulle
resposta á nova situación
do cristianismo no
Imperio Romano. As
comunidades cristiás –de
pequenas dimensións e
de gran dispersión
mediterránea– adveñen a
colectivo de masas e de
responsabilidade político-
social. Moito cambiou no
cristianismo. Mentres o
corazón da mensaxe
cristiá na pascua seguiu
na intimidade, a nova
celebración avanzou até
ser panca do ritmo
cultural relixioso. 

Como podemos os
cristiáns sentírmonos
serenos no Nadal? Se o
liberamos da ganga
secular e nos mantemos
na cuadrícula das
figuracións auténticas do
cristianismo: unha festa
de paz. “Gloria a Deus no
ceo e paz aos homes
cordiais (eudokias)”;
unha data de compatir
cos marxinados; uns días
de sabedoría. Nadal é un
tempo de silencio, de
vibración á beira dos
quen sofren e na
compaña dos pacíficos. É
o día da auga
transparente no “pedregal
de Irimia”. 

En serio: deixádevos
de lerias: o nadal é este
tempo festivo que os
cristiáns introduciron na
cultura europea e que
comparte medio mundo ao
lembraren a Xesús de
Nazaré: ese que a ninguén
danou, a  ninguén
ofendeu, a  ninguén deu
de lado. Que viviu para
todos cantos os quixeron
ollar. Xesús de Nazaré
non é propiedade dos
cristiáns, é de todos. Non
é serio subtraerlle á
historia un canto ao
protagonista da doazón da
vida pola xustiza. ♦

Edelmiro L.
Mateo García
‘O mundo
do viño está
a rexurdir
cara a calidade’

M.B.
A editora Ir Indo vén de
publicar o seu libro O vi-
ño, a viña e a bodega, que
leva por subtítulo Na sa-
bedoría popular. O do viño
vénlle de familia.

Xa o meu avó tiña viñas,
que pasaron ao meu pai. Na-
cín nunha casa rodeada de vi-
ña. Xoguei na adega e metin-
me moitas veces de pequeno
dentro dunha cuba para lava-
la. Sempre nos dedicamos ao
viño e agora meu irmán re-
xenta a bodega familiar, a
Quinta da Muradella. Isto se-
mentou en min o fermento
para poder facer este libro.

No libro recolle coplas,
cancións, fraseoloxía, re-
fráns ou adiviñas. Como
compilou todo este material?

Son músico. Percorrín a
comarca de Monterrei na pro-
cura de material para a elabo-
ración do Cancioneiro de Ba-
roncelli e funme facendo con
coplas, refráns, adiviñas... fí-
xeno para que toda esta tradi-
ción non se perda. Traballei
cos saberes populares que
non están escritos e xunteinos
nun tratado que non quixen
que fose pechado. Levo doce
anos recollendo material e
aínda aparecen cousas.

Outra das súas paixóns é
a música. No libro fala do
matrimonio entre a música e
o viño. Que teñen en común?

Teñen moito que ver. Se
nos vamos ao campo de ba-
talla, ás viñas, os xornaleiros
eran os que máis cantaban.
Nas horas mortas, os aguar-
denteiros cantan do mesmo
xeito que se fai noutras tare-
fas que se derivan das viñas.
Por outra parte, o viño foi
fonte de inspiración  de moi-
tos autores, que o bebían pa-
ra elevarse a un nivel senso-
rial superior. O viño e a mú-
sica son dous elementos que
lle dan esencia á vida.

Cada vez publícanse
máis libros relacionados co
mundo do viño. A que pen-
sa que se debe?

O mundo do viño está a
rexurdir cara a calidade, está
ilusionando de novo, sobre
todo en Galiza. Ourense ten
cinco denominacións de ori-
xe, aparecen novas adegas e
creacións novidosas, os su-
permercados dedícanlle un
espazo moi coidado.♦

Os dous mundos
de Félix Cal

COREA.



AmesAmes
■ TEATRO 

OS COLOMBAÍÑOS
Esta compañía actúa este xo-
ves 28 na Casa da Cultura
de BERTAMIRÁNS, ás 18h30.

ArArteixoteixo
■ EXPOSICIÓNS 

O BOSQUE
A canteira Monte da Costa
acolle até o 31 de decembro
esta intervención escultóri-
ca realizada polo artista pa-
dronés Camilo Rodríguez
Vidal, que se pode visitar
os sábados e domingos de
11 a 18 h., solicitando pre-
viamente unha invitación
na propria canteira ou na
Cámara Mineira (www.ca-
maramineira.org).

O BarO Barcoco
■ MÚSICA 

ESPIDOS
O proxecto de Guadi Galego
e Guillermo Fernández che-
ga este venres 29 ás 21h ao te-
atro municipal Lauro Olmo.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS 

RICARDO MOJARDÍN
A súa obra gráfica pode
contemplarse na Fundación
CIEC durante todo xaneiro.

CambrCambree
■ EXPOSICIÓNS 

XXIII CERTAME
DE PINTURA
Na Biblioteca Central ex-
ponse até o domingo 14 a
obra seleccionada neste re-
coñecido premio organiza-
do polo Concello.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS 

XOVES FOTÓGRAFOS
A Casa da Xuventude aco-
lle esta mostra colectiva.

JOSÉ DANIEL
FERNÁNDEZ
Até final de decembro po-
demos visitar esta colectiva

de escultura e pintura na
Casa da Cultura.

■ TEATRO 

OS QUINQUILLÁNS
Esta compañía chega este
venres 29 ao Auditorio Mu-
nicipal para representar
Moby Dick.

CarballoCarballo
■ DANZA 

IMAXINA QUE...
A compañía Experimenta
Danza actúa este venres 29 ás
18h no Palacio da Cultura.

CedeiraCedeira
■ MÚSICA 

VÍCTOR ANEIROS
BAND
Presenta o seu último traba-
llo O Blues do Amencer es-
te sábado 30 no Auditorio
Municipal.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS 

WENCESLAO
FERNÁNDEZ FLÓREZ
Até o domingo 14 podemos
visitar na Casa dos Poetas
unha mostra fotográfica so-
bre o escritor.

AA CoruñaCoruña
■ DANZA 

VACUO
O Centro Coreográfico
Galego estrea a súa primei-
ra produción, dirixida por
Maruxa Salas, o vindeiro
sábado 6 ás 20h30 no Rosa-
lía de Castro.

■ EXPOSICIÓNS

O RATO PÉREZ
Até o 5 de febreiro temos
na sede da Fundación Cai-
xa Galicia unha mostra so-
bre a película de animación
El ratoncito de tus sueños.

LUIS CARUNCHO
O pintor expón o seu traba-
llo na galería Atlántica.

XEVI VILARÓ
A galería Ana Vilaseco or-
ganiza unha mostra coa
obra do pintor.

PINTORES GALEGOS
Até o sábado 20 de xanei-
ro temos esta mostra co-
lectiva na galería de arte
A Tecedeira.

M. LUGRÍS FREIRE
Podemos visitar esta mos-
tra sobre a figura do xor-
nalista, escritor teatral e
galeguista até o domingo
14 de xaneiro na casa da
cultura Salvador de Ma-
dariaga.

VI SALÓN DE OUTONO
A sede de Caixa Galicia
acolle unha nova edición
desta mostra de pintura.

COLECCIÓN BBVA
No Quiosque Afonso pode-
mos visitar, até o 7 de xa-
neiro, esta mostra de arte
do século XX.

RGF & JAAS
A Fundación Luís Seoane
acolle, até 26 de maio, o
proxecto RGF & JAAS,
Dous Mundos, de Rober-
to González Fernández e
Jarlo Amos Ámao. No
mesmo lugar temos a
mostra sobre o Castro de
Elviña.

A CIDADE
PRACENTEIRA
Podemos visitar a mostra
Da verbena ao cabaret no
Museo de Belas Artes.

MÁIS ALÁ DO MITO
Na Fundación Barrié te-
mos a mostra sobre deseño
escandinavo, producida po-
lo Museu Nacional de Arte,
Arquitectura e deseño de
Oslo, na que podemos ato-
par pezas ben coñecidas de
mobiliario, moda, cristala-
ría, tipografía, publica-
cións, iluminación ou tec-
noloxía, desde os anos 50
até a actualidade.

TERRITORIO
DE MULLERES
Esta mostra composta por
obras pertencentes ás co-
leccións do IVAM e de Cai-
xa Galicia, pode visitarse
até o 16 de febreiro na Fun-
dación Caixa Galicia.

A FORZA DA PALABRA
Na Fundación Caixa Gali-
cia encóntrase esta mostra
conmemorativa do cente-
nario da Real Academia
Galega.

DE LEIPZIG
A DÜSSELDORF
O MACUF desenvolve até
finais de xaneiro esta mos-
tra sobre a figuración ale-
mana actual, que ten como
temática principal a contra-
posición de ideas, estilos de
vida e maneiras de pensar
do leste e o oeste.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS 

BALDO RAMOS
O pintor presenta a súa obra
na galería Sargadelos até o
30 de xaneiro.

PEQUENO FORMATO
PARA SOCI@S
Até o venres 12 de xaneiro
temos esta colectiva no Ate-
neo Ferrolán.

JOSÉ GONZÁLEZ
COLLADO
O C.C. Torrente Ballester
organiza esta esta mostra

antolóxica que podemos vi-
sitar até o 31 de xaneiro.

FozFoz
■ TEATRO 

MAGO RAFA
Presenta o espectáculo A arte
do imposíbel o sábado 30 ás
19h30 na Casa da Cultura.

GondomarGondomar
■ TEATRO

O ESPÍRITO DO BOSQUE
Os Títeres Falcatrúa actú-
an este xoves 28 no audito-
rio municipal Lois Tobío.

LugoLugo
■ ACTOS 

XOSÉ ESTÉVEZ
O Museo Provincial acolle
este venres 29 ás 18h unha
conferencia súa sobre A
emigración galega a Eus-
kal Herria, e a proxección
da fita Trintxerpe, a quinta
provincia galega.

■ EXPOSICIÓNS 

MARTA PRIETO
Presenta unha videoinsta-
lación na Capela de Santa
María até domingo 21.

COLECTIVA DE NADAL
Podemos visitar esta mos-
tra até o martes 16 de xa-
neiro na galería Clérigos.

A OBRA DO MES
Roberto González Fer-
nández conta cunha mostra
no Museo Provincial.

ITINERARIOS
ARTÍSTICOS
Asi se chama esta mostra da

Fundación Mª José Jove que
podemos contemplar na sala
de exposicións do edificio
da Deputación.

DESENVOLVEMENTO
SUSTENTÁBEL.
PROCURANDO
SOLUCIÓNS
Sobre os espazos naturais
protexidos pola UNESCO –os
lugueses Terras do Miño e
Os Ancares e o vasco de Ur-
daibai– é a mostra que se po-
de ver no Palacio Provincial
da Deputación até o 31 de
xaneiro. Especialmente indi-
cada para escolares.

PETER SCHNEIDER
A Deputación Provincial
acolle a mostra de fotogra-
fía O país dos mil castros.

ARTURO SOUTO
Na sede da Fundación Cai-
xa Galicia temos até o 7 de
xaneiro esta mostra dos
fondos da colección da en-
tidade, con 24 cadros dos
que 5 se amosan por pri-
meira vez na Galiza.

■ TEATRO 

MORROVISIÓN
O Clavicémbalo acolle este
xoves 28 unha nova edición

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

Desde hai 24 anos, a parroquia
de Cabeiras (Arbo) organiza un
belén vivente. Todos os veciños
participan nas moitas escenas
do nacemento, que acaba sendo
tamén unha mostra etnográfica
dos saberes e oficios da zona:

adegueiros, ferreiros, labregos,
carpenteiros… Os personaxes
están interpretados por nenos. O
belén estará aberto o 31 de de-
cembro –ás 12 da mañá–, o 1 e
o 6 de xaneiro (a partir da unha
da tarde).♦

Belén vivente en CabeirasBelén vivente en Cabeiras
O O TTrinquerinque

Naceu en Ourense no 1999 como
grupo de música tradicional derivan-
do, co tempo, cara ao folc. O nome
está collido do barallete, a antiga lin-
gua dos afiadores, e significa nenos,

rapaces, cativos. Presentan a xira
galega Tragando asfalto na sala na
Casa do Coto de PONTEVEDRA o 12
de xaneiro; e no café-teatro Xesteira
de OURENSE o 20 de xaneiro.♦♦

GuezosGuezos
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☞ PÉREZ, O RATIÑO
DOS TEUS SOÑOS.

Coprodución latinoamericana
e europea –con participación
galega– de debuxos animados.
A tradicional historia do Rato
Pérez, o que dá agasallos a
cambio de dentes caídos, ac-
tualizada nunha combinación
de animación e imaxes reais.

☞ BABEL. Alejandro
González Iñárritu dirixe

esta fita sobre varias historias
que suceden ao mesmo tempo
en diferentes lugares do mundo.
Conta con Brad Pitt e Cate Blan-
chett entre os protagonistas.

☞ DÉJÀ VU. Denzel Was-
hington é o axente da poli-

cía Doug Carlin. Cando acode ao
escenario do estourido dunha
bomba nun barco de pasaxeiros
en Nova Orleans, ten a sensación
de que todo aquilo xa pasou.
Non será só unha percepción da
súa mente senón que aquilo xa
realmente puido ter pasado.

☞ ERAGON. Un humil-
de granxeiro atopa un

ovo de dragón en eclosión. Iso
cambiará a súa vida e farao vi-
vir miles de perigos até se con-
verter en xenete de dragóns.
Baseada na novela máis vendi-
da da recente fantasía heroica.

☞ ISI/DISI. ALTA VOL-
TAXE. Segunda parte

desta serie cómica producida e
protagonizada por Santiago
Segura. Nesta entrega, Isi e o
seu compañeiro Disi (Florenti-
no Fernández) terán que en-
frontarse á mafia e volverán
loitar polo amor, esta vez de
Angie (Kira Miró).

☞ RATÓNPOLE. Película
británica de animación

chea de acción e con moito hu-
mor físico. Uns ratos que vivían
comodamente en Londres van
descubrir por casualidade unha
metrópole situada nos sotárregos
de Inglaterra onde ser roedor
non está demasiado ben visto.

☞ O PERFUME. Adap-
tación da célebre nove-

la de Patrick Süskind do mes-
mo nome. Jean-Baptiste Gre-
nouille é un perfumista dota-
do dun olfacto excepcional.
Inquedo por conseguir o aro-
ma do poder, adícase a asasi-
nar belas rapazas para lles ex-
traer a súa esencia.

☞ CASINO ROYALE.
Nova aventura de Ja-

mes Bond, agora protagoniza-
da por Daniel Craig. Cando o
axente 007 aínda era un biso-
ño espía recibe o encargo de
desmantelar a rede dun ban-
queiro financiador de terroris-
tas. Mais nesa misión vai co-
ñecer a preciosa Vesper Lynd
(Eva Green).

☞ COLEGAS NO BOS-
QUE. Un oso domesti-

cado, Boog, e o seu amigo o
cervo Elliot teñen que enfron-
tarse á dureza da natureza. Fil-
me de debuxos animados.

☞ BORAT. O grande éxito
da tempada nos EE UU a

pesar da súa precaria distribu-
ción. O cómico Sacha Coen fai-
se pasar por un xornalista kaza-
ko para rir de todos os tópicos
estadounidenses. Divertido fal-
so documental, nada a ver coas
reportaxes de Lonely Planet.

☞ SCOOP. Nova pelícu-
la de Woody Allen, pro-

tagonizada por Scarlett Jo-
hansson, que interpreta unha
estudante de Xornalismo que
recibe por boca dunha pantas-
ma a meirande exclusiva do
ano. O rico Peter Lyman
(Hugh Jackman) é en realidade
o asasino do tarot.

☞ INFILTRADOS. Leo-
nardo di Caprio é un in-

filtrado da policía na banda ma-
fiosa que dirixe Jack Nicholson.
Matt Damon ascende rapida-
mente na policía pero traballa
para o crime organizado. Nova
fita de Martin Scorsese.♦

CarCarteleirateleira

O Centro
Coreográfico

Galego
estrea a súa
1º produción
o próximo 6

de xaneiro
no teatro

Rosalía de
Castro da
CORUÑA.

Dous
mundos é o
proxecto
artístico de
RGF e JAAS
que
podemos
contemplar
na Fundación
Luís Seoane
da Coruña.



deste festival de humor, no
que actuará a Clavi Band,
Os Fabulosos cubatas de
Fokin Brothers e o anima-
dor e presentador Alfonso
Orol; no mesmo lugar esta-
rá a compañía Alentía, cun
espectáculo interactivo e
cheo de humor.

NADARÍN
Os Títeres Cachirulo esta-
rán este xoves 28 no Gusta-
vo Freire.

NoiaNoia
■ TEATRO 

QUE PASA NA PRAZA?
Podemos ollar a Pablo No-
jes e Páprika este xoves 28
ás 18h no Coliseo Noela.

OleirOleirosos
■ ACTOS 

XOVEOLEIROS E
OCIOLEIROS
Até o 4 de xaneiro está
aberto o prazo para apun-
tarse a estas actividades que
dan comezo en xaneiro e
que nesta edición ten como
novidades a Escalada De-
portiva, o Bricolaxe e as
últimas modalidades en
Baile, ademais das tracio-
nais Capoeira, Fotografía
Dixital ou Relaxación.
Ocioleiros está dirixido a
persoas de entre 14 e 17
anos ou de entre 18 e 35 e
custa 10 euros; Xoveoleiros
vai dirixido aos veteranos
con espírito xove, dos 36
aos 60 anos e custa 20 eu-
ros. As persoas interesadas
en inscribirse poden pasar
pola Fábrica de Perillo ou
chamar aos telf. 981 636
598 (conserxaría) ou 981
610 000 (centraliña) onde
poden recibir máis infor-
mación. Entre todos os
asistentes ás clases sortea-
ranse distintas viaxes.

■ EXPOSICIÓNS 

EL ROTO
Organizada polo Centro de
Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental de
Galicia (CEIDA) o Castelo
de Santa Cruz acolle a súa
mostra de pinturas e viñe-
tas titulada Eclipse. A obra
dun humorista pero tamén
a dun pintor que practica a
sátira social. Até finais de
xaneiro.

OurOurenseense
■ DANZA 

LARUMBE
Esta compañía presenta o
sábado 30 no Auditorio

Municipal-Palacio de Con-
gresos a peza Tutti Frutti.

■ EXPOSICIÓNS 

PETRO
Manuel Álvarez Fernández
amosa a súa obra até o martes
9 na galería Sargadelos.

NADAL 2006
A galería Marga Prada
acolle esta colectiva até o
luns 8.

CAPRICHO ESPAÑOL
Este colectivo expón a súa
obra na sala Alterarte do
Campus Universitario.

RENZO BALLANCA
Podemos visitar a mostra
Emocións e erosións até
domingo 14 no Centro
Cultural da Deputación.

XAVIER COSTA
Formas e relacións chá-
malle á mostra de escultu-
ras que podemos contem-
plar, até o 20 de xaneiro,
na galería Visol (San Do-
mingos 33).

NAZÓN DE BREOGÁN
O edifición Simeón, sede
da C.C. da Deputación,
acolle esta mostra sobre o
Estatuto do 36.

CATRO MANS
DE PINTURA
Até o 7 de xaneiro temos no
Ateneo esta colectiva na
que participan Emérita
Méndez, Saul Otero, Ma-
nuel Busto e Eduardo Ba-
amonde.

A ESCOLA
DE BARBIÇON
Exponse no C.S. Caixano-
va unha magnífica selec-
ción de óleos pertencentes á
escola paixasística francesa
de finais do século XIX.
Até o 7 de xaneiro.

ESCOLMA
DE ESCULTURA
No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta mos-
tra até maio do 2007.

■ TEATRO 

EL TREN
Teatro paraíso actúa este
venres 29 no Principal.

BSTUDIO
Este venres 29 poderemos
ollar a peza De meu ás
20h30 no Auditorio Muni-
cipal-Palacio de Congresos.

III MOTI
A mostra de teatro infantil
continúa este xoves 28 ás
17h no Principal onde
Druída Danza presentará
Verde Transparente, e ás

19h La Tartana faranos
gozar no Auditorio con El
niño y los sortilegios; o
venres 29 ás 17h tocaralle o
turno no Principal a Teatro
Paraíso co clasico Los mú-
sicos de Bremen, e ás 19h
na Universidade a La Ma-
china Imagina con A viaxe
de Efi; o sábado 30 remata
o certame con O príncipe
que todo o aprendeu nos li-
bros, ás 17h no Principal.

As PontesAs Pontes
■ ACTOS 

POSTAIS XIGANTES
As crianzas de 4 a 10 anos
teñen este xoves 28 e venres
29 ás 16h30 na Casa Dope-
so un divertido obradoiro de
nadal. Ademais os maiores
de 10 anos poderán custo-
mizar os seus zapatos o ven-
res 29 e o martes 2 á mesma
hora no Mercado Vello. O
mércores 3 ás 16h30 cele-
brarase no cine Alovi unha
festa dos reis magos, con
xogos musicais, animadores
e recollida de cartas.

■ MÚSICA

XABARÍN
EN CONCERTO
A Xabaxira chega o vindei-
ro xoves 4 ás 18h ao cine
Alovi, para o que se debe-
rán retirar previamente os
convites, o mércores 3 de
16 a 18h. e o próprio xoves
de 12 a 14h.

MÚSICA MODERNA
O alumnado do obradoiro
de guitarra eléctrica e per-
cusión vai dar unha clase
aberta a público o venres 29
ás 19h30 na Casa Dopeso.

■ TEATRO 

CHRYSTIAN MAGIC
Este xoves 28 ás 18h30 po-
demos ollar no cine Alovi o
espectáculo de maxia e ani-
mación Viaxe Máxica; o
venres 29 á mesma hora te-
remos aos Sete Magníficos
máis un presentando A ca-
deira voadora.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS 

46 OBRAS
A galería Jaime Trigo pre-
senta até finais de xaneiro
esta colectiva de traballos de
pequeno e mediano formato.

CELSO VARELA
Até o domingo 7 temos no
Pazo da Cultura esta re-
trospectiva.

XOSÉ FILGUEIRA
VALVERDE
(1906-1996) Un século de
Galicia, mostra que pode-
mos contemplar no edifi-
cio “Sarmiento” do Museo
de Pontevedra, até o do-
mingo 28 de xaneiro, co
gallo do centenario do seu
nacimento.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
No Centro Social Caixano-
va estará, até o vindeiro do-
mingo 21 de xaneiro a mos-
tra Da arte faraónica ao fa-
ro de Alexandría.

O ESPLENDOR
No Café Moderno podemos
visitar esta mostra de cerá-
mica española até o 5 de fe-
breiro.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS 

LÚA CON LUVAS
Todos os xoves de 18h30 a
19h30 na nova sala infantil
da Biblioteca Municipal te-
mos esta proposta didáctica
e divertida para fomentar a
lectura entre as crianzas.

■ EXPOSICIÓNS 

SENSACIÓN
NOCTAMBULAR
O polifacético artista Da-
vid Rollano Vilaboa pre-
senta esta mostra até o ven-
res 12 no 2º andar do C.C.
Municipal.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS 

FÉLIX CAL
As súas fotografías poden
ollarse até o luns 15 no
Multiúsos da Xunqueira.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS 

FANTASÍAS
REPUBLICANAS
Até o 8 de abril podemos
admirar no Museo Etnoló-
xico esta magnífica colecti-
va na que os fotógrafos par-
ticipantes reflexionan sobre
a política, a historia e a so-
ciedade dos anos da II repú-
blica Española, de xeito
que as súas obras xorden
dun compromiso evidente
na mirada e no pensamento
con aquel período.

RibadeoRibadeo
■ MÚSICA 

CRISTINA DOMÍNGUEZ
O venres 29 ás 22h gozare-
mos no auditorio M.Hernán
Naval co concerto da pianis-
ta e da voz de Edith Peña.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS 

OFICIOS ARTESÁNS
Podemos visitar esta mos-
tra até o martes 16 no Cen-
tro Cultural.

SantiagoSantiago
■ ACTOS 

CRIANZAS NO MUSEO
DO POBO GALEGO
Co gallo do Nadal o Depar-
tamento de Educación do
museo artella un obradoiro,
o mércores 3 e o xoves 4 de
xaneiro, dirixido a crianzas
de 6 a 9 anos para que, xo-
gando, podan descubrir
porque rúas, barrios, luga-
res ou accidentes xeográfi-
cos teñen un nome determi-
nado. Máis información no
telf. 981 583 620

■ EXPOSICIÓNS 

ALFREDO ERIAS
Xente no Camiño chámase
a súa mostra que podemos
coñecer no Salón Artesona-
do do Colexio de Fonseca.

CONSERVAR
PARA TRANSMITIR
Até o luns 15 temos na Fa-
cultade de Filosofía a mos-
tra O conservador restau-
rador de bens culturais.

MANUEL BOUZO
A galería Trinta acolle, até
o luns 22, a mostra Unha
nova pel para vellas ceri-
monias.

LUZ CASTRO
Esta artista conta coa mos-
tra O home definitivo até o
luns 22 no C.S.C. A Trisca.

ESPAZOS PRIVADOS
Podemos ollar as obras de
Moïse Dikoff na galería Sar-
gadelos até o 31 de xaneiro.

AS MANS DO VENTO
As fotografías de Xacobe
Meléndez Fassbender ex-
póñense no C.S.C. do En-
sanche.

BLANCA SILVA
A galería Paloma Pintos or-
ganiza a mostra Onde habi-
ta o vermello que se pode
visitar até o domingo 14.

XOÁN PIÑEIRO
Até o venres 12 podemos
admirar as súas esculturas
na galería José Lorenzo.

CONTOS DIXITAIS
Podemos visitar esta mos-
tra no CGAC.

PATRICIA ESQUIVIAS
Ten unha mostra, titulada
Folklore, na galería DF Arte
Contemporánea (San Pedro
11), onde a poderemos con-
templar até o 3 de febreiro.

SANDRA RAMOS
Baixo o título de Escape
agrupa as súas pinturas, que
poden ollarse na galería C5
Colección até o 2 de febreiro.

ÁLVARO DE LA VEGA
O escultor expón a súa
obra, até o 7 de xaneiro, na
galería Espazo 48.

SABELA ARIAS
A pintora amosa a súa obra

máis recente, pertencente á
serie Galerías, na mostra Pai-
saxe Urbano, que podemos
visitar na galería Sol & Barto-
lomé até o 17 de xaneiro.

SETE OLLADAS
A UNHA REALIDADE
No Museo das Peregrina-
cións preséntanse sete colec-
cións de fotografías sobre
outros tantos lugares de pere-
grinación. Até o 4 de marzo.

INTRAMUROS
A antiga sede do Banco de
España acolle esta mostra
até o 28 de febreiro.

O EFECTO DAS LUCES
Podemos visitar esta mos-
tra sobre a historia da bi-
centenaria institución ilus-
trada Real Asociación Eco-
nómica de Amigos do País,
cun cento de pezas entre
obras artísticas, documen-
tos e imaxes, até o 31 de xa-
neiro na sede da Fundación
Caixa Galicia.

VIAXE OBLICUA
Esta colectiva está na gale-
ría C5 Colección até o do-
mingo 31 de decembro.

SÁHARA
Até o domingo 31 de de-
cembro podemos ollar a
mostra Afogados no deserto
do fotógrafo Gabriel Tizón
no C.S. de Caixa Galicia.

MAURO TRASTOY
A Fundación Granell pre-
senta De tripas corazón até
o sábado 30 de decembro.

A TOPONIMIA
DO VAL MIÑOR
No Claustro do Museo do
Pobo Galego temos esta
mostra, xunto con outra so-
bre O patrimonio das pes-
queiras do Miño, organiza-
das pola Fundación Anto-
nio Fraguas.

UN MAR DE ILUSIÓN
Esta mostra didáctica pode
visitarse no Claustro Supe-
rior de San Martiño Pina-
rio, até o 7 de xaneiro.

LEOPOLDO NÓVOA
A galería SCQ organiza un-
ha mostra do artista galego
até o 5 de xaneiro.

MEMORIAL
DA LIBERDADE
Até o 31 de xaneiro temos
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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

Este xoves 28 ás 18h30 o grupo
pontevedrés representa na bibliote-
ca pública González Garcés da CO-

RUÑA a peza infantil O libro máxi-
co. O venres 29 estará no Auditorio
Municipal de VILAGARCÍA.♦♦

MigallasMigallas

Artellado polo IGAEM, a Con-
sellaría de Cultura e Deportes e
Magos Profesionais de Galiza,
anda ás voltas polo país adiante
desde primeiros de novembro.
Este xoves 28 estarán no Local

Parroquial de GUITIRIZ e no
teatro Principal de SANTIAGO
DE COMPOSTELA ás 20h; o ven-
res 29 no Centro Cultural de
MUROS ás 19h30, no pavillón
da Cañota de MARÍN ás 20h e

no teatro Principal da ESTRA-
DA ás 20h30; e o sábado 30 no
auditorio Emilia Pardo Bazán
de SANXENXO ás 18h30 e no
Auditorio Municipal de CAN-
GAS ás 20h30.♦

II CirCircuíto de Maxiacuíto de Maxia

Esta compañía de títeres fará go-
zar ás crianzas este xoves 28 ás
seis do serán no Auditorio Muni-
cipal de VILAGARCÍA DE AROUSA

coa peza O libro da selva. O ven-
res 29 poderemos ollala no audi-
torio municipal Lois Tobío de
GONDOMAR.♦♦

CachiruloCachirulo

Sans titre connut (2006), e Izaskun que forma parte da mostra Fantasías Republicanas, no Museo Etnolóxico de RIBADAVIA.

Teatro
do Noroeste
representa
Imperial
Café-
Cantante en
SANTIAGO.



no Auditorio de Galicia a
mostra Represión e resis-
tencia en Galiza 1936-
1977, coa intención de res-
taurar as ausencias, os silen-
cios e os agravios; co ánimo
de comezar a colección fun-
dacional da nosa memoria
democrática e nacional.

DESCUBERTOS
Até o 14 de febreiro pode-
mos visitar esta mostra no
Parlamento de Galiza.

NACHO ARTETA
Na galería Sol & Bartolomé
podemos admirar as pintu-
ras, esculturas e gravados
deste artista internacional.

HABANA FACTORY
Na sala A Chocolataría ex-
ponse unha magnífica se-
lección de arte cubana.

GRANDES MESTRES
Podemos ollar esta mostra
de arte dos séculos XIX e
XX na Galería (Praza do
Toural).

A BAILAR!
Os óleos de Philip West
expóñense na Fundación
Eugenio Granell até finais
de decembro. No mesmo
lugar temos o ciclo Xoves
Poéticas Surrealistas adi-
cado a María Chenut.

VIAXE OBLICUA
Até final de ano temos esta
colectiva na galería C5 Co-
lección.

■ TEATRO 

ULTRANOITE
DOS INOCENTES
Poderemos gozar do caba-
ré colectivo na sala Nasa
este xoves 28 e venres 29
ás 23h.

CICLO INFANTIL
Este xoves 28 ás 19h repre-
séntase no Salón Teatro
dentro dun ciclo dirixido ao
público máis cativo Dame
verde de Disque danza. O
venres 29 á mesma hora te-
remos á compañía Sapristi,
con Unha merenda de Ali-
cias; e o sábado 30 a Be-
rrobambán con Buh!

IMPERIAL
Teatro do Noroeste presen-
ta na sala Yago desde este
xoves 28 ao sábado 30 e
desde o venres 5 ao domin-
go 7 a obra Café Cantante
Vigo 1936, dirixida por
Eduardo Alonso, un espec-
táculo musical de gran for-
mato na que participan dez

actores ademais de músicos
en directo. Entradas e hora-
rios en www.salayago.com.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA DE NADAL
Até o 13 de xaneiro podere-
mos visitar  esta mostra, na
súa X edición, na galería
Trisquel e Medulio.

VVigoigo
■ ACTOS 

IV CANTOS E DANZAS
DE REIS
A A.V.C. Casco Vello orga-

niza na súa sede (rúa Oliva
12) un Obradoiro de canto
o mércores 3 de xaneiro ás
20h a cargo de Itziar Solar
Iglesias, da orquestra Son
de Seu e mestra de canto e
pandeireta. Os máis cativos
gozarán este venres 29 cos
Contos de Nadal no Pavi-
llón do Berbés ás 18h. O
xoves 4 de xaneiro a partir
das 18h haberá pasarrúas
pola Zona Vella e Príncipe.
Máis información en
www.cascovello.com. 

OBRADOIROS INFANTÍS
NO MARCO
Despois de xaneiro, as mos-
tras Pintura Mutante e A
Mostra Invisíbel tocan o seu
fin. O persoal educador do

MARCO toma como punto
de partida as mutacións dos
medios, temas e materiais
pictóricos, e tamén a percep-
ción sonora, para realizar
obxectos multiusos que poi-
dan servir como agasallos de
Nadal. Estes obradoiros
complétanse con visitas ás
exposicións e sesións de
contacontos até o sábado 30
e do martes 2 ao venres 5 e o
domingo 7 (martes, mérco-
res, xoves, sábados e domin-
gos de 12 a 14h e venres de
12 a 14 e de 18 a 20 h).

■ EXPOSICIÓNS

ANA LEGIDO
A artista expón a súa obra
xunto coa de Fernando

Quesada na galería Alpide
até o 31 de xaneiro. No
mesmo lugar podemos ad-
mirar tamén a pintura de
Jorge Castillo.

ALTERARTE
O 2º andar da Estación de
RENFE acolle esta mostra
colectiva de vinte artistas.

TRADICIÓNS
Podemos visitar esta mos-
tra de xoguetes antigos até
7 de xaneiro no Verbum.

ANO 2006
Na Casa da Xuventude te-
mos, até o 6 de xaneiro, es-
ta colectiva de fotografía,
pintura, banda deseñada,
poesía e outras disciplinas

IV PREMIO FRANCISCO
FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Caixanova pretende con este certame
animar e impulsar o uso da lingua gale-
ga nos medios de comunicación, ao
tempo que recoñece a tradición literaria
e xornalística dos escritores que utiliza-
ron e utilizan a nosa lingua na prensa.
Este certame acollerá traballos xorna-
lísticos de todo xénero, publicados con
nome ou pseudónimo, en calquera me-
dio de comunicación impreso de Gali-
za ou fóra, entre o 1 de xaneiro e o 31
de decembro de 2006, e que estean es-
critos en lingua galega. Cada autor só
poderá participar cun traballo, do que
se deberán presentar orixinal e catro fo-
tocopias da páxina completa do xornal
ou revista que acollese a publicación,
de xeito que se poida identificar a data
correspondente á edición do traballo.
En sobre a parte, e acompañando o tra-
ballo a concurso, incluiranse os dados
persoais do autor, e remitirase todo, an-
tes do 10 de xaneiro de 2007, á Área

Sociocultural de Caixanova, rúa Au-
gusto González Besada, 2 36001 de
PONTEVEDRA, indicando no exterior
Para o Premio Francisco Fernández
del Riego. Ademais Caixanova tamén
promove o XXVIII Premio de Xorna-
lismo Julio Camba, rexido baixo as
mesmas bases que o anterior, mais des-
tinado a traballos xornalísticos escritos
en castelán. Ambos certames teñen un-
ha retribución de 12.000 euros.

VII PREMIO
FIZ VERGARA VILARIÑO
O Concello de Sarria e a agrupación
cultural Ergueitos organizan este certa-
me de poesía no que os participantes
deben presentar orixinais inéditos e non
premiados, escritos en galego e cunha
extensión mínima de 400 versos. As
obras deben enviarse por quintuplicado,
mecanografadas a duplo espazo e baixo
plica, ao Concello de SARRIA (rúa
Maior, 14 27600), antes do 31 de xanei-
ro de 2007. O traballo premiado recibi-

rá a cantidade de 3.000 euros e será pu-
blicado pola editorial Espiral Maior.

XIII PREMIO
ÁLVARO CUNQUEIRO
O Concello de Lalín e a asociación
Amigos da Cociña Galega promove
este certame de xornalismo gastronó-
mico, no que poden participar todos
aqueles escritores e xornalistas que pu-
blicaran libros, artigos, entrevistas,
banda deseña, fotografías ou comenta-
rios, en galego ou castelán e nos dis-
tintos medios de comunicación, sobre
temas relacionados coa gastronomía
galega nos últimos dous anos. Os tra-
ballos, de carácter inédito, deberán ser
presentados, ben polo seu autor, ben
por terceiras persoas ou entidades,
aportando seis exemplares que xustifi-
quen a súa opción ao premio e un es-
crito dirixido ao alcalde-presidente do
Concello de LALÍN co nome, dados
persoais, teléfono de contacto e currí-
culo do autor, e no seu caso, tamén do

presentador. Se se trata de artigos xor-
nalísticos chegará o xornal orixinal
completo e cinco fotocopias do artigo
e, en caso de traballos de radio ou tele-
visión, axuntaranse seis CDs ou
DVDs, acompañadas dunha certifica-
ción expedida polo director da emisora
ou canle. Para a categoría de páxinas
web bastará un escrito no que se indi-
que o enderezo correspondente. O pra-
zo de presentación remata o 9 de xa-
neiro de 2007. Máis información en
www.lalin.org.

MÁSTER SOBRE
A OBRA GRÁFICA
A Fundación CIEC de BETANZOS or-
ganiza durante os meses de xaneiro e
febreiro un curso sobre Gravado
Calcográfico, de marzo a abril a técni-
ca a abordar será a Xilografía e de
maio a xuño as persoas interesadas po-
derán coñecer mellor as técnicas da
Serigrafía. Máis información en
www.fundacionciec.com.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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cos traballos máis represen-
tativos dos artistas que
amosaron obra na sala du-
rante este ano.

II PASOARTE:
‘RETRÁTATE’
As obras presentadas a este
certame están expostas na
Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa 2).

IGNACIO BASALLO
Podemos ollar a mostra
Vou, veño, volvo do escultor
na galería María Prego até
o 31 de xaneiro.

RITA RODRÍGUEZ
Esta artista, cun traballo
considerado como do máis
sólido e coherente das no-
vas xeracións, presenta un
proxecto no Espazo Anexo
do MARCO, especifica-
mente realizado para este
lugar, até o 18 de febreiro.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 06
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía de nature-
za, recoñecido como o máis
importante do mundo, orga-
nizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de His-
toria Natural de London, pó-
dense admirar desde este xo-
ves 14 na sala III do C.S. Cai-
xanova até o 21 de xaneiro.

FERNANDO MOLERO
O artista conta cunha expo-
sición até o 5 de xaneiro na
galería María Magdalena.

INÉDITOS DE LAXEIRO
À Fundación Laxeiro pre-
senta esta magnífica mostra
de 24 retratos realizados
polo pintor, que podemos
ollar até o 4 de marzo.

MESTRES DA LUZ
O C.C. Caixanova reúne, até
o 7 de xaneiro, o traballo de
46 fotógrafos galardoados
co Premio Nacional de Fo-
tografía, como Ouka Leele,
Javier Vallhonrat, Cristina
García Rodero, Humberto
Rivas, Chema Madoz ou
Alberto García-Alix.

ARQUITECTURA
ESPAÑOLA
Os traballos seleccionados na
VIII Bienal expóñense até o 7
de xaneiro na Casa das Artes.

SILVERIO RIVAS
Mostra as súas obras escultó-
ricas na galeria PM8 (Pablo
Morillo) até o 5 de xaneiro.

A MOSTRA INVISÍBEL
O MARCO presenta este
achegamento á noción de es-
pazo como lugar físico, unha
área na que o artista manipu-
la o son coma se dun material
dúctil se tratase. A mostra re-
úne unha coidada selección
de pezas de artistas clasicos
contemporáneos, que nos
convidan a reflexionar sobre
o espazo a partir do son.

PINTURA MUTANTE
Esta mostra amosa o traballo
dalguns artistas que viven a
crise e renovación do pictóri-
co, nun permanente proceso
de transformación que mes-
tura e contamina a pintura
con todo aquelo que a rodea
(cinema, fotografía, deseño,
arquitectura...). No Primeiro
Andar do MARCO podemos
admirar o traballo de Pablo
Alonso, Nono Bandera, To-
ño Barreiro, Bosco Caride,
Salvador Cidrás, Din Ma-
tamoro, Eltono & Nuria,
ou Juan Rivas, entre outros.

RIVAGES
Na sede da Fundación Cai-
xa Galicia podemos ollar,
até final de ano, as fotogra-
fías de Harry Gruyaert,
da axencia Magnum.

■ MÚSICA 

JOHAN STRAUSS
ENSAMBLE
O martes 2 ás 20h30 pode-
remos gozar no C.C. Caixa-
nova con este concerto, con

Rusell McGregor como
director e violín solista, e
Wilfried Scharf á cítara.

LORETTA MARTIN
O trío coruñes chega este xo-
ves 28 á Iguana Club co seu
funk-rock con toques de
samba e jazz para presentar o
seu novo traballo Paraísos
Distantes. O venres 29 esta-
rán en directo Niño y Pistola
e Portrait; o sábado 30 festa
pre-Fin de Ano con Chick &
Tones en directo; e o vindei-
ro xoves 4 tocaralle o turno á
banda de garaxe punk rock
francesa Sonic Angels, que
estará acompañada por Los
Villanos de Boraville.

LIVE AFTER DEATH
Toni Lomba & Elio dos San-

tos tocan este xoves 28 ás
22h30 na Fábrica de Chocola-
te. O venres 29 teremos no
mesmo lugar o concerto La
musique française coas ban-
das Buough!, Blindsight e
Dona Confuse Tour. O sába-
do 30 poderemos escoitar aos
Red Hot Chili Frikis; e o do-
mingo 30 celebrarase unha fes-
ta de fin de ano co DJ Lagarti-
ja e o DJ Donbel. Máis infor-
mación e entradas en www.fa-
bricadechocolateclub.com.

■ TEATRO 

¡VIVA EL TEATRO!
O vindeiro xoves 4 ás 18h
represéntase no C.C. Caixa-
nova esta peza de Luis
Alonso de Santos, dentro do
ciclo Funcións en Familia.

OLLARES DE PERFIL
O mito de Greta Garbo, ga-
ñadora de 9 festivais interna-
cionais e premio ao mellor
actor en London e Madrid,
continúa a ser representada
no teatro Arte Livre. Roberto
Cordovani, Humy Donado,
Leonel G. Laborde e Ricar-
do L. Ivars interpretan esta
obra todos os venres e sába-
dos ás 22h e os domingos ás
20h. Entradas no telf. 986
114 444,

VVilaboailaboa
■ ACTOS 

CANTOS DE REIS
O grupo de música tradicio-
nal Os Chichisos invita os
máis cativos a cantar os
reis, para o que celebran va-
rios ensaios o venres 29 de
decembro e o martes 2 e
mércores 3 de xaneiro, ás
20 h. na Casa do Pobo de
Bértola. O xoves 4 sairán
cantar polas rúas e prazas
céntricas de Pontevedra, o
venres 5 polas parroquias
de Figueirido e Bértola en
Vilaboa, e Tomeza en Pon-

tevedra. As persoas intere-
sadas en participar nesta ac-
tividade poden chamar ao
649 748 708 (Rosalía).

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS 

VÍCTOR CASAS
Até o vindeiro luns 15 de
xaneiro, de luns a sábado
de 17 a 20h, o pintor expón
os seus oleos, debuxos e
gravados na galería Arcana.

ENRIQUE CONDE
Mostra as súas Constru-
cións 2003-06, até o 31 de
decembro, no local sito na
rúa Castor Sánchez esquina
con Rei Daviña

VVilanovailanova
de de ArArousaousa
■ TEATRO 

TÍTERES FALCATRÚA
Representan a obra  A sor-
prendente historia do ben-
fadado Mourellas o venres
29 na Casa da Cultura .♦

CONSERVATORIO PROFESIONAL
DA CORUÑA
www.conservatorioprofesionalcoruna.com

Páxina electrónica do Conservatorio Pro-
fesional de Música da Coruña, que con-
tén información sobre o centro, datos de
secretaría de interese para o alumnado
como matrícula ou calendario escolar, re-
lación de actividades, un relatorio de
agrupacións musicais organizadas polos
alumnos, unha zona para os estudantes,
outra para os pais e ligazóns.♦

AA RedeRede
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■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.

■ Comparto piso con tío gai na
Ponte (Ourense), mellor con traballo.
Cuarto individual, sala luminosa, coci-
ña completa (micro-ondas, lavalou-
zas, lavadora), barrio tranquilo. Mulle-
res, hetero e fumadores absterse. 150
euros máis gastos (condominios, luz,
auga, calefacción). Telf. 666 329 407
ou meustrabalhos@aeiou.pt.

■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemen-
to do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.

■ Mozo de 36 anos ofrécese para
traballar como peón da construción,
conserxe, limpiador de cristais a do-
micilio ou vixiante. Preguntar por Al-
berto no teléfono 637 228 667.

■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Ga-
liza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.

■ Véndese mesa antiga de castiñei-
ro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.

■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.

■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüida-
de aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), res-
taurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.

■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dor-

mitorios antigos e por todo tipo de anti-
güidades, mobles, louzas, reloxos, ra-
dios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.

■ Compraría un par de caixas acús-
ticas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.

■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.

■ Alúgase vivenda no 5º andar do
nº 34 na rúa Francisco Añón da Co-
ruña. Cociña, salón, baño e 3 dormi-
torios por 270 euros. Telf. 981 614
348 e 628 639 359.

■ Alúgase casa a carón da praia en
Carnota, completamente equipada
para 4 persoas, con terraza, vista ao
mar. Ponte do Pilar 200 euros. Dispo-
ñibel todo o ano. Telf. 981 761 144.

■ Alúgase apartamento completa-
mente equipado (lavadora, televi-
sión...) con dous cuartos, salón co-
medor, cociña e inmellorábeis vistas
ao mar no Penedo (Bueu). Telf. 986
320 837.

■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos. Ambiente fa-
miliar. Chamádeme, donas e cabalei-
ros, ao 986 378 608.

■ Ofrécese Enxeñeira Agropecua-
ria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.

■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 per-
soas. Telf. 981 761 158.

■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
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).

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

■ O Comité de Defensa dos Presos
Concepción Arenal naceu en Vigo, da
sensibilidade dun grupo de persoas ca-
ra a situación da poboación penitencia-
ria galega. Desde entón levamos de-
senvolvido actividades asistenciais e
culturais na cadea, e asesorando e
orientado nos seus dereitos. Facemos
un chamamento a quen queira colabo-
rar (do xeito que sexa) para que se po-
ña en contacto con nós, no telf. 986 291
722 ou no apdo. 6068 36210 de Vigo.

■ Alúgase casa en Penalva (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribei-
ra Sacra, por fins de semana ou va-
cacións. Completamente equipada e
con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986
376 022.

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafeta-
ría. Con experiencia. 639 505 806.

■ Psicólogo especializado en
modalidades de intervención para
inmigrantes. Posibilidade de pre-
vención, reformulación ou resolución
de conflitos vencellados a necesida-
des de integración na cultura de aco-
llida. Para particulares e institucións
da comunidade. Primeira consulta de
balde. Telf. 981 134 144.

■ Inglés impartido por nativa bilin-
güe diplomada pola Escola Oficial de
Idiomas. Todos os niveis, conversa,
apoio, recuperacións, tradución, fo-
nética, cursos para pequenas empre-
sas/institucións. Se queres aprender
inglés de verdade, chama ao 625
692 813.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

CONSELLARÍA
DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

Convócase a concesión de axudas
destinadas a sufragar os gastos ex-
traordinarios en que incorresen as
entidades locais en consecuencia
directa das inundacións acaecidas
no mes de novembro de 2006. As
solicitudes deben presentarse an-
tes do 16 de xaneiro. A informa-
ción completa está recollida no
DOG de 15 de decembro de 2006.

CONSELLARÍA DE
ECONOMÍA E FACENDA

Convócanse axudas para a repara-

ción dos danos persoais causados
polas inundacións do mes de se-
tembro. Serán beneficiarias direc-
tas destas axudas as persoas afec-
tadas polo falecemento de fami-
liares, por incapacidade absoluta
permanente ou lesións que causa-
sen hospitalización da persoa feri-
da, cando o feito causante teña a
súa orixe nas inundacións. Serán
beneficiarios destas axudas a títu-
lo de vítimas indirectas: o cónxu-
xe do falecido, os fillos menores
de idade dos falecidos, os fillos
maiores de idade se sufrisen pre-
xuízo económico-patrimonial re-
levante, e, no seu defecto os pais
da persoa falecida. As solicitudes
deben presentarse antes do 15 de
xaneiro de 2007.♦

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

Alguén pode, inocentemente, pensar que estamos ante un edificio ruinoso. Mais o caso é
que simplemente é un activo financeiro producindo capital ano tras ano. Tixolos tapiando
unha fórmula de inversión que se repite nas nosas cidades. Logo, se cadra, gozará de axu-
das á rehabilitación. Os gaños con tal sistema inversionista están, pois, asegurados.♦♦

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



Nº

Nº 1.250
Do 29 de decembro
do 2006 ao 11 de
xaneiro do 2007 Dolores Villarino (ou

será Vilariño?) que é
máis lista que as pese-

tas, no pleno sentido da lo-
cución, conseguiu escorar o
BNG cara onde lle conviña.
Tíñao doado. Os nacionalis-

tas soan como o bombo,
marcan a pauta, pero non te-
ñen moitos rexistros, nin so-
tilezas. A presidenta do par-
lamento sabe que unha cou-
sa é a liberdade criativa e
outra aflamencar os símbo-

los dun país, xa de vello bas-
tante aflamencado. Mais, a
cambio consegue imporlles
aos nacionalistas a caricatu-
ra do purismo. Un terreo fá-
cil de manipular e xa non se
diga no eido da música.♦
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Touros
XOSÉ A. GACIÑO

Ohistoriador esta-
dounidense Ed-
ward Malefakis

recomendaba nunha entre-
vista, non hai moito, que
non se apertase o acelera-
dor coa Igrexa Católica,
“sobre todo cando a bata-
lla está xa case gañada”.
Unha actitude de pruden-
cia semellante cabería
aplicala no tema taurino,
que unhas declaracións es-
tritamente persoais (se-
gundo matizou ela mes-
ma) da ministra do Medio
Ambiente veñen de recre-
ar unha desas polémicas
que aos conservadores in-
mobilistas e nacionalistas
españois tanto lles gusta
colocar en primeiro plano,
confiando en que a inercia
conservadora da mentali-
dade media faga o traballo
de propaganda electoral
que eles son incapaces de
facer con asuntos e argu-
mentos máis serios.

Paréceme razoábel o
consello de Malefakis.
Cando determinadas acti-
tudes están en franca de-
cadencia, como pode ad-
vertirse no reconto dos
seus apoios populares e
sociais, é mellor deixalas
morrer de consunción
que tomar medidas para
combatelas. O efecto po-
de ser contraproducente:
a síndrome de persecu-
ción pode darlle folgos.

De feito, iso que os fun-
damentalistas taurófilos
conseguiron que se deno-
minase “festa nacional” (e
xa saben de que nación úni-
ca e sagrada) estivo xa en
crise en varias ocasións e
segue a sobrevivir con difi-
cultades (ás veces, grazas ás
retransmisións televisivas).
Basta con repasar o número
de cidades e vilas que per-
deron as súas prazas de tou-
ros (en Galiza, que recorde,
só queda a de Pontevedra e
ese remedo que se fixo na
Coruña co coliseo multiu-
sos, no que as corridas son
case excepcións). 

O crecemento urbanís-
tico, coa conseguinte espe-
culación, foi elevando o
prezo dos terreos, en prin-
cipio periféricos, nos que
se asentaban esas prazas,
como tamén os campos de
fútbol, por exemplo, xe-
rando o negocio coa venda
dos terreos revalorizados,
pero así como os campos
de fútbol eran sistematica-
mente reconstruídos nas
novas periferias das cida-
des, moitas prazas de tou-
ros desaparecían na opera-
ción, pola falta de rendibi-
lidade do espectáculo. 

De todas as maneiras,
non veñen mal, de cando
en vez, algúns toques de
atención sobre un espec-
táculo que, por moita tra-
dición e moita literatura
que teña no seu currículo,
está baseado na tortura
pública dun animal.♦

Ano XXX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Vén de participar con España
no campionato do mundo de
rugby e resultou elixida como
integrante dun hipotético me-
llor equipo mundial deste de-
porte no posto de pilier. É gale-
ga, xoga no Arvo de Ourense e
chámase Rocío García Eiras.

Mellor pilier do mundo. Ten
que explicarme que significa
esa palabra.

A que se refire, a ser mellor
do mundo ou a ser pilier?

A ser pilier.
É un dos postos do 15 dun

equipo de rugby. Hai dúas no
campo e eu son a número un. So-
mos a dianteira, as máis fortes, en-
tramos en xogadas estáticas como
a melé ou as touches, que é cando
sae o balón do campo. Cando co-
rre o balón, tanto ten o posto, to-
das atacamos e todas defendemos.

En calquera caso, está en-
tre as quince mellores xogado-
ras do mundo.

Gustaríame saber por que me
elixiron. No campionato do mun-
do en Canadá había doce selec-
cións e cada técnico dos equipos
fixo o seu quince ideal. O quince
ideal supoño que estaba formado
polas deportistas máis citadas.

Do deporte galego, o futbo-
lista Balón de Ouro Luís Suá-
rez, David Cal e vostede son o
mellor da historia.

Iso parece.
No Estado tampouco hai

moito casos de deportistas entre
os mellores do mundo, non sen-
do Fernando Alonso e Nadal.

Pero hai que ter en conta que
en España o rugby é minoritario e
se é feminino, máis aínda. En Ca-
nadá recoñecéronme máis estar
entre as quince mellores do mun-
do, aquí só quen están no tomate.

Vamos que vostede pasea
pola rúa como se tal cousa.

Exactamente. O que o sabe,
pode dicir algo, pero a maioría
non sabe nin que é o rugby.

Aquí, ou es home ou non es
deportista.

Diso teñen moita culpa as fe-

deracións. En España o equipo de
rugby feminino xoga o torneo
das seis nacións, o campionato de
Europa e o mundial. Os do equi-
po masculino non xogan o cinco
nacións pero danlle importancia
a eles. Non só pasa co rugby.

Dígame, vive do deporte.

Para nada que dá algúns car-
tos. Para vivir tería que cambiar
de país, pero tampouco estou por
iso, senón porque me gusta. Só
coas convocatorias abóndame.

O rugby tampouco é moi
seguido, pero no pasado Galiza
brillou nese deporte.

Ademais, hai que dicir que
aquí hai tantos equipos como en
Madrid e no último campionato
de España, Galiza xogou a final
contra Euskadi. Quedamos se-
gundas. A verdade é que as uni-
versidades axudan moito.

Confese, cantas persoas aco-
den a ver un partido do seu
equipo, o Arvo de Ourense? Non
serve contar familia e amigos.

Moi pouquiña xente: vinte.
Verá que sabía o nome do

seu club.
Moi ben, para algo serve in-

ternet.
Non lle son moi afecciona-

do ao deporte, fóra da playsta-
tion. Ademais, o rugby paréce-
me moi violento.

Pois non o é. Hai contacto,
pero non tanto como no balon-
mán, ao que xoguei antes que o
rugby. Desde fóra, a xente ve que
te das cada golpe... pero é desde
fóra. Tes que saber placar e caer,
pero para iso tes que adestrar.
Aquí non hai as lesións do fútbol
nas canelas. Hai negróns pero
apenas lesións.

Por certo, debutou interna-
cionalmente no 2003 co España-
Irlanda, para cando un partido
da selección nacional galega?

Hai volvemos ao problemas
das federacións. Encantaríanme
un partido internacional de Gali-
za, aínda que fose amigábel. En
realidade, eu estou tan integrada
na selección española como na
galega, é máis, case me concen-
tro máis coa galega.♦
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A NOSA TERRA

Rocío García Eiras
‘No rugbi temos negróns pero apenas lesións’

PACO VILABARROS


