
Nº 1.252
Do 18 ao 24 de xaneiro
do 2007
Ano XXX - IV Xeira

FUNDADO EN 1907

Pepe Carreiro

Pescanova
é a empresa
máis apoiada

pola Xunta
(Páx. 8-9)

1,75 euros

A . G . N .

en parte pola conxuntura política a nivel estatal,
sobre todo pola correlación de forzas existentes
e polo modelo escollido polo presidente, Emilio
Pérez Touriño, para levar o proceso. Peor tería
sido que se aprobase un texto que situase defini-
tivamente a Galiza como unha autonomía de se-
gunda como pretendía o PP. Non só é isto o as-
pecto positivo deste proceso que non se sabe
cando poderá ser retomado. Todo semella indicar
que non antes das próximas eleccións autonómi-
cas ou dun descalabro do PP nas municipais que
lle permita retomar certa autonomía ao PPdeG a
respecto de Madrid. Finalmente puxéronse sobre
da mesa as distintas posturas dos tres partidos,
algo que até o de agora aínda non fora posíbel. A
sociedade poderá xulgar e avaliar as de cada
quen. Pero tamén se avanzou camiño. Primei-
ramente o de comezar o proceso, cun PP que se
negou mentres tivo maioría absoluta e logo cun

PSOE renuente. O proceso foi posíbel grazas á
teima nacionalista que tamén conseguiu que o
que era defendido por PP e PSOE como unha re-
forma fose finalmente aceptado como un “novo
Estatuto”. Á par diso andaron un longo camiño
chegando a posturas defendidas en exclusiva po-
los nacionalistas que rexeitaban ambos os parti-
dos estatais ao comezo, tales como a débeda his-
tórica ou a consignación dun financiamento mí-
nimo. Pero, se cadra o máis importante de todo
este proceso comezado vai para alá dous anos é
que, por vez primeira, a sociedade puido partici-
par nun auténtico debate político sobre Galiza e
a súa identidade. Temos que concordar con An-
xo Quintana en que conseguir un Estatuto de na-
ción é importante, imprescindíbel, pero serviría
de pouco se os galegos nos seguimos compor-
tando e votando como se non fósemos esa nación
que debería recoller o preámbulo.♦

SE ALGÚN DÍA ESTA MULLER MORTA
Miguel Sande

PREMIO DE NARRATIVA BREVE REPSOL YPF 2006
Despois de ir ao cinema, coma sempre soa,
unha muller decátase de que acaba de ver
a súa vida reflectida na pantalla. Cun
monólogo intenso e espido, Miguel Sande
explora a historia dunha muller maltratada
que se nega a aceptar a morte dos
sentimentos, a realidade dunha vida en
ruínas. O relato busca o rastro dos lobos do
desexo do mesmo xeito que a protagonista
busca refuxio na furna dunha praia... ata
que un día entra nela decidida a non saír.

O PP pretendía situar a Galiza entre as autonomías de segunda

Non hai
novo Estatuto

Non hai
novo Estatuto

De quen é
a culpa?

De quen é
a culpa?

A REDACCIÓN DUN NOVO ESTATUTO REMATOU NUN FRACASO PROPICIADO

Do PSOE ao PP pasando por un soldo fixo

A alcaldesa de Porqueira
primeira tránsfuga oficial

O imposíbel pacto de Estado
contra o terrorismo



O concello ourensán da Porquei-
ra ten unha alcaldesa tránsfuga
debido a unha dedicación exclu-
siva e un salario de mil douscen-
tos euros. A dedicación exclusi-
va que lle negaron os nacionalis-
tas porque nin sequera a con-
templaban para eles, déronlla os
populares en canto resultou eli-
xida alcaldesa e rachou co seu
partido, o PSOE.

O principal obstáculo nas ne-
gociacións entre socialistas e na-
cionalistas para a elección de al-
calde en Porqueira hai agora tres
anos e medio foi que Susana
Vázquez, única concelleira so-
cialista, quería recibir un salario
municipal, pois estaba no paro.
Os nacionalistas lembraron que
o concello non tiña recursos e
que o chamado a ser alcalde, Xo-
sé Manuel Pérez Bouza, tampou-
co tería soldo e que debería con-
tinuar a traballar no Sergas e de-
dicarlle ao municipio as súas ho-
ras libres. Cómpre ter en conta
que A Porqueira ten un censo
oficial de 1.168 persoas e un or-
zamento anual que non chega ao
millón de euros.

Non é que os socialistas
compartisen a posición de Susa-
na Vázquez, pero o seu voto fa-
vorábel era imprescindíbel para
o pacto, de modo que ante a ne-
gativa dos nacionalistas a ceder,
decidiron que en Porqueira non
habería goberno de coalición. O
daquela coordinador comarcal
do PSOE, Gonzalo Iglesias
Sueiro, sabía que a falta de pac-
to non tiña por que poñer en
cuestión o acordo que mantiñan
socialistas e nacionalistas en to-
do o país, sobre todo porque a
lista do BNG fora a máis votada
na Porqueira e iso implicaba que
en condicións normais, o candi-
dato do Bloque sería elixido al-
calde automaticamente con tal
de que Susana Vázquez se absti-
vese o día da designación de re-
xedor. A sorpresa foi que Susana
Vázquez votouse a ela mesma e
que o PP tamén a apoiou, de mo-
do que sumou cinco sufraxios,

fronte aos catro de Xosé Manuel
Pérez Bouza.

Gonzalo Iglesias Sueiro con-
firmou a denuncia dos naciona-
listas de que o escollo era que
non lle querían conceder a dedi-
cación exclusiva a Susana Váz-
quez Dorado. “É certo que o
principal problema era a dedica-
ción exclusiva que pedía Susana
Vázquez”, dixo Iglesias Sueiro.
“Nós non estabamos por esa po-
sibilidade pero ela insistía; ta-
mén dixo que o líder do BNG in-
sultouna durante a campaña,
agora sei que é falso, pero foi un-
ha cortina de fume para impedir
a negociación, ela tiña tomada a
decisión do sentido do seu voto
algún tempo antes. É máis, a úl-
tima hora até Pérez Bouza pare-
cía disposto a ceder na cuestión

da dedicación exclusiva pero xa
era demasiado tarde, ela xa se
decantara por ser alcaldesa co
apoio do PP”.

Cambio de voto

Susana Vázquez Dorado era un
novo valor do PSOE en Ourense
cando encabezou a candidatura
desta formación ás elección mu-
nicipais de maio de 2003 no con-
cello da Porqueira. Mais, ben lo-
go abandonou a súa obediencia
para se converter en alcaldesa
cos votos dos concelleiros do PP.

Non está moi clara a orixe do
proceso que levou a Susana Váz-
quez votarse a ela mesma e apro-
veitar os votos do PP para ser al-
caldesa. Susana procede dunha
familia da dereita local pero de-

mostrara a súa condición de so-
cialista nas xuventudes deste
partido. Aínda que a estas alturas
a súa mentora, Laura Seara, a de-
putada socialista e amiga persoal
súa, debe estar a laiarse por pro-
movela como alcaldábel na Por-
queira Ás portas das eleccións
municipais dentro do PSOE to-
dos foron parabéns cando saíu
elixida candidata á alcaldía por
esa forza. Os dous concelleiros
que tiveran os socialistas na Por-
queira durante o mandato que vi-
ña de rematar, decidiran desistir
despois de man-
ter diferenzas coa
organización. O
partido, pois, es-
taba descabezado
e Susana Váz-
quez semellaba
un recambio con
certas garantías.

Ademais, a
Susana ninguén
lle pedía resulta-
dos excepcionais.
A traxectoria po-
lítica do BNG fa-
cía que o cabeza
de lista desta forza estivese cha-
mado a dirixir o concello e alcan-
zar uns resultados que levarían ás
organizacións de progreso a go-
bernar conxuntamente se o Blo-
que non alcanzaba a maioría ab-
soluta. Susana, daquela, só tiña
que presentar uns resultados dis-
cretos para que a suma de na-
cionalistas máis socialistas supe-
rase os populares.

Aínda que naqueles comi-
cios os socialistas baixaron de
220 a 121 votos, o número de
sufraxios abondou para que Su-
sana Vázquez saíse elixida con-
celleira. Os nacionalistas pasa-
ron de 186 votos nas anteriores
municipais a ser a primeira for-
za con 419 sufraxios e catro
concelleiros. Outros catro edís
tiveron os populares, aínda que
cun número de papeletas infe-
rior: 359. Este descenso do PP
implicaba a perda dun conce-
lleiro e quedar sen a alcaldía.

O PP afrontou as eleccións
do 28 de maio de 2003 con re-
signación. Tras varios manda-
dos, o alcalde popular Salvador
González sabía que tiña erosio-
nada a súa base electoral e que
os nacionalistas víñanlle de-
trás. Ademais, neses comicios
os populares mudaban de cabe-
za de lista. Só unha milagre im-
pedía que Pérez Bouza dirixise
o concello.

A campaña electoral iniciouse
co mesmo bo entendemento que
até daquela tiveran socialistas e

nacionalistas na
Porqueira, pero na
segunda semana
de campaña a ore-
lla de Pérez Bou-
za escoitara moi-
tas veces adver-
tencias sobre as
intencións de Su-
sana Vázquez.
“Na campaña xa
se produciu un en-
frontamento co
Bloque”, di Susa-
na Vázquez. Pero,
máis que enfron-

tamento, o que sucedeu foi que a
candidata do PSOE non lle gusta-
ron unhas palabras pronunciadas
nun mitin polo número dous dos
nacionalistas. No seu discurso, o
candidato do BNG advertiulle ao
electorado de que a lista dos so-
cialistas estaba composta por per-
soas con moita menor experiencia
que a dos nacionalistas, moi afei-
tos ás liortas do concello. “Des-
pois de tanto advertirnos sobre
ela, o segundo da lista fixo esas
declaracións e, cando se queixou
Susana, lembreille que era unha
campaña electoral”, sinala Pérez
Bouza.

Sen outro incidente, a campa-
ña transcorreu con normalidade
até a noite electoral. Esa madru-
gada, o PP reuniuse precisamente
no bar da nai de Susana Vázquez.
Entón, un militante popular díxo-
lle ao candidato do PP, Xosé
Alonso: “Todo está perdido”. “Xa
veremos”, contestou o outro.♦

N
º 

1.
25

2 
●

D
o 

18
 a

o 
24

 d
e 

xa
ne

iro
 d

o 
20

07
 ●

A
no

 X
X

X

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:

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

Director:
Afonso Eiré López.

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

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 

Colaboradores:

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

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

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

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

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

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

DEPORTES: Xurxo G. Ledo.
CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Carme Vidal, Celso

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

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

LECER: Xesús Vaamonde Cid.

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

Fotografía:
Xosé Marra.

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

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

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

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

Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

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

CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

A alcaldesa foi declarada polo Congreso primeira tránsfuga oficial 

O cambio de chaqueta en Porqueira
H. VIXANDE

Susana Vázquez Dorado, alcaldesa da Porqueira, é a primeira rexedora do Estado declarada
oficialmente tránsfuga pola Comisión Antitransfuguismo do Congreso dos Deputados. A
consecuencia é que só poderá concorrer nas próximas municipais nunha lista independente.

Xosé Manuel Pérez Bouza encabezou a lista máis votada, a do BNG.      P. VILABARR O S

A esixencia 

dun salario foi o que

afastou a Susana

Vázquez dos

nacionalistas
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O Congreso vén de declarala
primeira tránsfuga oficial.

O Congreso non, unha comi-
sión paralela.

Unha comisión oficial do
Congreso dos Deputados.

Era unha comisión política.
O caso levouno un partido políti-
co que é o BNG, co que a obxec-
tividade está condenada, xa que
poden dicir o que queiran e unha
non se pode nin defender. Aínda
está por chegar ao concello unha
petición de información sobre o
caso. Ademais, votaron contra
min o PSOE e o BNG pero non o
PP. É unha condena política; non
me preocupa, outra cousa sería
se fose unha comisión xurídica.

Mais o certo é que vostede é
alcaldesa encabezando a lista
menos votada e contra a opi-
nión do seu partido.

Tamén o BNG goberna a
Xunta e é o que menos votos ten.

E que di do pacto entre os
socialistas e nacionalistas para
apoiarse mutuamente nas elec-
cións de alcalde?

Que pacto? Cando está asina-
do e para que?

O pacto funcionou en todo
o país e agora o BNG pide que
vostede non poda encabezar a
lista do PP.

O que fixen é legal, para que
imos falar agora do que aconteceu
en xuño de 2003, o que hai que fa-
cer agora é medir as forzas o 27 de
maio [data das vindeiras eleccións
municipais]. Ademais, o xulgado,
e non só o de aquí, senón a Au-
diencia Provincial, dixo que non
cometín delito ningún. De mo-
mento, o PP apóiame. O outro día
houbo pleno e así o demostrou.

Aspira a encabezar a lista
do PP ou a presentarse como
independente?

Aspiro a gañar as eleccións
con maioría absoluta.

Na comisión acusárona de

“chaqueteira”.
Que quere dicir “chaquetei-

ra”? Non cambiei a chaqueta,
botáronme do partido socialista.

Por non cumprir co pacto e
impedir que o alcalde fose o
candidato do BNG, que era
quen máis votos tiña.

Obrigáronme a quitar a cha-
queta, pero non marchei das filas
do PSOE, non enganei o PSOE.
Aquel venres todos sabían que a
nosa lista ía votarse a si mesma.

Durante a campaña non
contemplou a posibilidade dese
pacto?

Durante a campaña tivemos un
enfrontamento persoal co BNG.
Eu aspiraba á alcaldía e consegui-
no. Nunca se dixo que tiña que vo-
tar o BNG, polo menos eu non
lembro tal. Teño que dicirlle iso
aos votantes?
Nunca se anun-
cian os pactos du-
rante a campaña.

Volvamos ás
negociacións.

Daquela ne-
gociación só par-
ticipei nunha reu-
nión en Santiago.
Logo quen nego-
ciou foi Gonzalo
[Iglesias Sueiro,
daquela respon-
sábel comarcal
do PSOE] con
Xosé Manuel Pé-
rez Bouza [candidato a alcalde
do BNG e responsábel comarcal
desa forza] e non fun eu quen ra-
chou as negociacións. O único
que fixen foi votarme a min mes-
ma.

Non lle parece un pouco cí-
nico dicir así as cousas. Apro-
veitouse dos votos do PP para
saír alcaldesa.

Eu voteime a min. Pregúnte-
lle aos do PP porque votaron por
min. Non sei se é cínico dicilo.

E non tivo ningunha con-
versa previa con eles?

Non, e así o dixo unha sen-
tenza xudicial de Xinzo e outra
da Audiencia Provincial.

Tal e como formula as cou-
sas, calquera diría que perse-
gue o poder polo poder.

Como alcaldesa cumprín
máis do cen por cen cos veciños.
Estou moi orgullosa destes tres
anos e medio. Dígame, que po-
der especial procuro? O que pre-
tendo é mellorar as condicións
de vida dos meus veciños.

Tanto lle ten conseguilo
apoiada por quen sexa?

Goberno por decreto, aínda
que me apoie o PP.

Nas vindeiras eleccións, vai
pactar co PP?

Non vou pactar co PSOE nin
co BNG. Nestes
tres anos, os do
PP deron o callo,
volvería a pactar
con eles.

Dixo hai un
pouco que antes
das eleccións non
lle podía dicir
aos veciños se ía
votar polo candi-
dato do BNG pe-
ro agora admite
que volvería pac-
tar co PP.

Non lembro o
que dixen hai

tres anos e medio.
Non lembra si dixo que

apoiaría ao cabeza da forza
progresista máis votada?

Antes dunhas eleccións non
se di que pactos vai haber.

Por último, como se consi-
dera, de dereitas, de centro ou
de esquerdas?

Os alcaldes non somos de es-
querdas, de dereitas nin de centro.
Quen gobernamos somos as per-
soas e debémonos aos cidadáns.♦

Tras o revés e despois de que-
dar sen representación na
Porqueira porque Susana
Vázquez non abandonou o
seu posto, os socialistas deci-
diron acudir á xustiza e pre-
sentaron unha demanda por
suposto suborno contra a re-
xedora. Os nacionalistas non
consideraban que a vía fose
adecuada e non lle vían moi-
tas posibilidades de éxito por-
que non había probas. Aínda
así, o líder do BNG foi cha-
mado a declarar e dixo que,
na primeira reunión que tivo
con Susana Vázquez ela díxo-
lle: “nin imaxinas o que me
ofreceron”.

A absolución de Susana
Vázquez proba que non come-
teu ningún deli-
to, pero non que
non sexa unha
tránsfuga segun-
do os criterios
marcados por to-
dos os partidos
políticos asinan-
tes do pacto, en-
tre os que están
o PP, o PSOE e o
BNG. Isto obri-
ga a estas forzas
a non levar nas
súas listas elec-
torais persoas
declaradas tráns-
fugas pola Co-
misión Anti-
transfuguismo
do Congreso, caso no que se
atopa Susana Vázquez.

A alcaldesa da Porqueira
enfróntase a un futuro por
aclarar. Ela considera que
conseguirá a maioría absolu-
ta, pero non di se concorrerá
na candidatura do PP ou á
fronte dunha lista indepen-
dente. Se o PP cumpre o pac-
to antitransfuguismo e Susa-
na Vázquez ten que presen-
tarse como independente, os
votos dividiranse. Nese caso,
as posibilidades de obter a
maioría absoluta dos conce-
lleiros son menores, porque
aínda que a suma dos votos
das dúas listas sexa maior que
a do Bloque, é moi posíbel
que este partido acapare to-
dos os votos progresistas e si
alcance cinco concelleiros, a
maioría absoluta da Corpora-
ción municipal.

A mellor opción para Susa-
na Vázquez é presentarse co-
mo candidata do PP para que
non se dispersen os votos,
mais non é unha posibilidade
que sexa segura. Nicolás de
Maquiavelo, no célebre “O
príncipe” sinalou que “os que
non teñen moita dificultade”
en adquirir o poder “áchanse
simplemente sometidos á von-
tade e fortuna daqueles que os
exaltaron”.

Se os nacionalistas consi-

deraban inoportuno demandar
a Susana Vázquez foi precisa-
mente porque xulgaban que o
maior desgaste que podía ter a
alcaldesa viría debido á súa
condición de tránsfuga. Por iso
levaron o caso á Comisión An-
titransfuguismo do Congreso.
Unha vez declarada oficial-
mente tránsfuga, podería resis-
tir o PP unha campaña electo-
ral das municipais en toda Ga-
liza na que se lembrase que re-
crutaba tránsfugas?

Ambigüidade do PP

Tanto na elección de alcaldesa
como nos tres anos e medio se-
guintes, o PP foi calculada-
mente ambiguo. Cando votou

por ela para pre-
sidir o concello
non rachou o
pacto antitrans-
fuguismo por-
que ela aínda
non fora expul-
sada do PSOE.
Tampouco parti-
cipou no gober-
no municipal
nin a incorporou
ao seu partido.
D e m a s i a d a s
molestias para
rachar agora o
pacto e facer
que encabece a
súa lista electo-
ral na Porqueira.

Sobre esta cuestión, o so-
cialista Gonzalo Iglesias Suei-
ro considera que “o PP ten o
deber moral de cumprir o pac-
to, non é unha obrigación le-
gal, pero racharía o acordo”.
Os nacionalistas, por boca de
Xosé Manuel Pérez Bouza,
lembran que “sería lexítimo
que Susana Vázquez se
presentase por unha lista inde-
pendente e mesmo que o PP a
apoiase no suposto de que as
dúas candidaturas sumasen a
maioría absoluta dos conce-
lleiros, pero é inadmisíbel que
ela forme parte da lista do PP
ás próximas municipais”.

No Partido Popular o mu-
tismo sobre a cuestión é total
e o concelleiro do BNG Xosé
Manuel Pérez Bouza denun-
ciou que o presidente da De-
putación de Ourense Xosé
Luís Baltar está a negociar
con Susana Vázquez para in-
corporala á lista do PP nas
próximas municipais. Esta
intención de Baltar non causa
sorpresa. Aquí non só xoga o
gusto de Baltar por sumar
concellos, senón o seu dese-
xo de parar o avance do BNG
na comarca. Allariz limita
con Vilar de Santos, este con-
cello con Rairiz de Veiga e
este coa Porqueira. Os tres
primeiros están gobernados
polo BNG.♦

O PP racharía o pacto
antitransfuguismo se
inclúe á alcaldesa na
súa lista das municipais

Se non é

candidata do PP

os votos

dividiranse e

o BNG podería

conseguir a

maioría absoluta.

Susana Vázquez Dorado

‘Presenteime para ser alcaldesa
e son alcaldesa’

PA C O  VILABARR O S

‘Eu voteime a min.

Pregúntelle

aos do PP por que

votaron por min.

Non sei

se é cínico decilo”



Un terzo da poboación mundial xuntouse
hai dúas semanas para celebrar o nace-
mento dun refuxiado palestino, un bele-

nita que morreu hai xa perto de 2.000 anos. O
neno, Xesús, chegou a Belén cos seus pais, que
buscaban un lugar onde a nai, María, puidese
dar a luz. Na pequena aldea atoparon acubillo
nun alboio que serviu de paritorio, e até alí
achegáronse curiosos, veciños e filántropos que
encheron de agasallos o acabado de nacer.
Anos despois, co neno crecido, aumentaba a fa-
ma do lugar e o presebe onde nacera o neno
convertíase en igrexa. Daquela comezaban as
peregrinacións para visitar o curral, pero os
cambios provocaron enfrontamentos e discu-
sións. Peregrinos duns e outros lados empeza-
ron diversas liortas por chegar ao lugar e, de
pouco, a orixe da visita quedou esquecida. Con
todo, aínda quedan en Belén motivos para revi-
vir eses días gloriosos de cando naceu Xesús.

O pequeno cortello de antano ten o seu pa-
rangón nas diversas construcións da cidade que
carecen de teitos. Amais, aínda que agora non
son moitos os burros que pasean cargando mu-
lleres embarazadas, quedan mulleres obrigadas
a atravesaren longas distancias para daren a luz.
É o caso de Fadia Iemal, que hai uns días pre-
guntábase qué pasaría se a Virxe María entrase
en Belén hoxe en día. Ela, como outros moitos
refuxiados palestinos do século XXI, sufriu as
consecuencias deses camiños históricos sempre
protexidos por diferentes milicias. Ela perdeu o
seu fillo no camiño, ela non chegou a tempo a
ningún hospicio ou presebe. A ela tamén lle pe-
charon as portas: as portas do muro que separa
Belén de Xerusalén. Por iso, polo bloqueo, que
non permitía que ninguén pasase até a mañá se-
guinte, non deu a luz; ela, tamén, quedou sen vi-
sitas cheas de regalos para o acabado de nacer.

Un caso illado, o desta muller, posto que a
tempada de Nadal enche Belén de luces de co-
res, traballadores de prensa, operacións triunfo
e poucos soñadores. Todos eles danse cita cos
seus mellores vestidos para saíren enfeitizados
nas fotos que lles han mandar aos amigos que
quedaron ao carón do lume do fogar. Aínda así,
o número de visitas decrece de ano en ano. O
mesmo alcalde de Belén, Victor Batarsa, reco-
ñeceu que as condicións económicas, políticas
e turísticas son as peores en 2.000 anos. 

A retirada israelí da franxa de Gaza parecía
presaxiar mellores tempos; pero as continuas in-
cursións, o bloqueo internacional, a presión e os
conflitos internos converteron o Nadal nunha
fermosa postal dun deserto nevado. Non serviu
a axuda do goberno de Hamas, que adornou a
cidade de Belén como nos seus mellores tempos
–provocando con iso as críticas dos seus detrac-
tores, que viron no acto un intento de lavar a súa
imaxe fundamentalista ou mesmo apuntaron
que eses cartos poderían investirse en darlle de
comer ao pobo. Esperábanse máis de 30.000 tu-
ristas, unha cifra aínda moi afastada dos perto

de 100.000 que ateigaron Belén no 2000, pero
bastantes máis que os menos de 3.000 que che-
garon o ano pasado. Ao final, un grupo de 200
filipinos, traballadores cristiáns que viven en Is-
rael, foron dos poucos foráneos que cruzaron as
fronteiras para entraren na cidade. Con eles, un
milleiro de persoas contemplou as bandas locais
e as marchas preparadas para o momento. E co-
mo comentaba algunha xente, o evento era máis
parecido a unha festividade musulmá que cris-
tiá, pois a maioría dos asistentes eran islamistas.
Tamén en Gaza, onde cada ano se oficia a misa
do galo e se adorna o centro da cidade, os actos
de Nadal careceron de importancia. Cancelá-
ronse a misa e os desfiles, e o gran piñeiro da
praza central, por primeira vez, non foi decora-
do. A pequena comunidade católica da franxa
admite ter total liberdade de culto, tanto agora,
con Hamas, como co anterior goberno de Fatah,
pero a situación obriga a facer dos festexos ac-
tos sociais pechados.

Batarsa, no seu discurso de Nadal, acentua-
ba a transcendencia provocada polo illamento.
O muro, construído sobre territorio de Belén, le-
vou máis do 15% do que era a cidade. Centos de
agricultores perderon os seus cultivos e o outro
medio de subsistencia, o sector turístico, tamén
foi expropiado. Os israelís presentan a zona co-
mo perigosa e suxiren non visitar ningún lugar
de Cisxordania, recomendando non quedar en
zonas árabes de noite. Amais, todo aquel que vi-
sita Terra Santa ten que facelo a través de Isra-
el. Cando algún atrevido emprendedor ousa en-
trar nos territorios, adoita facelo por medio de
axencias de viaxe israelís. Os grupos chegan a
Belén en autobús, son guiados até a Igrexa da
Natividade e enseguida devoltos a territorio is-
raelí. Por iso, son poucos viaxeiros que coñecen
de Belén algo máis que o presebe feito igrexa.
Deste xeito, a entrada ao templo pode conver-
terse, dependendo do día, nun maremoto de
vendedores ambulantes desesperados por desfa-
cerse dos seus bens. 

Abir Karram, que vende vestidos bordados
tradicionais, quéixase de non poder pagar o alu-
guer, de pouco máis de 100 euros, polo taller
onde traballa. Hai dous anos tiña 30 emprega-
das, que bordaban e deseñaban seguindo os
modelos máis antigos; agora traballa soa. Ao
mesmo tempo, no eido máis persoal, as dife-

renzas con respecto a outrora son enormes.
Amal Bandak, que regresou de Chile hai dous
anos, relata con dor a súa volta a casa. Regre-
saron por motivos de saúde, pero ás nenas da
familia entusiasmoulles a idea de pasar un Na-
dal de conto. Os pais encargáranse de alimentar
esa fantasía que até daquela só experimentaran
en panxoliñas e debuxos. Contáranlles das mar-
chas tradicionais e dos milleiros de persoas que
ateigaban os arredores da Igrexa da Natividade
e toda Belén en xeral. Emocionáranas co am-
biente festivo que se vivía, dun xeito máis fa-
miliar, aínda que menos íntimo. Emporiso, o
primeiro Nadal en Palestina, as nenas foron
durmir máis cedo que de costume e con bágo-
as nos ollos.

Diferentes causas suscitaron eses cambios
na vida dos palestinos. Nun xornal israelí ra-
zoábase que os motivos principais son o radi-
calismo islámico dos veciños ou as medidas
restritivas do valado de seguridade israelí. O
escritor explicaba que os cristiáns palestinos
non aceptan a soberanía do estado xudeu por
razóns teolóxicas, aínda que tampouco queren
vivir nun estado autoritario musulmá. Xa o
profeta Isaías describira Israel coma un viñe-
do plantado por Deus, onde esperaba xustiza e
non achou máis ca asasinatos e alaridos no
canto de honradez. Foi dese xeito que o Ben-
feitor castigou a súa xente durante séculos;
por iso, esgrimía o columnista, se alguén ten o
lexítimo dereito de laiarse, é o pobo xudeu,
que sufriu máis ca ningún outro na historia. 

Moitas das queixas son infundadas, e pouco
entendíbeis unha vez se observan as penurias
doutros. Aos lamentos da comunidade cristiá e
musulmá de Belén, pois uns e outros non se dis-
tinguen nas datas máis sinaladas, únense os dou-
tros apóstatas da fe consumista. Criticaba un dos
encargados de cubrir os espazos dun xornal ga-
lego estes días o falso espírito contrario ao Nadal
por parte de comunistas e antiglobalizadores.
Nese artigo, laiábase do pouco saber desa socie-
dade desgustada que non é capaz de evocar ese
ano no que un neno de Belén recibía como aga-
sallos pedriñas de ouro chegadas do máis afasta-
do Oriente. Por iso, o escribente defendía a ne-
cesidade de entregármonos uns aos outros os ob-
xectos máis prezados nestas datas; consumir, co-
mo xa predicaban as Sagradas Escrituras. ♦
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Cartas

Concello de Muros,
suspenso en atención
ao cidadán

Se o concello de Muros se somete-
se a unha hipotética avaliación,
aínda que nalgunhas das súas com-
petencias merecerían un suficiente,
a atención ao cidadán sería a mate-
ria pendente de recuperación.

Comecemos por analizar o si-
tio web do concello. Dirixámonos
ao enderezo www.muros.es, que
ten por obxetivo, en palabras do
saúdo da alcaldesa, Caridad Gon-
zález Cerviño, ademais de dar a
coñecer os monumentos e paraxes
naturais, “compartir algo da histo-
ria e do presente do concello”.
Unha gran verdade ese “algo”,
porque todo non se pode saber.
Estas páxinas web comezan por
omitir unha parroquia, Sestaio,
entre as oito que compoñen o con-
cello. A información, salpicada de

erros ortográficos, está bastante
desactualizada, e as consultas vía
web non se atenden xa que des-
pois de ser distribuídas en función
do asunto, os destinatarios non se
molestan en dar resposta. Ade-
mais disto, as actas das reunións
dos plenos xa non se penduran da
capa do web xa que esta informa-
ción só foi enviada á Casa da Cul-
tura, onde se encargan do seu
mantemento, durante uns meses.
Agora hai que achegarse á Casa
do Concello para enterarse das de-
cisións de quén nos goberna. 

A atención telefónica tam-
pouco é a mellor. Despois de fa-
cer unha proba chamando ao te-
léfono principal do Concello pa-
ra preguntar acerca do estado do
novo plan urbanístico que se está
a elaborar, fiquei coa resposta
que xa tiña, é dicir, ningunha.
Unha funcionaria contestou ama-
belmente o teléfono pero non
soubo darme a información que
lle pedía. “Terías que falar con

fulaniño”; “podes transferir a
chamada?; “é que agora non es-
tá”; “tardará moito?”; “pois non
che sei”… foron algunhas das
frases na nosa breve conversa.

Pero de todas, a persoal sor-
prende máis. Na planta baixa da
Casa do Concello, nada máis en-
trar atopámonos cun mostrador
agardando a que alguén se colo-
que detrás. Se o que queremos é
falar coa alcaldesa ou con cal-
quera outra “personalidade” e ca-
dran a estar ausentes, ninguén di
nin a onde foron nin canto tempo
tardarán en voltar, polo que xa
podemos quentar o banco nunha
longa espera. A resposta máis fre-
cuente é “saíu tomar un café”.

Para solicitar información
acerca dalgunha lei, pedir permi-
so para reformas, etc, é preciso
encher un impreso para facer a
solicitude e agardar que a contes-
ten, e ter moita pacencia, pois
moitas veces a contestación nun-
ca chega despois duns cantos me-

ses. Algúns curiosos que xa pasa-
mos polo trago atrevémonos a
preguntar que foi deses impresos,
a resposta non é moi convincente:
“van para aí adentro”, informou-
me unha funcionaria sinalando a
oficina do secretario do Concello.
Terá esta oficina algún caixón se-
creto onde se acumulan as solici-
tudes? Ou irán parar ao lixo?

Reunidas varias queixas e
coa intención de facer algunhas
suxestións de mellora, un cola-
borador desta carta falou con Be-
larmino Maneiro, tenente alcalde
do concello, pero ao ver que non
amosaba moito interese e parecía
máis preocupado pola hora de
saír a xantar, este díxolle que non
se sentía atendido. En troques de
mellorar a atención con este ci-
dadán, a resposta foi do máis ne-
gativa. “Ou saes ou mándote de-
tido coa policía local”.♦

INÉS ABEIJÓN
ESTEIRO (MUROS) 

Nadal en Belén
MONCHO IGLESIAS

Belén, capital mundial do Nadal cristián, pareceu unha
cidade pantasma o pasado decembro. A construción
do muro e a vixilancia israelí desanimou os turistas.

Na portada de El
Mundo (15 de
xaneiro) aparecen
unhas declaracións
de Bono sobre a ETA:
“ A ETA , a firma o ex
ministro, é o conxunto
de ma les sen mestura
de ben ningún.
Ha inos má is
covardes, má is
ma tóns, pero non uns
mellores ca outros,
son todos igua is” .
Q ue intelixencia se
está desperdiciando
con este home . Q ue
lle dean o nobel de
psicoloxía!

Como avanza a
modernidade .  N o
Ira k a forc an outros
dous antigos
d irixentes.  A  un
de les quedoulle a
corda  mo i curta  e
resultou dec ap itado .
Un exemp lar
exercicio da  nova
democra ci a  que
deb í an poñer de
mode lo ,  qui z a is,  nas
esco las.  Por outra
parte en Sofí a ,
c ap ita l de Bulgari a ,
xa  están c ase
adap tados á  UE na
que a c aban de
entrar.  Segundo o
dominic a l de El Pa ís
(1 4  de xane iro),  d as
1 . 1 0 0 librarí as que
hab í a  na  cidade só
quedan 50.

Antes dicíase que
había un exceso de
poetas. O s contos de
Asterix e o seu
personaxe
Asuranceturix,
certificaron a súa
ma la fama . Logo veu
un anda zo de
pintores. E agora
tóca lles aos
cociñeiros. O  sumum
da cultura occidenta l
é Ferrán Adriá . Ter

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González



Nin Ana Mª Rios é Dreyfus nin o que
asina é Zola, pero habemus caso, ou
affaire: un caso ideal, con aventura e

sen traxedia.
Enchémonos de ler opinións a favor e en

contra pero... a favor ou en contra de que? Ca-
se no cento por cento dos casos o que se xulga
é a rapaza. Lóxico, dirase, a que sae nas fotos
é ela. Non é tan simple, vaiamos por partes.

“É unha labazada ao pobo de Arcade”, di-
cía un home que segundos antes se laiara de
non ter conseguido no quiosco a revista que
xa se atopaba ata nas perruquerías de mulle-
res, “con todo canto a apoiamos e fixemos
por ela. De boa fe”

Que é exactamente o que se critica? Que
apareza espida ou que cobre por iso? Xeral-
mente, unha mestura de ambas as cousas;
mellor dito, coa escusa de que cobra, critíca-
se que se ispa.

A labazada consiste en que a moza angus-
tiada en Cancún, acabada de recibir o sacra-
mento matrimonial, encaixa na subcultura da
beatería. Unha moza fermosa a sufrir, o año
descarriado e abatido, dispara o chip relixio-
so dos esnifadores de naftalina. Se enriba a
moza é discreta na fala, ten unha aparencia
fráxil e a súa caída de ollos permite imaxinar
nela un carácter humilde e desvalido: “Nosa
Señora dos Ollos Grandes”, convértese na
ocasión perfecta para xogarmos ao Espírito
Santo e exercitar o perdón e a redención, que
non deixan de ser exercicios de poder.

A labazada consiste en que a moza resultou
ser unha rapaza normal, que ademais falaba
galego, vaia por Deus, e non tiña conciencia de
cometer ningún pecado nin buscaba redención,
só xustiza. Non da divina, senón da mexicana.
Velaí parte da ofensa. Nin sequera vivía nos
Cantóns ou estudara en Cristo Rei.

A publicación das fotos fai ver asemade
que o lobby da represión sublimada botou se-
manas a defender unha pecadora. Quedaron
co cu ao aire ao tomar partido por unha Sa-
lomé, unha María Magdalena, unha Eva en
corpo de serpe. O horror! O modelo de mu-
ller desta corporación salvífica é a que vai to-
cada cun burka invisíbel, se isto se entende.

“Pero cobrou!”, argumentan os dominados
polo chip rancio que non queren ser identifi-
cados coa beatería. Ben. Cobrou, si, coma Da-
vid Beckham. Xa podían ser estas plumiñas
cincentas igual de esixentes con todos os que
no sitio do cerebro teñen unha caixa forte. Pe-
ro non. Curiosamente cos banqueiros, as
quenllas da Bolsa, os cazadores de subven-
cións, os ladróns inmobiliarios ou o gran capi-
tal transnacional... teñen máis paciencia.

Supoñamos que Ana escribise un libro;
que, por certo, é algo que ten en mente (non
se interprete esta defensa como corporativis-
ta). Polo libro tamén cobraría. Cal sería a di-
ferenza? Non se exhiben moitos escritores

con ánimo de lucro? A diferenza
estaría no corpo espido, na expo-
sición da pel á luz, na ideoloxi-
zación do corpo. Os virtuosos da
dupla moral queren impoñer a
idea de que o corpo non é máis
ca un continente da alma. Ana
María responde que a alma non
paga hipotecas. Outra labazada.

Non tardarán en acusala da
lea das balas, coma se o de Mé-
xico fose un Grande Irmán para
sacar tallada, recorrerán o sobre-
seimento do caso, contratarán
mariachis para que lle amarguen
as noites diante da casa. A colec-
ción de comentarios, rexoubeos,
columnas, artigos de opinión e
editoriais para poñela a caldo en-
che xa unha hemeroteca, e publí-
canse nos mesmos xornais vir-
tuosos que dedican catro páxinas

diarias á publicidade ilustrada da
prostitución, sen ánimo de lucro.

Un non acusa. Un, se a estou-
tro pecador lle permiten a metá-
fora espiritual, o corpo e as ostras
celébraas, aínda que non teñan
perla.

Mentres tanto, ninguén se
mete coa revista, ninguén repara
en que a revista non existe se
ninguén a merca. No canto diso
culpabilízase a vítima. Desde a
lóxica reaccionaria o negocio
está na desgraza, a liberdade
non cunde, aínda que dea para
unhas risas. Ana, neniña, que
ben che senta o apelido mater-
no: Bemposta! Mágoa que un
non se interese nesa caste de pu-
blicacións.♦

XURXO BORRAZÁS é escritor
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Xosé Lois

O burka invisíbel
XURXO BORRAZÁS

As fotos nas que sae espida Ana María Ríos esper-
taron unha grande expectación. Por que? É que aca-
so estaba obrigada ao veo por ser obxecto de so-
lidariedade cando ficou presa en Cancún (México)?

‘Os virtuosos
da dupla moral
queren impoñer
a idea de que
o corpo non é

máis ca
un continente

da alma.
Ana María

responde que a
alma non paga

hipotecas”

pasado polo seu
restaurante é
imprescindíbel para
presumir de culto.
Imos mellorando.

Carlos M arco, ex
fontaneiro do PP no
concello de Vigo,
presentarase ás
municipa is na Coruña
encabez ando a lista
do Partido
G a leguista . N a
publicidade utiliz a o
topónimo La Coruña e
a firma que foi “unha
barbaridade que se
estabelecese o termo
ga lego sen consultar
os cidadáns” . Menos
ma l que nin C astelao
nin Bóveda poden
levantar a  cabeza.

Unha muller está a
escoitar a  Radio
G a lega . O utra
pregúnta lle: que ta l é
esa emisora? A  outra
respóndelle: Pss, polo
menos non fa lan tanto
da ETA.

Pequeno dicionario.
Ka le barroka :
Q ueima ou agresión
contra edificios do
século XVI.

Unha cita: “ A Rusia
contemporánea , coa
súa nosta lxia polos
tempos pre
revolucionarios, está
ben má is lonxe de
O ccidente que os
bolcheviques” (Moshe
Lew in. O  século
soviético. Ed .
Crítica).

En todas as ba ta llas
políticas se recorre
aos bulos. En M adrid
circula un: o de que
en C a ta luña os nenos
non saben castelán.
(En rea lidade , os
informes educa tivos
do ministerio
certifican que os
nenos ca ta láns saben
tanto e tan ben o
castelán como os do
resto do Estado).♦♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Gaiteiros, SA
En 1993, Thomas Carter dirixiu
Rebeldes do swing, unha película
curiosa e interesante pero de es-
caso éxito comercial. Nela cón-
tanse as desventuras duns grupos
de mozos que, na Alemaña nazi,
se reúnen nos salóns de baile de
Berlín e outras cidades para dan-
zar cos ritmos de moda, daquela,
nos EE UU: jazz, boogie, swing,
etc. Á porta dos locais situábase
sempre un vixilante que advertía
da aproximación de patrullas hi-
tlerianas. Cando os nazis entra-
ban no local atopábanse cos mo-
zos e mozas bailando, alegre-
mente, tradicionais e patrióticas
cancións populares alemás.

Todo isto vén a conto da inter-
vención da Asociación Galega de
Gaiteiros (AGG) na polémica
xurdida polos actos celebrados no
parlamento de Galicia o pasado
19 de decembro. Lembremos que
o ridículo debate xurdiu despois

das acusacións do BNG sobre a
interpretación presuntamente
aflamencada do himno galego

Nun comunicado remitido á
presidenta do parlamento, a AGG
asegura que “é denigrante aplicar
formas musicais do folclore anda-
luz á música tradicional galega”,
que “é denigrante escoitar alalás
aflamencados”. Ante estas afirma-
cións hai que pensar que estes gai-
teiros están en contra da mestiza-

xe, contra o encontro de culturas,
contra a liberdade de creación. 

Supoño que estes gaiteiros so-
licitarán en breve o exilio para
Carlos Núñez, Cristina Pato, Xosé
Manuel Budiño e Susana Seivane,
xa que “denigran” a nosa sa-
crosanta música tradicional facén-
dose acompañar de instrumentos
tan bastardos como batería, baixo
e guitarra eléctrica e sintetizado-
res. Supoño tamén que pedirán a

lapidación pública para Uxía Sen-
lle, quen cantou cancións galegas
con aires flamencos xa en 1997
nun disco chamado La sal de la
vida no que a acompañaba o de-
moníaco Cuchús Pimentel. Pobre
de Uxía, que no seu próximo dis-
co inclúe unha gravación do “Ala-
lá das Mariñas” realizada na com-
paña de Niño Josele!

AAGG informa tamén de que
ten preparado un “protocolo” pa-
ra que nos actos institucionais se-
xa de obrigada utilización a mú-
sica tradicional galega. De apro-
barse este protocolo, cales serán
os seguintes?: 50 por cento de
música tradicional en pubs e dis-
cotecas? Cheira mal este proto-
colo. Parece que a AGG quere fa-
cerse cun interesante monopolio,
o dos actos institucionais, que
non son poucos. Asistimos, pois,
ao nacemento de Gaiteiros, SA.♦

EMILIO ALONSO
(SANTIAGO)

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Informámolos que as oficinas de
Promocións Culturais Galegas SA

a partir do 1 de febreiro
adoptan o horario de xornada continua:

DE 8 A 16 HORAS.
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Latexos

De atentados e
de accidentes
X.L. FRANCO GRANDE

Case nin véndoo se cre:
unha frase de ZP, pola
que se referiu ao atentado

de Barajas como “accidente”,
ou como“tráxico accidente”
(non hai a menor dúbida de que
o foi, co Dicionario da RAE na
man: “Suceso eventual que
altera el orden regular de las
cosas”) deu lugar a tantos
disparates entre a xente do
goberno como na da oposición,
e demostrou que uns e outros
teñen escasa familiaridade coa
lingua que usan.

Ao PSOE preocúpalle quen
gravou na xuntanza de
Presidentes as palabras de ZP en
que aparece a dita frase, polo
que, no canto de saír aos medios
a dicir que os da oposición son
uns babecas, que non teñen nin
a menor idea da lingua imperial
que usan e queren impoñer a
outros, e que son uns pailáns,
pérdense en esixir a MR que
investigue quen foi o que
gravou esas palabras,
admitindo, ao meu ver contra
natura, que ZP dera esvarón. A
cousa non é para tanto.

Pola súa banda, o presidente
de La Rioja puxo a guinda e ten
o atrevemento (a ignorancia e o
atrevemento acostuman camiñar
á par), non só de culpar a ZP de
confundir os atentados cos
accidentes, demostrando que o
seu castelán é moi deficiente,
senón que se pon a botar babuxa
e sae con aquilo de “Me importa
un pimiento. Que les den por
ahí”. ¡Análise moi profunda e
brillante, abofé!

Un atentado, por moi brutal
que sexa, é sempre un
accidente.E se engadimos que
este foi tráxico, non estamos
ocultando ningunha realidade.
Pidir máis matizacións nunha
linguaxe coloquial, nin ten por
que ser esixido nin tampouco
motivo de sentir culpabilidade
e poñerse a dar explicacións
que mellor fose non dalas. Uns
e mailos outros perderon pe,
marcharon á toa e crearon
confusións que non viñan a
conto. 

Dixéronme que
recentemente nun deses
concursos que tan de moda
están nas televisións, un rapaz
que era bacharel non soubo
sinalar nin unha obra de
Quevedo. Nos meus tempos iso
sabíao o máis ignorante da
clase. Non sei se estamos
recuando ou se, ao mellor,
vendo como son os nosos
políticos, a sociedade ten a ben
ser ignorante: sendo ignorante
pódese chegar ao cumio mesmo
do poder. De aí a inutilidade de
calquera outro esforzo. E que
non se ve mal pola sociedade
ser  ignorante ou pailán: abonda
con que o atrevemento nos
instale no poder, aínda que sexa
un poder pequeniño
–autonómico ou local.♦

O proceso do novo Estatuto de
autonomía rematou. Non o fixo
de mala maneira. Logo de seis
horas de reunión na residencia
presidencial do Monte Pío os tres
líderes políticos presentes, Emilio
Pérez Touriño, Anxo Quintana e
Alberto Núñez Feixóo, concluí-
ron que “adiantaron moito nos
traballos, que traballaron moito”,
pero que “non foi posíbel”. Quin-
tana e Touriño van máis alá e aín-
da concordan en que se non fose
polo clima que se creou nos últi-
mos meses no Estado, co atenta-
do da ETA incluído, o resultado
final podería ser outro.

Podemos quedar con estas de-
claracións de boa vontade e de
ollar o positivo. Pero a realidade é
que Galiza perdeu unha oportuni-
dade histórica de ter un novo Es-
tatuto que o equiparase a Catalun-
ya. E non se sabe cando volverá
ter esa oportunidade. O proceso
queda atrancado. O andado anda-
do queda, pero a nova situación
política que se precisa para pór de
novo o proceso en marcha con ga-
rantías de éxito non se sabe cando
volverá. Non antes da nova lexis-
latura do parlamento galego. E
para iso ou o PP tería que perder a
chave para a súa aprobación ou
desaparecer o BNG do mapa polí-
tico e pactaren socialistas e popu-
lares. En tal caso, Galiza quedaría
relegada a unha autonomía de se-
gunda,  perdendo o seu carácter de
nacionalidade histórica.

Era esta a proposta que o PP
presentou sobre a mesa de Mon-
te Pío. Até o de agora só existían
boas palabras cheas de inten-
cións evanescentes e cánticos a
un galeguismo de opereta políti-
ca. O mesmo presidente Touriño
afirmou que coa redacción pro-
posta po Feixóo, Galiza queda-
ría “aínda por detrás de Andalu-
cía e non só de Catalunya”.

No tema lingüístico o PP nin
aceptou sequera a equiparación
do galego co español “dentro da
Constitución”. No tema identita-
rio non foi quen de apoiar o que
en 1984 votaron unanimente no
parlamento como AP cando se
aprobou a Lei de Símbolos.

A súa proposta de “rexión
histórica do mundo occidental” e
o recoñecemento ao contributo
do nacionalismo levaría á rexou-
ba se non fose que confunden a
mantenta o recoñecemento do
nacionalismo, que non o necesita
e menos nunha lei, co estatus de
Galiza dentro do Estado. O PP
non asumiu no seu día o termo

nacionalidade histórica do que
fai agora bandeira e agora ponlle
o pecho ao recoñecemento na-
cional de Galiza ao afirmar Fei-
xóo que o sentimento nacional é
o dunha minoría de galegos e que
se pensase que o “Estado español
é plurinacional militaría no
BNG”, esquecendo que no seu
día estivo ben próximo a Camilo
Nogueira, votando por Esquerda
Galega. Feixóo foi así conse-
cuente co afirmado por Mariano
Raxoi hai meses, “nunca acepta-
remos a palabra nación”.

No financiamento, aínda que
se queiran adornar as posturas dos
populares con enunciados maxi-
malistas, a realidade é que seguen
imperando na súa concepción cri-
terios como o da poboación, que
benefician a comunidades que te-
ñen máis votos. Non esquezamos
que o PP é un partido estatal e que
segue apostando porque o finan-
ciamento se resolva no marco do
Estado e non cunha negociación
bilateral. Aínda así, aceptouna en
Andalucía por ser a gran tulla de
votos dentro do Estado.

O fracaso de Touriño

Se a imposibilidade do acordo
hai que cargarlla no debe do Par-
tido Popular pola súa postura de
situar a Galiza entre as autono-
mías de segunda, o fracaso do
proceso hai que situalo no debe
de Pérez Touriño como presi-
dente da Xunta.

Touriño foi quen marcou o
proceso que seguir. Quixo pres-
cindir das forzas políticas e do
Parlamento e centrar todo no
tres líderes, situándose el como
árbitro do proceso. De saír
adiante sería o presidente quen
levase as loas e os réditos políti-
cos. Así que tamén debe de ser
el o que cargue co fracaso.

Pero a política que puxo en
marcha Pérez Touriño nos últi-
mos meses foi máis alá. Non res-
pectou os Acordos de San Fran-
cisco asinados co seu socio o
BNG e presentados oficialmente
xunto co seu vicepresidente
Quintana para o novo Estatuto.
Someteu o bipartito a tensións
inútiles e nin sequera dialogou
con Quintana nos últimos días
para darlle a coñecer as propostas
que ía presentar o 17 de xaneiro.

O PSOE, cunha política de-
señada principalmente por Xoa-
quín Fernández Leiceaga, se-
gundo recoñeceu o propio Tou-
riño, tratou de someter as aspira-

cións do BNG, aproveitando,
afirman, a división interna e a
suposta perda de liderado de
Quintana logo da última Asem-
blea Nacional. Leiceaga é un
perfecto coñecedor do BNG e
sabe ben onde lles doe aos na-
cionalistas. Non hai que esque-
cer que pasou da Executiva do
Bloque á dirección socialista.

Así que o PSOE estivo a xo-
gar neste proceso con dúas bara-
llas. Por un lado, asinaba un
acordo co seu socio do BNG. Po-
lo outro, pactaba con Feixóo. Un
pacto que é evidente no tema do
financiamento, porque ambos
comparten a filosofía estatal. Un
acordo ao que chegaron Leiceaga
e Xosé Antón Orza (ex consellei-
ro de Economía), segundo fontes
do PP, que tamén relatan os acor-
dos entre Touriño e Feixóo.

Esta xogada de alto risco de
Touriño, desprezando os pactos
de goberno ao tempo que dese-
ñaba propostas que teimaban en
que o BNG aceptase o inaceptá-
bel para os nacionalistas puxo o
bipartito ao borde da ruptura.

Foron os últimos acontece-
mentos a nivel do Estado os que
imposibilitaron un achegamento
maior entre os populares e os
socialistas. O atentado da ETA
deulles a extremaunción. Era
imposíbel un achegamento PP-
PSOE no medio do enfronta-
mento político, pois detrás da
discusión antiterrorista está cla-
ramente a do deseño do Estado.
Os acordos acadados en Andalu-
cía para reconducir definitiva-
mente o proceso que se comeza-
ra en Catalunya e que lle impu-
xo finalmente unha parte do
PSOE a José Luis Rodríguez
Zapatero, quedaba aparcado.

Así as cousas, o Estatuto gale-
go estaba tamén finiquitado. A
reunión do 17 era unicamente para
confirmar a súa defunción. Pérez
Touriño asinaría que foran PP e
BNG os indutores do “crime” por
non pórse de acordo. El non pui-
dera facer nada polo entendemen-
to de dúas posturas tan distantes.

Nesta situación é cando Quin-
tana pon en marcha unha estrate-
xia de non menor risco que a de
Touriño. Declaraba que o BNG
aceptaría as propostas do presi-
dente sempre que non chegasen
as tres forzas a un acordo. A si-
tuación era delicada internamen-
te. Como sería recibido polas ba-
ses nacionalistas se finalmente se
aceptaban unhas propostas que
fosen moito menores ás aproba-
das na Asemblea Nacional.

Touriño viu unha porta aberta.
Preparou as súas propostas e non
só non chamou a Quintana para
darllas a coñecer, senón que ten-
sou a corda e as rebaixou respecto
das que o voceiro socialista, Isma-
el Rego, presentara na comisión
parlamentaria. A escusa era que
debían ser admitidas polo PP.

Estaban moi por debaixo das
pretensións dos nacionalistas, pe-
ro Quintana aceptou na reunión
as propostas de Pérez Touriño,
menos algúns flecos, que deixarí-
an para despois de sumarse o PP,
porque, afirmou o vicepresidente,
“aínda máis importante que o Es-
tatuto de nación é que nos com-
portemos como tal nación”.

A cerrazón do PP impediu,
xa que logo, que se aprobase o
Estatuto, pero tamén que a estra-
texia de Pérez Touriño saíse
adiante. Quintana pensaba que
os populares non ían aceptar nin-
gún pacto nestes momentos.♦

Fracaso do presidente Touriño ante a teima do PP
de situar a Galiza como unha autonomía de segunda

Galiza perde a oportunidade
histórica de ter un novo Estatuto

AFONSO EIRÉ
Galiza non terá novo Estatuto até que “a situación política non se
modifique”. Será posibelmente a comunidade que máis tarde en
adaptar as súas leis ao novo marco estatal. Emilio Pérez Touriño
fracasou na súa estratexia, aínda que o PP non logrou que acep-
tasen a súa proposta, que situaría a Galiza entre as comunidades
non históricas. Aínda así, o debate ten que considerarse positivo.

Emilio Pérez Touriño.
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PPdeG
2.500 millóns
de euros anuais

Preámbulo
O pobo galego ten unha identidade propia, froito de séculos
de historia común. Unha identidade xeográfica, xurídica,
económica e cultural da que a lingua é o máximo expoñen-
te. Desde a Idade Media, Galicia xa é identificada en toda
Europa como unha das rexións históricas do mundo occi-
dental, asociada a súa dupla condición de Fisterra continen-
tal e de centro xeográfico da cristiandade xacobea que a súa
vez, no Camiño, forxa as identidades española e europea.

Como expresión política da súa identidade, o pobo ga-
lego arelou, desde os momentos iniciais da construción do
Estado español contemporáneo, institucións de autogober-
no no seo dunha España democrática, plural e solidaria.

O pensamento e a tradición galeguista que as forzas po-
líticas comparten describiron esta identidade propia con di-
ferentes expresións ao longo da historia. Xa na Proclama
do 15 de abril de 1846, os provincialistas demandáranlle ao
goberno de España a restitución da Xunta Superior do Go-
berno de Galicia, para consagrala “a engrandecer o antigo
Reino de Galicia”. Posteriormente, tanto os federalistas co-
mo os rexionalistas, os solidaristas, os galeguistas e como
manfestación dun sentimento nacional, os nacionalistas,
arelaron todos eles a autonomía política de Galicia dentro
de España e o fortalecemento da súa vocación europea.

A Constitución Española de 1978 garante o dereito
de Galicia a acceder á autonomía política. E recoñece de
forma explícita as arelas históricas de autogoberno do
pobo galego, ao lembrar na súa disposición transitoria
segunda que a vontade de acceder á autonomía dos ga-
legos xa se manifestara libre, democrática e maioritaria-
mente no referendo celebrado o 28 de xuño do ano 1936.

Ao abeiro da Constitución, o pobo galego refrendou o
21 de decembro de 1980 o Estatuto de Autonomía que lle
permitiu a Galicia constituír as súas primeiras institucións
democráticas. A posta en marcha e o desenvolvemento das
institucións autonómicas ao longo do último cuarto de sé-
culo permitíronlle á sociedade galega avanzar en todos os
eidos como nunca antes o fixera na súa historia, así como
reforzar o sentimento de pertenza á nosa nacionalidade his-
tórica. Por estes motivos, o Estatuto de Autonomía é hoxe
un punto de encontro para a inmensa maioría dos galegos.

A sociedade galega é unha sociedade democrática,
plural e aberta a un mundo en constante e cada vez máis
intensa transformación. Desde 1981, producíronse impor-
tantes cambios, entre os que destacan a incorporación de
Galicia e as demais comunidades autónomas de España á
UE; a aparición de novas demandas cidadás vinculadas a
competencias autonómicas relacionadas coa garantía de
dereitos fundamentais; e a experiencia acumulada no
exercicio do goberno e nas relacións institucionais coas
demais institucións do Estado autonómico e a UE.

Coa finalidade de actualizar a norma institucional bási-
ca da comunidade autónoma, que estabelece que a súa tare-
fa principal é a defensa da identidade de Galicia, dos seus in-
tereses, e a promoción da solidariedade entre todos cantos
integran o pobo galego, as forzas políticas que lexitima-
mente o representan acordaron reformar o Estatuto de Au-
tonomía, ao igual que aqueles que nos antecederon na pri-
meira experiencia estatuínte, delimitando o traballo “dunha
parte, pola constitución do Estado español, e doutra, pola
apreciación desapaixonada do que a Galicia lle convén”.

Con este propósito, os representantes do pobo galego e
as cortes xerais aproban, e o pobo galego refrenda, a pre-
sente reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981.

ARTIGO 3. A LINGUA. A igualdade plena do ga-
lego e castelán no marco consitucional.

POLÍTICA ECONÓMICA. En materia de investi-
mentos os populares propoñen unha contía concreta du-
rante cinco anos (2.500 millóns de euros) e o criterio do
PSOE e do BNG de que, nos cinco anos seguintes o in-
vestimento sexa do 8%.

A proposta en financiamento consiste nun réxime es-
pecial até a converxencia na renda dos galegos coa me-
dia do resto de España, tendo en conta os criterios de
dispersión, envellecemento e emigración.♦

PSdeG-PSOE
O 58 por cento
dos impostos especiais

Preámbulo
Ao longo da súa historia Galicia forxou un sólido carác-
ter nacional que é froito da vontade dos seus cidadáns e
do seu pasado común, pero tamén dun territorio diferen-
ciado, dunha cultura senlleira e dunha lingua propia.

Galicia desenvolveu unha clara identidade cultural e
política reflectida na vixente Lei de Símbolos de Gali-
cia, que recolle a formulación do sentimento galeguista
e do pasado compartido falando do fogar e da nación co-
mún dos galegos.

O devandito carácter atopa a súa expresión na Cons-
titución e no artigo primeiro do Estatuto de 1981 que de-
fine a Galicia como nacionalidade histórica que se cons-
titúe en comunidade autónoma.

ARTIGO 3. LINGUA. 1. O galego é a lingua pro-
pia e oficial de Galicia. O castelán é tamén lingua oficial
de Galicia. Para o seu uso e coñecemento ambas as lin-
guas estarán en condicións de igualdade xurídica. 2. Re-
coñécese o dereito de opción lingüística de todas as per-
soas, o que obriga a todos os poderes públicos en Gali-
cia, sen que ninguén poida ser discriminado por razón da
súa lingua. Os actos xurídicos feitos en calquera das dú-
as linguas oficiais teñen plena validez e eficacia xurídi-
ca. 3. Os poderes públicos de Galicia promoverán o de-
reito a expresarse e ser atendido en galego, eliminando
calquera atranco no exercicio deste dereito. Igualmente
potenciarán o emprego do galego en todos os planos da
vida pública, cultural e informativa, e disporán os me-
dios necesarios para facilitar o seu coñecemento.

POLÍTICA ECONÓMICA. Serán obxecto de con-
sideración a distribución da poboación, o avellentamen-
to da poboación, os residentes no exterior, a orografía, a
climatoloxía e a extensión do litoral, así como a existen-
cia dunha lingua e cultura propias.

No imposto sobre a renda das persoas físicas, unha
porcentaxe de cesión do 50 por cento.

No imposto sobre o valor engadido, unha porcentaxe
de cesión do 50 por cento.

Do imposto sobre hidrocarburos e labores do tabaco,
alcol e bebidas derivadas, unha porcentaxe de cesión do
58 por cento.

Durante un período mínimo de dez anos, cando me-
nos o 8 por cento do investimento territorializado dos or-
zamentos xerais do Estado, que suporá como mínimo
2.000 millóns de euros cada ano.

Os poderes públicos velarán porque a contía dos re-
cursos vencellados ás políticas de cohesión e conver-
xencia siga até acadar o nivel estabelecido, e non será in-
ferior a 700 millóns de euros de 2006 no período
2007/2013.♦

Da rexión histórica ao carácter nacional
PERFECTO CONDE

As diferenzas entre PP, PSOE e BNG foron moi im-
portantes á hora de encontrar unha proposta con-

xunta para o novo Estatuto. Reproducimos aqueles
aspectos máis interesantes de cada un dos modelos
lexislativos de cada unha das forzas parlamentarias.

BNG
Primas por dispersión,
envellecemento e riqueza ambiental

Preámbulo
Dotada de lingua e de cultura de seu, dunha historia e
dunha estrututura económica e social características, de
territorio definido e dereito propio, Galiza existe como
pobo diferenciado.

A reclamación da dignidade e do dereito de Galiza ao
aotogoberno, iniciada na Ilustración e continuada polos
grandes movementos de defensa do país no século XIX,
frutificou co primeiro Estatuto de Autonomía, ratificado
masivamente polo pobo galego o 28 de xuño de 1936, e
máis co segundo, de 1981, que erixiu as actuais institu-
cións galegas, hoxe plenamente consolidadas.

O sentimento galeguista que nos une como pobo e o
parlamento que nos representa como cidadanía definen a
Galiza como nación. A Constitución recoñece no seu ar-
tigo segundo o carácter nacional de Galiza como na-
cionalidade.

No exercicio do dereito inalienábel de Galiza ao au-
togoberno e decididos a estabelecer unha sociedade máis
xusta e unha democracia avanzada fundada no respecto
polos dereitos humanos, a primacía do Dereito e a pro-
moción e defensa da identidade de Galiza e dos seus in-
tereses, o parlamento de Galiza proponlles ás Cortes Xe-
rais aprobar e o Pobo galego ratifica o presente Estatuto.

ARTIGO 3. LINGUA. 1. O galego é a lingua pro-
pia e oficial de Galiza. Todos os galegos teñen o deber
de coñecela e todas as persoas teñen o dereito a usala.
O castelán tamén é lingua oficial en Galiza. 2. Recoñé-
cese o dereito de opción lingüística de todas as perso-
as, o que obriga a todos os poderes públicos en Galiza,
sen que ninguén poida ser discriminado por razón da
súa língua. Os actos xurídicos feitos en calquera das
linguas oficiais teñen plena validade e eficacia xurídi-
ca. 3. Os poderes públicos de Galiza promoverán o de-
reito a expresarse e ser atendido en galego, eliminando
calquera atranco no exercicio deste dereito. Igualmen-
te potenciarán o emprego do galego en todos os planos
da vida pública, cultural e informativa, e disporán os
medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. 4.
O coñecemento da lingua galega será determinante pa-
ra acceder ás funcións administrativas, notariais, rexis-
trais e xudiciais. 5. O galego será de uso normal e pre-
ferente no ensino, nos medios de comunicación públi-
cos e nas administracións e no conxunto do sector pú-
blico de Galiza nos termos que a lei determinar. 6. Os
topónimos en galego serán os únicos oficiais, sendo
competencia da comunidade autónoma a súa determi-
nación e modificación. 7. A Real Academia é a institu-
ción consultiva oficial no tocante ao idioma galego e a
competente para fixar a súa normativa oficial

POLÍTICA ECONÓMICA. Os
fondo específico para atender gastos
derivados da dispersión non poderá
ser inferior a 500 millóns de euros
cada ano.

O fondo para atender os residen-
tes no exterior deberá ter unha dota-
cion mínima de 250 millóns de euros
por ano.

O avellentamento da poboación
deberá ter unha ponderación mínima
no total dos recursos do 15 por cen-
to.

A xeografía, a orografía, a clima-
toloxía e a extensión do litoral debe-
rán ter unha ponderación mínima
dun 0,25 por cento.

A existencia dunha lingua e cul-
tura propias deberá ter unha ponde-
ración do 0,25 por cento.

Os custos das políticas públicas
de mantemento e explotación da ri-
queza forestal, agropecuaria e ecoló-
xica deberá ter unha ponderación
mínima do 0,15 por cento.♦

O TT O  /  A . G . N .
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Gran
nacionalidade
histórica
X.M. SARILLE

Resultan interesantes os
preliminares da reunión
dos tres líderes políticos

galegos para desatascar a cri-
se do estatuto. Os medios de
comunicación condicionan
máis que nunca a posta en es-
cena e fan imprescindíbeis e
excesivas as boas maneiras,
aínda que pase como en Fran-
cia, onde o setenta por cento
da industrias da
comunicación son propiedade
dos magnates do armamento,
minas e bombas de fragmen-
tación incluídas. É a primeira
vez en Galiza que se vai a un
cumio como acariciando
flores, ninguén leva pensado
romper o xarrón.

A máis profundidade, o
xefe de PP está nunha
posición asombrosamente có-
moda. A pesar de ter a grave
responsabilidade do retraso e
do estancamento, fai pasar o
seu partido pola nena bonita.
Como non está no goberno
nin é labor seu dinamizar o
proceso de reforma, exímese
de responsabilidades, sendo
como é até agora o maior
partido de Galiza. 

A reunión fallará porque o
PP non está disposto a acordar
un estatuto idéntico ao de Ca-
taluña, e porque decide deixar
a Galiza na terceira división.
A “gran nacionalidade históri-
ca” da que fala Núñez Feixó é
propaganda barata que na rea-
lidade legal carece da “gran”
e redúcese a simple “naciona-
lidade histórica”, a estas horas
como a comunidade balear. O
galeguismo sempre estivo
atento á evolución de Catalu-
ña. É a fonte externa
principal, quéirase ou non, e
todos, absolutamente todos os
que galeguistas foron, miraron
para alí con interese, intentan-
do non ficar nunca por baixo
do estatus legal conseguido
por aquel país. Feixó no
entanto mira para Madrid, que
é de onde emanan as ordes
que el debe obedecer. 

Se por galeguismo se
entende a busca de maior
poder para Galiza, a diferenza
con Fraga é grande, o
franquista mandaba, decidía
por si e afirmaba á hora da
verdade un principio básico do
galeguismo, o de exercer o po-
der desde a propia terra. Fraga
podía dicir que era galeguista,
de feito a palabra sucursalismo
non puido volver a usarse para
atacar o PP. Estoutro non man-
da senón que mandan nel, e
claro está, non pode manter a
mesma bandeira, aínda que a
necesita. O PPdeG é unha su-
cursal. Raxoi proclamou que
el nunca votaría un estatuto
que recollese o termo nación.
Ou moito cambia todo ou non
haberá acordo, porque esa pa-
labra é imprescindíbel, con
claridade e sen adxectivos.♦

A POLÉMICA DAS PISCIFACTORÍAS

Malia os laios do presidente de
Pescanova, as cifras son claras e
indican que se trata dunha das em-
presas máis subvencionadas de
Galicia, unha constante xenerali-
zada durante os 16 anos do gober-
no de Manuel Fraga. Entre os
anos 2000-2005 o grupo Pescano-
va recibiu case 21,5 millóns de
euros en subvencións, dos cales
6,2 millóns de euros foron parar á
súa filial acuícola, Insuliña S.L. 

A mediados dos 90, o grupo
Pescanova recibiu unha grande
inxección de cartos, nunha noticia
que daquelas adiantou A Nosa Te-
rra. En 1996, pouco depois de que
a firma Unilever quixera mercar a
parte de distribución da empresa.
A Xunta, para evitar a entrada de
capital estranxeiro na multina-
cional galega, deulle unha inxec-
ción de cartos que superaba os 42
millóns de euros actuais. Pero o
diñeiro non foi abondo e a compa-
ñía tivo que venderlle parte das
súas accións a Caixa Galicia e
máis tarde a Caixanova para facer
fronte a un pasivo acumulado de
máis de 244 millóns de euros.

A Xunta seguiu privilexiando
a empresa, noutros aspectos, ade-
mais dos puramente económicos,
como no plano de acuicultura ela-
borado polo Goberno de Manuel
Fraga, no que recollía a constru-
ción de 12 plantas acuícolas en
espazos protexidos pola Rede
Natura 2000, subvencionando os
investimentos nun 50% do total.
Malia todas estas axudas e privi-
lexios, o número de empregados
do Grupo Pescanova descendeu
no período 2000-2005 de 832 tra-
balladores a 760.

Nas oito plantas acúicolas que
ten o grupo en Galicia están em-
pregados 490 traballadores, por
iso resulta difícil de crer, segundo
os sindicatos, que na nova planta
que pretende levantar o grupo en
Portugal vaian traballar 400 perso-
as, “e moito menos 1.400, tal e co-
mo saíu en determinados medios”,
segundo explica Xabier Aboi.

O modelo que quería implan-
tar Pescanova en Galicia é seme-
llante aos usados nos países do
terceiro mundo, onde non impor-
ta onde se faga a empresa, non se
avalían os custos medioamben-

tais, as empresas reciben unha
subvención enorme e o número
de postos de emprego xerado non
é excesivo. O columnista Xosé
Luís Barreiro explicábao nun ar-
tigo esta semana publicado no
mesmo medio que defendía a fu-
xida de Pescanova a Portugal pa-
ra instalarse nun lugar protexido:
“Dá moita tranquilidade que a
instalación de factorías xa non se
poida facer ao vello estilo das re-
volucións industriais do século
XIX, senón con plena conciencia
de que non se pode destruír unha
riqueza para crear outra”.

Termos do acordo

O acordo ao que chegaron a Xun-
ta e Pescanova –redactado e asi-
nado en castelán- é gorentoso pa-
ra a empresa, xa que se lle cede
dous lugares privilexiados na cos-
ta lucense –Xove e Ribadeo- e
concédeselle unha subvención do
50% do investido. Ademais, para
que a empresa poida aforrar cus-
tos, permitiráselle instalar aeroxe-
radores, “como parte fundamen-
tal da viabilidade do proxecto”. 

O investimento calculado po-
la empresa para a planta de Riba-
deo calcúlase en 40 millóns de
euros. Isto supón que o Goberno
deberá achegar 20 millóns, para
un recinto que vai xerar menos
de cen postos de traballo. 

A empresa pretendía, ademais
de acadar estas dúas concesións,

que se lle permitira construír en
Touriñán. O presidente da com-
pañía, Manuel Fernández de Sou-
sa explica que “o proxecto de
Touriñán cumpría con todos os
requisitos esixidos pola UE para
crear unha instalación acúicola na
Rede Natura. O único sitio onde
non se permite a acuiculultura
nestes espazos é en Galicia”.

Porén, o Informe Anual da
Economía Galega, elaborado por
Caixa Galicia, pon de manifesto a
inviabilidade de instalar plantas
acúicolas en zonas protexidas. In-
cluso deixa claro que a intención
das empresas concesionarias era
semellante ao ensaiado por Ence
na ría de Pontevedra. Mediante
un decreto da Consellería de Or-
denación do Territorio pretendían

evitar a lei de Costas e os planos
de ordenación dos concellos, cun-
ha declaración de supramunicipa-
lidade. Unha manobra ilegal que
parou o novo Goberno. 

O propio Informe Caixa Ga-
licia insiste en que o negocio da
acuicultura non pode xustificar
o estrago de espazos protexidos.
Nin tan sequera no capítulo de
creación de emprego. “Das 181
empresas de cultivos mariños,
32 rexístranse en Galicia, men-
tres que 140 están no Mediterrá-
neo, Atlántico Sur e as Canarias.
En total xeran 2.200 postos de
traballo (12 traballadores de me-
dia por cada empresa). Unha
cantidade pequena para volume
de negocio que moven”, explica
o Informe Caixa Galicia.♦

A Xunta entregaralle a metade dos investimentos que faga
nas plantas de Xove e Ribadeo

Pescanova recibiu en axudas
21,5 millóns de euros nos últimos
cinco anos e perdeu 72 empregados

Con 66 anos de idade, Afonso
Paz-Andrade deixou de ser
conselleiro delegado de Pesca-
nova, despois de ocupar o car-
go durante 30 anos. As discu-
sións con Manuel Ferández de
Sousa derivadas das tensións
por facerse co apoio da maior
parte dos accionistas derivou
na renuncia de Paz-Andrade. 

O último episodio de tensión
entre os dous directivos, cuxos
pais fundaron a compañía, veu
motivado pola saída do capital da

empresa da compañía sudafrica-
na Imperial Cold Storage (ICS).
Paz-Andrade tratara que esta em-
presa ampliara a súa participación
na empresa, pero a operación foi
descuberta por Manuel Fernán-
dez e finalmente a compañía su-
dafricana vendeu a súa partici-
pación tras 42 anos de relación. 

O paquete de accións foi
mercado posteriormente por
Fernández, que se fixo así con
máis do 25% do capital, razón
pola cal tivo que recolocar parte

dos títulos para non ter que lan-
zar unha OPA sobre o total da
compañía. Con esa compra pa-
saba así a converterse no accio-
nista maioritario da empresa,
por riba de Caixa Galicia (17%). 

Por esa acción houbo unha
recriminación mutua que se-
gundo informou A Nosa Terra
fixo que ambos chegaran ás
mans. Agora de Paz-Andrade
seguirán dependendo as filias
de Pescanova en Irlanda, Mo-
zambique e as Malvinas.♦

RUBÉN VALVERDE
A Xunta finalmente cedeu ás presións de Pescanova e permitira-
lle construír dúas plantas de acuicultura en Ribadeo e en Xove a
cambio da concesión que o PP lle fixera á empresa no cabo Tou-
riñán, en pleno espazo da Rede Natura 2000. O Grupo Pescano-
va, malia as axudas que recibirá da Xunta –o 50% do investi-
mento- sinalou que abrirá unha gran planta de rodaballo en Por-
tugal porque “en Galicia non atopamos comprensión”, tal e como
sinalou o presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.

Paz-Andrade deixa de ser conselleiro
delegado por liortas con Fernández de Sousa
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A POLÉMICA DAS PISCIFACTORÍAS
Que lle parece o anuncio de
Pescanova alegando que ten
que investir en Portugal porque
aquí non se lle dan facilidades?

Xa o ano pasado, cando le-
vantaron polémica porque querí-
an implantarse en Touriñán, un
lugar protexido pola Rede Natura
2000, a CIG denunciou que Pes-
canova ía tratar de chantaxear o
Goberno para obter máis cartos e
facilidades. A forma de guerra e
as estratexias son moi semellantes
ás que utiliza o grupo ENCE, co
que comparte un accionista. To-
das as informacións que deu Pes-
canova dende aquel momento
eran falsas. Non era certo que fo-
sen facer a maior piscifactoría de
Europa, nin en Touriñán nin en
ningún sitio de Galiza e tampou-
co a van construír agora en Portu-
gal. Toda esa presión mediática
leva a que a única verdade sobre
Pescanova é que se trata da em-
presa máis subvencionada de Ga-
liza. Co Goberno do PP nos últi-
mos anos recibiu máis de 42 mi-
llóns de euros, unha cifra que, por
certo, non foi acompañada dun
aumento no número de emprega-
dos, que foron descendendo. 

Por que ten Pescanova tan-
to interese na acuicultura?

Viron que había un negocio
interesante, nun sector altamente
subvencionado e no que o PP lle
estivo a dar moitas facilidades
para instalarse. Pensaron que
con esa fórmula poderían pasar a
converterse da noite para a mañá
nos maiores produtores de roda-
ballo do mundo, pero iso non se
acada de xeito inmediato. Hai
outras empresas, como Stolt Sea
Farm, que tardaron máis de vin-
te anos en ser líderes en acuicul-
tura. O grupo Pescanova quixo
impoñer a súa lei, dicindo que
ou se lle abría paso, ou non po-
día haber nada para ninguén. 

Cando deciden instalarse
en Ribadeo?

Nós xa fixemos esa denuncia o
15 de xuño do ano pasado. Sinala-
mos que tiñan mercados uns terre-
os en Ribadeo e incluso demos o
nome do intermediario da compra,
o ex alcalde e ex senador César
Aja. Denunciamos a subvención
que ía recibir, que cubría máis do
50% dos custos e incluso perderon
postos de traballo. De 832 traballa-
dores pasou a 760 nese proceso de
percepción de axudas. Agora Pes-
canova estoupou de novo porque
quere tirar aínda máis do teto das
arcas públicas. Ningunha outra
empresa ten asinado que de todo o
que invista vai recibir o 50% de
subvención. O que chama a aten-
ción é o tratamento que a este
asunto se lle deu na maior parte
dos medios de comunicación des-
te país, desinformando e mentindo
premeditadamente. 

Por que?
Hai titulares que din incluso

que Pescanova marcha a Portu-
gal porque lle regalan o chan,
que vai producir 7.000 toneladas
de rodaballo e que vai crear máis
de 1.400 postos de emprego. A
min dáme a sensación ao ler isto
que estamos todos tolos. Non
hai planta do mundo a día de ho-
xe que produza iso. A piscifacto-
ría que máis produce do mundo
está arredor das 1.200 toneladas,
o cal xa é unha cifra abraiante.

Para producir iso habería que
ocupar unha superficie próxima
ao millón de metros cadrados, o
que suporía que para botarlle de
comer aos peixes tardaríase máis
dunha semana dende que se em-
peza até que se remata. Para po-
der sustentar todo iso a planta te-
ría que ter un poder de extrac-
ción de auga superior ao que ten
Vigo para subministrarlles a to-
dos os veciños. Non hai tampou-
co unha loxística construída ca-
paz de darlles cabida a tantas to-
neladas de peixe. De onde ían

sacar as cubas de aceiro onde
meter o rodaballo? A proba máis
evidente de que todo foi unha
mentira mediática é que nestes
momentos, entre todas as plan-
tas que ten Pescanova, producen
unhas 450 toneladas de peixe.
Por último está o da produción
de postos de traballo. Non hai
máis que ver que na planta de
rodaballo de Pescanova que
máis xente traballa é a de Mou-
gás-Oia e conta con 15 emprega-
dos. A máis grande de Galiza é a
de Camariñas, que pertence ao

grupo Stolt e produce arredor
das mil toneladas, ten aproxima-
damente 25 traballadores. Entón
non sei como se pode dicir a
barbaridade de que Pescanova
vai crear de golpe 1.400 postos
de emprego, cando todo o grupo
non chega aos 800.

Cara onde ten que ir a
acuicultura en Galiza?

Nós pedímoslle á Consellería
de Pesca que sentase todas as par-
tes, empresarios, sindicatos e ad-
ministracións, para debater cara a
onde ten que ir a acuicultura. Aquí

precisamos deste sector, especial-
mente para seguir defendendo un
sector estratéxico noso como é o
da pesca. Malia que non xera un
número de empregos grande o coi-
dado das plantas, si é certo que lo-
go fai falta investir en man de obra
cualificada, xa que precisa de moi-
to I+D. Hai empresas instaladas na
Costa da Morte que son potencias
mundiais e que están dispostas a
investir respectando un bo acordo
laboral, como é o caso da norue-
guesa Stolt Sea Farm, que ademais
foi partidaria de asinar un conve-
nio galego, a diferenza de Pesca-
nova, que o vetou e preferiu pactar
en Madrid coa UGT e CC OO cun
salario ridículo. Polo tanto, Galiza
debe aproveitar as súas boas con-
dicións para a acuicultura e explo-
talas, pero ollo, non a calquera pre-
zo, porque aquí non se trata de
chegar espoliar recursos e non dei-
xar un can. Porque Stolt paga os
seus impostos na Costa da Morte,
pero onde tributa Pescanova? Aquí
os modelos terceiromundistas te-
ñen que acabar. As empresas teñen
que desenvolver o potencial de
Galiza, ocupar mercados e facerse
fortes, porque se non outros o van
facer, pero non a calquera prezo.
Incluso podería ser unha boa op-
ción recuperar o esturión nos no-
sos ríos e facer plantas acuícolas
no interior de cultivo de caviar,
conseguindo fixar poboación así.
Pero ollo, tampouco isto pode fa-
cerse de calquera xeito. Hai que
facer estudos de impacto ambien-
tal e ver onde prexudica menos pa-
ra que todo sexa compatíbel. 

Nas últimas décadas vense
xeneralizando un discurso mun-
dial de que a pesca está a esgo-
tarse. É real esa afirmación?

É unha das grandes falacias
do capitalismo e da globaliza-
ción. Péscase agora máis que
cando tiñamos unha flota grande.
A nós botáronnos de Canadá e alí
seguiuse pescando. O mesmo pa-
sou no Sahara, en Namibia, etc.
Agora hai máis pesca ca nunca
pero tamén é certo que hai máis a
pescar e que aumentou o consu-
mo. Os mariñeiros galegos, des-
pois do que nos fixo a UE cos no-
sos barcos, teñen que cambiar de
estratexia. Xa que non podemos
pescar máis, temos que pescar
mellor, pero darlles valor engadi-
do aos nosos produtos. Nós non
podemos competir coas capturas
que fai Perú en sardiña, pero a
nosa sardiña é de maior calidade
e iso ten que reflectirse no mer-
cado. Na actualidade o maior
problema dos nosos mariñeiros e
dos nosos mariscadores e que
aquí foise despezando todo barco
canto había, por orde da UE, pa-
ra poder manter as laranxas de
Valencia e a oliva andaluza. Ago-
ra todo o mercado está invadido
de mercadoría que vén de fóra, os
prezos que se lle pagan aos mari-
ñeiros son de miseria, mentres os
intermediarios se fan ricos. Exis-
te un interese en dicir que non hai
pesca para degradar as condi-
cións de vida dos mariñeiros.
Aquí temos contratos que lles fan
os nosos armadores a traballado-
res estranxeiros por 500 dólares
ao mes, menos do salario míni-
mo. Logo din que os galegos non
queren ir ao mar, pero eu pregun-
taría baixo que condicións.♦

Xabier Aboi
‘Pescanova é a empresa

máis subvencionada de Galiza’

RUBÉN VALVERDE

A estratexia de Pescanova de presionar a administración para acadar máis sub-
vencións foi denunciada xa hai un ano pola CIG, co gallo da prohibición da
Xunta de construír plantas acuícolas en espazos protexidos pola Rede Natura
2000. Nesta entrevista, o secretario xeral de CIG-Mar, analiza a actuación de
Pescanova e debulla por onde debería ir o futuro da acuicultura en Galiza.

PA C O  VILABARR O S



H. VIXANDE
O sábado 13 de xaneiro apare-
cía nas augas da dársena de
Bouzas en Vigo o corpo sen vi-
da dun antigo traballador de
Ascon que se marxinalizara
despois dun penoso proceso de
desmantelamento do estaleiro.

O personaxe da película Luns ao
sol interpretado por Celso Buga-
llo e que se suicidaba despois
dunha existencia penosa por mor
da crise industrial que a el mes-
mo o deixara no paro, non é re-
sultado da ficción. Algúns dos
traballadores reconvertidos do
sector naval remataron mal. O úl-
timo caso foi o de Eduardo F.N.,
de sesenta anos e atopado morto
afogado na dársena de Bouzas en
Vigo o 13 de xaneiro. Eduardo
vivía nunha chalupa nas proximi-
dades e estaba alcolizado. Ao pa-
recer, un golpe na cabeza fixo
que caese ao mar e morrese.

A traxectoria de Eduardo, co-
ñecido por Tito ou O Gran Tito, é
a de moitos outros empregados do
naval que perderon o posto de tra-
ballo pola crise do sector nos anos
setenta e oitenta. Tito fora un dos
140 empregados de Ascon que
aceptaron as indemnizacións para
que causasen baixa nos fondos de
promoción de emprego, o orga-
nismo encargado de procurarlle
un traballo aos reconvertidos.

Cando Tito aceptou os catro
millóns de pesetas de indemniza-
ción xa tiña unha vida completa-
mente desestruturada, separárase
da muller, caíra no alcolismo, na
depresión e rematara vivindo nun-
ha chalupa en Bouzas. Durante va-
rios anos padecera cos outros
1.640 empregados de Ascon o dra-
ma da longa crise do estaleiro. En
1978 estiveran oito meses en paro
sen subsidio ningún e a partir de
setembro 1979 iniciouse o proceso
de regulación de emprego que
concluíu en marzo de 1984, cando
se aprobou o Decreto de reconver-
sión industrial e comezou o proce-
so de recolocación ou de indemni-
zación dos traballadores. Concluíu
o 28 de febreiro de 1989.

Dos 1.640 traballadores de
Ascon, 500 prexubiláronse, 800
foron recolocados, 12 continua-
ron até o final nos fondos e 140
aceptaron abandonar os fondos
de promoción de emprego a
cambio dunhas indemnizacións
que oscilaron entre as iniciais
750.000 pesetas e os catro mi-
llóns. O Gran Tito pertencía a es-
te último colectivo.

“Dos 140 traballadores que
aceptaron as indemnizacións, moi-
tos acabaron mal”, indica Manuel
Currás Meira, sindicalista da
CXTG (convertida en CIG tras a
fusión coa INTG) que participou
no proceso até o final e que foi un
dos doce traballadores que estaban
nos fondos cando se liquidaron en
1989. “Os que inicialmente mar-
charon dos fondos con 750.000
pesetas en xeral fixérono porque
tiñan un traballo alternativo e case
todos arranxaron os seus proble-
mas, pero os que marcharon des-
pois, quizais estaban animicamen-
te deteriorados, ou tal vez non es-
taban capacitados nese momento

para emprender unha aventura
empresarial, o caso é que en moi-
tos casos as cousas
saíron mal”.

Tito foi unha
persoa que non
participou no co-
mité de empresa
nin nun sindicato.
Porén, a súa sim-
patía e algúns
arranques de hu-
mor durante mo-
mentos críticos fi-
xeron que se gaña-
se o cariño dos
seus compañeiros.
El mesmo partici-
pou xunto con ou-
tras vinte persoas
nun peche de
quince días no
concello de Vigo
para reclamar un-
ha solución ao
problema de As-
con. Naquela ac-
ción xa se puxera
de manifesto que a
súa estabilidade comezara a dete-
riorarse.

Longa relación de casos

O caso do Gran Tito non é illado,
só é o último dunha longa lista.
Nestes anos desde que se iniciou
a crise de Ascon houbo suicidios,
mortes por cirrose e mesmo al-
gún caso no que o empeño dos
amigos e ex compañeiros foi
determinante para pór fin a unha
situación de marxinación que en-
xergaba un final semellante ao
do Gran Tito.

Un dos traballadores de As-
con suicidouse hai anos en Teis,
Vigo, despois dun proceso de de-
lirio no que chegou a culparse da
crise do estaleiro. Este emprega-

do do naval tivera un erro na fa-
bricación dunha peza de peque-

no tamaño e va-
lor e atribuíulle a
este fallo a orixe
da crise desa em-
presa. Todo isto
deixouno por es-
crito na nota que
se atopou xunto a
el despois de sui-
cidarse.

O outro suici-
dio tivo lugar en
Vilagarcía ao ti-
rarse un traballa-
dor de Ascon á
vía do tren.

O sindicalista
Manuel Currás
Meira culpa á si-
tuación de crise
económica e ao
desamparo pro-
ducido por ela
moitas das mortes
dos traballadores
reconvertidos do
naval. “Mesmo

no caso do alcolismo, cando exis-
te a tendencia a caer nel, quen tra-
balla consegue ir tirando, pero o
parado non”, indica Meira.

Durante os anos da reconver-
sión, os sindicalistas de Ascon
procuraron asesoramento socio
sanitario para prever algunhas das
consecuencias máis negativas da
súa marxinación. “Os especialis-
tas indicáronos que había unha re-
lación directa entre paro e alcol e
entre paro e marxinación, como
tamén dixeron que se podía pro-
ducir un aumento dos desequili-
brios mentais entre os colectivos
de traballadores que perderan o
emprego; todo iso comprobámolo
nós mesmos”, asegura Meira.

Nestes anos houbo bastantes
casos de alcolismo entre os traba-

lladores de Ascon e non todos re-
mataron ben. Un deles foi o dun
membro deste colectivo que acep-
tou a baixa dos fondos de promo-
ción de emprego e recibiu unha
indemnización. Esta persoa fíxose
autónomo no transporte, un sector
difícil e con moita competencia.
As cousas non lle foron ben e re-
fuxiouse no alcol, para morrer fi-
nalmente de cirrose hepática.

Non todos os casos foron ne-
gativos e algúns traballadores su-
peraron situacións que parecían
irreversíbeis. Un deles, tras coti-
zar durante máis de vinte anos á
Seguridade So-
cial, caeu no
abandono e dei-
xouse ir. Durante
máis de cinco
anos esqueceu se-
lar a súa cartilla
do paro, o que
provocou que
quedara sen de-
reito a pensión
cando foi prexu-
bilarse. Neste ca-
so o alcolismo ta-
mén foi o paso
que deu. Chegou
a atoparse moi
grave, mais a in-
tervención de va-
rios antigos com-
pañeiros del per-
mitiulle saír da
dependencia do
alcol e recuperar a
súa vida. Hoxe
volve a traballar e renunciou de
momento a prexubilarse.

Razóns

Se a maioría dos casos de marxi-
nación tivo lugar entre os traba-
lladores que marcharon dos fon-
dos de promoción de emprego e

que aceptaron unha indemniza-
ción, isto está tamén relacionado,
segundo Manuel Currás Meira,
co feito de que “a indemnización
na maioría dos casos era de catro
millóns de pesetas, nunha canti-
dade relevante naquel momento;
iso daba para pagar débedas, por-
que todos estabamos con hipote-
cas ou con cargas familiares, e co
resto dos cartos podíase montar un
negocio, pero non sempre ía ben”.

Outro factor que permitía
manterse a salvo do alcol e de ca-
er na marxinalidade era a implica-
ción co resto dos compañeiros,

por iso os traballa-
dores de Ascon
que marcharon
dos fondos de pro-
moción aceptando
unha indemniza-
ción foron as
maiores vítimas
da marxinaliza-
ción, porque que-
daron illados.
“Pódese dicir que
o grupo central de
empregados do
estaleiro que le-
vou as reivindica-
cións de Ascon es-
taba constituído
por cen persoas;
pois ben, deses
ningún tivo eses
problemas, algúns
puideron morrer
doutras cousas,
pero todos evita-

ron o alcol e a marxinalización”,
indica Meira. A explicación que o
sindicalista dá desta vacina é que
“estar concentrados na loita impe-
día deixarse ir, ademais, iso facía-
nos conscientes da precariedade
da situación e ao ver as cousas con
claridade non caiamos na deses-
peración”.♦
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A morte do Gran Tito, ex traballador de Ascon, lembra as penurias dos reconvertidos

Luns ao sol na vida real

O conflito polo peche de Ascon durou once anos.

O caso do Gran Tito

no é illado,

só é o último

dunha longa lista.

Nestes anos, desde

que se iniciou

a crise de Ascon,

houbo suicidios,

mortes por cirrose

e mesmo casos

de marxinalidade

salvados polos

ex compañeiros.

Cando aceptou

os catro millóns

de pesetas

de indemnización

xa tiña unha vida

desestruturada:

separara da muller,

caíra no alcolismo e

na depresión e

rematou vivindo

nunha chalupa

en Bouzas.
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Feeling
CARLOS AYMERICH

Non puido ser. O PP impedíu que Galiza poda contar cun
Novo Estatuto á altura das aspiracións dos galegos. Mais
outravolta, primou nese partido o sentido de país. Do seu.
É dicer, de España. E fixérono, ademais, ao tradicional
modo fraguián. Con ocultación e con engano. Agora sa-
bemos que as ofertas de acordo formuladas desde o PP,
en concreto por Xesús Palmou, sempre de palabra e en
privado, non eran máis que globos sonda para mover as
posicións dos demais, nomeadamente as do BNG, e non
sinceras expresións dunha vontade real de acordo.

Para o PP, o recoñecimento nacional de Galiza non
merece, nen  tan sequer, o alcanzo do pactado para Anda-
lucía (á que agora se lle recoñece de pleno dereito, por
certo, a categoría de “nacionalidade histórica”). Para eles
Galiza é apenas un “sentimento” nacional que algúns, un-
ha minoría, abrigamos. Eis a súa xenerosa fórmula para
“integrar” e recoñecer o nacionalismo como actor políti-
co. Obrigados, Señor Feixoo, polo seu feeling. Mais mui-
to mellor faría por esclarecer e axustar contas coa súa pro-
pria xenealoxía política. Esa que non é, nin de lonxe, ga-
leguista. A mesma que lles impede condenar o franquismo
ou recoñecer a Galiza como o que é, como unha nación.

Porque para o PP esa minoría de galegos e galegas

que queremos viver con normalidade na nosa lingua de-
bemos seguir calados aceitando a discriminación dunha
co-oficialidade que non é tal. Xa se sabe que en Galiza o
conflito lingüístico non existe. Sempre que os galegofa-
lantes asumamos, claro é, a negación cotidiana dos nosos
dereitos. Daí a ambiciosa proposta popular en materia
lingüística: “crear as condicións que permitan acadar a
plena igualdade entre ambas
linguas e impulsar políticas
que aseguren o seu coñeci-
mento”. Logo, no día a día, xa
se encargará a señora López
Besteiro de defender os derei-
tos lingüísticos negados... dos
español-falantes.

E, ao fin, o financiamento.
Unha proposta supostamente
de máximos, baseada non no
incremento da autonomía fi-
nanceira de Galiza mais na
demanda de máis cartos ao
Estado. Fundos para executar
o “Plan Galicia”, fundos para a emigrazón, fundos para a
dispersión ... iso si, dentro do que se determinar multi-
lateralmente no seo do Consello de Política Fiscal e Fi-
nanceira. Mágoa que Feixoo esquecese que nese foro o
PP adoita defender os criterios que máis benefician a Ma-
drid, a Valencia ou a Andalucía sacrificando – así acon-
teceu na negociación dos fundos adicionais para a sani-
dade na penúltima conferencia de presidentes – os que
máis interesarían a Galiza.

En conclusión, o PP burlouse da boa fe dos galegos,
dou esperanzas falsas e tentou disfarzar, sob roupaxes

galeguistas que non lle acaen, a súa falta de compro-
miso con Galiza.

Ben é certo que houbo quen permitíu, e mesmo alentou,
este duplo xogo do PP ao alimentar o secreto, a falta de trans-
parencia e unha baleira equidistancia amparada no oportu-
nismo e na indefinición. Touriño e o seu partido deron asas
ao engano urdido polos populares ao rachar a estratexia co-

mún pactada co BNG e sacarlle
ao PP de diante o único que o
podía forzar, en termos demo-
cráticos, a un acordo: aprobar
un texto cos votos da maioría
gobernamental e debater no
pleno do Parlamento a súa to-
mada en consideración. Un de-
bate que, no pior dos casos,
permitiría un pronunciamento
maioritario da cámara acerca
do recoñecimento de Galiza co-
mo nación e do deber de coñe-
cemento do galego e que lle te-
ría aforrado ao bipartito as ten-

sións ás que Touriño o submeteu nas últimas semanas.
E os nacionalistas, ánimo, orgullo e cabeza alta. Por-

que estivemos á altura do noso pobo, en compromiso e en
intelixencia política. Fomos nós, os homes e as mulleres
nacionalistas, os que puxemos en marcha o proceso, na
sociedade e nas institucións, e logramos pór no centro do
debate público e da preocupación social os temas que nos
xustifican como movimento político: a defensa dos de-
reitos nacionais de Galiza e das consecuencias práticas
que deles decorren. E todo isto xa é, en si proprio, un su-
ceso que faremos ben en reivindicar.♦

A liorta pública entre o Concello
de A Coruña e a Xunta por mor da
cesión de terrreos para construír
vivendas protexidas, non é máis
que outro capítulo no xa longo e
controvertido camiño do urbanis-
mo coruñés e no confronto entre
os entes locais e a administración
galega, inscripto dentro da diná-
mica reivindicativa que aqueles
manteñen coa vista posta en refor-
zar as súas competencias en mate-
rias fundamentais para a súa su-
pervivencia económica e o desen-
volvemento sostíbel dos conce-
llos. Concretamente nos ingresos
que lles son necesarios para man-
ter os servizos que, moitas veces,
sobor de todo nas grandes cida-
des, atenden en substitución das
responsabilidades que correspon-
den aos organismos autonómicos.

A discusión xurde cando a
Xunta require a entrega dos solares
que pactara co anterior alcalde e
que o actual entende que deben ser
aplicados pola propia administra-
ción municipal dentro dos planos
locais para abordar o serio proble-
ma da vivenda na cidade que aca-
da o prezo máis elevado de toda
Galiza. A mesma estrutura xeográ-
fica do concello, a errada política
do sector levada a cabo nos últimos
anos e a habitual presión de empre-
sas construtoras e promotoras,
agravaron a situación a un estado
xa insostíbel e están a provocar o
éxodo de familias, nomeadamente
as máis xoves, cara os termos mu-
nicipais da periferia: Oleiros, Cu-
lleredo, Cambre, Sada,... Pero, por
outra banda, hai que asinalar a apa-
rición da compañía instrumental
Emasersa como filial de Emalcsa,
a empresa municipal de captación,
subministro e depuración de auga
da Coruña. Este ente nace para
competir en mercados abertos e
servirá, entre outros sectores da súa
capacidade, para a xestión pública
do solo, promoción de vivendas a
prezos taxados, espazos para uso
industrial e terciario, novas estrutu-
ras deportivas e moitas outras acti-
vidades económicas de carácter
público, entre elas a promoción e

explotación de aparcadoiros como
é o do novo bairro coruñés de Ma-
togrande xa adxudicado á devandi-
ta empresa municipal, da que a
oposición critica a manifesta opa-
cidade publicitaria, posto que con-
sidera que as súas actividades esca-
parán ao control do pleno munici-

pal e, mesmo, da propia oposición,
xa que nos consellos de adminis-
tración das empresas municipais
non teñen representantes como en
diversas ocasións solicitaron, no-
meadamente o grupo nacionalista.

Estas circunstancias e a decla-
rada vontade do governo local de

solicitar á administración central
que se adiante a posibilidade de
construír nos terreos liberados do
porto, denantes de estar rematada
a dársena exterior de Langosteira,
mesmo semellan un todo urbanís-
tico para englobar a problemática
que o propio concello é conscien-

te de que ten de plantexarse en se-
rio perante a gravidade do tema.
Non pode haber máis demoranza.
Os famosos pisos da Tabacaleira
non serviron máis que para avivar
as angueiras de resolución defini-
tiva dos milleiros de problemas
individuais de vivenda que exis-
ten na cidade e os agravios que se
evidencian día a día entre cida-
dáns cos mesmos direitos pero
con distintas solucións ás súas
conxunturas particuleres, están a
criar un clímax de insatisfacción,
de descontento e desagrado social
que ningún político pode permitir-
se a escasos meses dunhas elec-
cións. Emporiso é de supor que de
aquí ao mes de maio haxa máis
noticias e de que as xustas buro-
cráticas entre administración se-
xan máis frecuentes.♦

As vivendas protexidas
como solución

MANUEL LUGRÍS RODRÍGUEZ

O grave problema de vivenda no concello avívase ante o horizonte das elec-
cións municipais, o que provoca enfrontamentos entre o concello e a Xunta.

A CO r uña

Con pas, picos e picañas
LOIS DIÉGUEZ

Con iso se armou un flamante concelleiro do grupo de goberno do
concello de Lugo. Así dicimos, e non se estrañen: con pas, picos e
picañas e un grupo de xente, técnica cualificada algunha. E foron
á praza de Avilés a desmontar a Matrona, unha enorme escultura
fundida en 1855 nas Reais Fábricas de Sargadelos. Fachendosa,
descansaba sobre un pedestal de estilo Art Déco, construído en ce-
mento e ladrillo nos anos 20 do século pasado e ao que nese mo-
mento foi trasladada desde a Praza Maior a estatua da que falamos.
O pedestal adornábase tamén cuns fermosos escudos das provin-
cias galegas elaborados en cerámica metalizada de Talavera, se-
gundo uns, e Manises, na idea de outros. Pois o dito concelleiro pú-
xose á tarefa e, ao pouco tempo, como as pezas se lle resistían,
mandou actuar as pas, picos e picañas e nun amén, a estatua ficou
rompida por varios sitios, e todo o demais picadiño como se o con-
celleiro quixese facer morcillas. Despois, cando algunha xente se
lle botou enriba, explicábase deste xeito: “el pedestal no tenía va-
lor y los cuatro escudos de cerámica acabaron en medio de los es-
combros porque estaban incrustados en el cemento y no consegui-
mos sacarlos con un cincel ni con una recortadora eléctrica”. Ano
2007. Obra do Concello de Lugo. Había uns días que o señor al-
calde pedira a dimisión do Director Xeral de Patrimonio porque
este lle reclamara unha documentación sobre o futuro Auditorio da
cidade que aquel non presentara. Como dicía Castelao no conto de
Micaela: non vos riades porque o conto é triste.♦

Subl iñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘O PP burlouse da boa fe
de Galiza, deu esperanzas falsas e

tentou disfarzar, sob roupaxes
galeguistas que non lle acaen,

a súa falta de compromiso
con Galiza”
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1) UNHA NATUREZA AMEAZADA. Temos que
partir de que o ser humano é parte da natu-
reza, e está indisolubelmente unido a ela
nun destino común. A humanidade ten que
cooperar coa natureza para chegar a ese des-
tino común. O problema ecolóxico, a degra-
dación do medio ambiente e a pobreza non
son dous fenómenos estraños, van xuntos.
Danar ou preservar o ambiente é unha cues-
tión basicamente económica, ninguén dana
o noso ambiente sen xustificación económi-
ca. Hoxe, o sistema neoliberal inmoral to-
mou a alternativa económica  antiecolóxica
de non respectar o medio ambiente, danan-
do a natureza, ao pensar que estamos por ri-
ba dela e así tamén da nosa Terra. 

2) ECO-ECONOMÍA. Por iso hoxe se está
a falar dunha alternativa a este sistema pro-
dutivo –máximo beneficio inmediato, má-
xima explotación: é a eco-economía, que
considera o sistema económico humano
dentro do sistema planeta Terra e podería
ser o único sistema capaz de asegurar a vi-
da humana sobre o planeta. Por que? Por-
que descobre que existen limitacións ecoló-
xicas cando se ten a perspectiva de ser par-
te dun todo, con capacidade de actuar co-
lectivamente, cando se descobre  as inxus-
tizas na distribución das riquezas xeran un
permanente conflito o de asegurar o control
das fontes enerxéticas. Pensemos nas motiva-
cións das últimas guerras: Afganistán, Iraq,
Nixeria, Congo, etc. En todas estas guerras o
control dos recursos económicos foi o factor
principal; e non esquezamos en España a

guerra da auga entre as diversas autonomías. 
E na nosa terra temos que ver esta

mesma política do suposto dano inocente,
insignificante ao medio ambiente, que se
se pensase na colectividade non sería tan
inocente, exemplo: ENCE, As Pontes, os
encoros, o urbanismo, a política forestal,
o mar. Está claro que se hoxe non somos
solidarios cos seres humanos, como imos
selo cos seres humanos de mañá? 

3) SUXEITO ÉTICO. H. Jonás introduce
o suxeito ético coma concepto novo no
campo da reflexión ética ao dicir que antes
o suxeito ético era aquel a quen viamos, o
próximo, mentres que agora serían tamén
as xeracións futuras, que non vemos pero
que se verán afectadas polas nosas accións
ou omisións aquí e agora. Hoxe actuar efi-
cazmente é actuar de xeito que os teus ac-
tos non sexan destrutivos para a vida e o
respecto ante cada ser (Schweitzer). 

4) URXENCIA DO COMPROMISO ECOLÓ-
XICO. Na realidade de hoxe, a cuestión eco-
lóxica é unha cuestión de vida ou morte: o
Prestige, os lumes nos montes, as inunda-
cións... Facemos desde o poder algunha pe-
dagoxía, para que como galegos sexamos
responsábeis e transformemos esta realida-
de de cultura individualista nunha cultura
do colectivo sostíbel, austera e ante-consu-
mista, de equilibrio e respecto da natureza?
Non nos está a pasar na nosa Galicia, que
non estamos a respectala, arrasando o mar,
os bosques, a Terra; rompendo os ciclos re-
produtivos dos peixes, das plantas, dos ani-
mais? Por todo, é necesario no noso país,
aprender a educar ecoloxicamente, isto é:
de respecto, de acollida, de irmandade co
resto do universo; responsabilizándonos de
camiñar xuntos nese destino común da hu-
manidade e a natureza, convivindo en har-
monía coa paisaxe, fauna, flora, atmosfe-

ra...etc. Aquí si vale a frase do Maio do 68:
“sexamos realistas, esixamos o imposíbel”. 

5) CREAR UNHA CONCIENCIA PLANETARIA
CO EXEMPLO DE FRANCISCO DE ASÍS. Se que-
remos sobrevivir temos que preservar a Terra
sen agresións nin explotacións até o esgota-
mento dos seus recursos, e rexenerar o devas-
tado. Xamais houbo unha especie parecida á
humana, cunha conciencia única que se exer-
ce para ben ou para mal, e con tanto poder de
decisión para o resto da vida, de xeito que a
nosa especie é a única capaz de destruír vida
no noso planeta; agora, ao modificar o seu há-
bitat, facemos desaparecer case o 30 % das es-
pecies e así somos capaces de destruír a nosa
mesma especie humana. Deberiamos refle-
xionar e ser máis intelixentes para evitar que
isto ocorra. Todos  temos un bo exemplo que
seguir, o patrón dos ecoloxistas, San Francis-
co de Asís, que sempre optou por unha rela-
ción fraternal con todos os seres do universo,
en comuñón total desde as persoas máis po-
bres ao resto dos seres e obxectos, a partir da
súa unión de respecto e tenrura, rexeitando de
sempre a violencia e o dominio, apostando
polas actitudes de convivencia, de comuñón,
porque miraba desde o corazón. Debemos
deixar ben claro que a conciencia ecolóxica e
a preservación dos recursos naturais é hoxe a
loita pola xustiza e o benestar social; porque
van á par, xustiza social e xustiza económica,
xa que os mesmos que producen a inxustiza
social son os que tamén producen a inxustiza
ecolóxica. En ambos os casos, os perdedores
sempre son os máis pobres.♦
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O Estatuto e o parlamento
MIGUEL BARROS

Ouvín o líder do PP denantes da entrevista que se anunciaba na resi-
dencia do presidente da Xunta entre os tres representantes dos parti-
dos parlamentarios. Ao inquerir a periodista pola súa opinión acerca
dun posíbel acordo para a elaboración do III Estatuto de Galicia de
semellante categoría política que o catalán, Alberto Núñez Feixóo
deixou escapar o condicionante que limita calquera decisión do PP en
Galicia, que se reduce a manter a cualificación de “nacionalidade his-
tórica” que a Constitución do 1978 lle concede a Galicia.

Núñez réstalles importancia ás demandas políticas –Estatuto de
nación e garantía de non revocación de competencias, así como as ga-
rantías financeiras para o exercicio destas– para centrar o seu discur-
so en cuestións económicas e plans investidores. Habilmente preten-
de devaluar a política, focalizando a atención na economía, cando to-
dos sabemos que a política se inventou para controlar o poder econó-
mico. A estratexia do PP consiste en maximizar as esixencias finan-
ceiras –medio de presionar o goberno socialista de Madrid– e reducir
á condición de secundarias ou voluntaristas, caprichosas en suma, as
aspiracións políticas de nacionalistas e federalistas. Cartos para com-
prar a conciencia colectiva e a dignidade.

Cómpre lembrar que se fala de nós, dos galegos de nación e fála-
se no noso nome. Aceptamos que o parlamento de Galicia representa
o pluralismo e a diversidade de opinións, pero non deben esquecer os
partidos que a opinión pública oscila en función de circunstancias e
segundo a satisfacción ou disgusto que os nosos representantes nos
van producindo. Os resultados electorais non son unha foto fixa dun
estado petrificado da opinión pública. A importancia política dos fei-
tos determina a valoración que destes fai a opinión cidadá. Os gale-
gos saímos á rúa cando a humillación do II Estatuto, e participamos
moitos menos cando foi refrendado. Reaccionamos contra o despre-
zo colectivo co que se nos ofendía como pobo –asunto importante e
decisivo– e valoramos menos refrendar o que xa sabiamos. Unha
cousa era a ofensa á comunidade convocante, outra moi distinta o trá-
mite formal de plebiscitar o conseguido. 

Os galegos xa deixaran de interesarse polo Estatuto de nacionali-
dade histórica? Non. Só indicaría que a tensión política fora provo-
cada pola ofensa. A reparación desta non merecía entusiasmo, era un-
ha mera constatación.

O III Estatuto de Galicia esixe o estímulo político do recoñece-
mento do feito nacional. Calquera eufemismo conceptual terá o sig-
nificado dun demérito. Preterir a Galicia hoxe é negarlle a categoría
de nación. O parlamento toma a iniciativa, represéntanos, pero a súa
obrigación tutelar é a defensa do noso interese colectivo, que ten im-
portancia, na medida en que o PP nolo nega. A opinión reforza, nes-
te caso, unha actitude consecuente dun parlamento capaz de ser o ga-
rante ante o poder central do noso dereito colectivo máis decisivo e
importante. Se a nosa autonomía non implica autogoberno real, se o
poder representativo dos galegos –O NOSO PARLAMENTO– é un
poder vicario e subordinado á vontade allea, como se pode esperar
que nos obriguen as súas leis? No 1978 tiña prioridade a liberdade,
hoxe a nosa prioridade é o país. 

Trememos de medo de que o parlamento nos deixe sós o Esta-
tuto e a nós.♦

DOCUMENTO DA PAZ 06

A comuñón entre o home e
a natureza

COORDENADORA DE CRENTES GALEGOS

Respectar a Terra é unha obriga para todos aqueles comprometidos cos
valores do humanismo e a solidariedade. Coidar o legado natural e
transmitírllelo aos nosos descendentes é unha responsabilidade ineludíbel.



RUBÉN VALVERDE
ATVE incumpriu a súa promesa
de non reducir as horas de emi-
sión en galego. A partir deste mes
a TVE xa só emite o informativo
das 14 horas na nosa lingua. Até
agora xa só estaba funcionando
un espazo informativo ás oito,
unha vez fora eliminada a media
hora que se emitía en descone-
xión a partir das sete e media.

Dende o pasado verán o ente pú-
blico vén reducindo o uso do ga-
lego nun 75%, coincidindo co
plano de saneamento elaborado
pola SEPI. A redución horaria foi
acompañada tamén no número de
traballadores, pasando de máis
de 70 a 40, na actualidade. En to-
tal, o plano de redución de cadro
de empregados vai ser de 4.150. 

O descenso das emisións en ga-
lego leva, segundo os traballadores
da TVE, a “unha perda do peso in-
formativo de Galicia dentro e fóra
do Estado, sen arranxar os proble-
mas da empresa. En segundo lugar,
supón un novo golpe ao noso idio-
ma. Algo paradoxal, xa que a RNE
vén de ser premiada polo uso do
galego. En terceiro lugar supón un
ataque á liña de flotación do plura-
lismo informativo e da descentrali-

zación informativa, deixando a par-
tidos minoritarios en España, como
os nacionalistas, sen voz”.

Os ataques contra o galego

comezaron xa durante a etapa do
PP, cando o ente público decidiu
eliminar a Radio 4, que emitía
integramente no noso idioma.

Agora co novo desmantelamento
poden deixar de emitir incluso
Radio 5, Todo Noticias, nas súas
desconexións locais e galega. 

A dirección privada escúsase
na necesidade de sanear as contas
públicas. Porén, tal e como ase-
guran os traballadores da TVE en
Galicia, “elimínanse os contidos
de servizo público, integrados por
informativos, espazos culturais,
consumo, programas de lectura,
etc. Non se di nada dos progra-
mas elaborados por produtoras
privadas, que cobran por realizar
un traballo que deberían asumir
os traballadores ameazados polo
recorte. A todo isto, hai que enga-
dir que a RTVE, con 9.000 em-

pregados, é a radiotelevisión pú-
blica máis barata e con menos tra-
balladores do contorno europeo,
lonxe dos 20.000  da BBC ou dos
40.000 das ARD e ZDF alemás”.

O director de comunicación da
RTVE, Miguel Somovilla, indicou
que o proceso atópase nunha fase
de negociación. O director dos cen-
tros territoriais do Estado, Manuel
Lombao, recalcou que aínda é cedo
para dilucidar se estamos ante unha
decisión estábel ou cambiará a me-
dio e longo prazo, unha vez culmi-
nado o plano de saneamento.

A Mesa pola Normalización
Lingüística xa amosou a súa dis-
conformidade pola decisión e o seu
presidente, Carlos Callón, lembrou
o compromiso do PSOE e do BNG
no seu pacto de Goberno no que se
apostaba por favorecer as descone-
xións en galego no ente público.
Callón compara a situación galega
coa catalá, onde Radio 4 aínda
emite 24 horas no seu idioma.

O presidente da Mesa sinala
que non se trata dunha cuestión de
cartos e que hai motivacións “ide-
olóxicas” detrás. Asegura que “co
que cobrou a neta de Franco por
un programa de ‘Mira quien Baila’
poderíase manter durante todo un
ano unha Radio 4 en galego”.♦
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A.N.T.
A internet segue gañando usua-
rios a medida que se renova a po-
boación, pero xa está aí a primei-

ra xeración, que, sen renunciar á
rede, comeza a reducir as súas
horas de uso.

Bieito Pérez ten 54 anos e é

profesor. Hai tres anos pasaba dú-
as horas ao día, de media, nave-
gando pola internet. Pouco a pou-
co foi a menos e hoxendía pode
deixar transcorrer un mes sen co-
nectarse. “Antes entraba en mil
cousas, pero é un oceano tan am-
plo que petisqueas sen profundi-
zar. Hoxe penso que a rede é moi
práctica para as buscas concretas.
Por exemplo, estes días que estou
a preparar unha clase sobre músi-
ca do século XX”. Pérez pensa
que a súa experiencia é comparti-
da por bastantes usuarios. “É nor-
mal. Empezas por experimentar na
rede e logo acabas concretando os
usos”. Contodo, engade, “noutros
casos non é así. Coñezo moitas
persoas da miña idade que se col-
garon da rede, sobre todo do cha-
teo. Estanse a formar moitas novas
parellas desta forma”. “No meu
caso, conclúe, preferín diversificar
o lecer. Agora paso máis tempo
pintando, saíndo ou lendo”. 

O escritor Manuel Forcadela
comezou a “fedellar” na rede en
1992. “Tiña unha conta con IBM.
Foi unha das primeiras cone-
xións. No 94 creei unha web”.
Agora, non embargante, non ten
páxina propia. A razón explícaa
así: “O que máis me interesaba
daquela era poñer textos galegos
na rede, pero hoxe esa iniciativa
xa está bastante cuberta. Ademais
as webs actuais esixen un esforzo
de creación grande, para facelas
útiles e bonitas, e iso leva tempo.
Hoxe cómpre unha estrutura máis

empresarial. Todo está máis sofis-
ticado e profesionalizado”. 

Os que non se fían

En certos usos resulta habitual que
os usuarios desconfíen da rede.
Ana Mosquera é avogada, estudou
dereito na UNED. “Ao estudar por
libre, a internet foime útil, sobre
todo polo correo electrónico. Pero
hai outras cousas das que nunca
me fiei de todo, como a páxina que
recolle apuntamentos de todas as
carreiras. Parecía cómodo, pero
nunca podía saber se a persoa que
tomara aqueles apuntes era de fiar
ou se cambiara algún artigo dunha
lei e aqueles apuntes non estaban
actualizados”. Contodo rincondel-
vago.es continúa a ter un grande
éxito entre os estudantes. 

Tampouco se popularizou o co-
mercio a través da rede. Sobre todo
hai medo a dar o número da Visa.
Son bastantes as persoas que com-
pran os billetes de avión mediante
ofertas que aparecen na internet,
pero outras non se fían, a maiores
de que algúns servizos aparecen
confusos. “Os recargos están ocul-
tos, apunta unha delas, e até que
chega a conta non sabes canto che
custou o voo. Ás veces resulta que
a viaxe está a igual prezo que nun-
ha axencia, só que a axencia dáche
máis garantías se tes un problema”.

Na rede non vén todo

Ana Mosquera recoñece que ago-

ra usa a rede menos ca antes. “Eu
crieime en Venezuela e interésame
saber cousas de alí, pero fun inca-
paz de atopar un rueiro de Caracas
ou de conseguir informacións so-
bre a cidade que fosen máis alá
dos tópicos xerais, número de ha-
bitantes, etc. Sobre política, na re-
de non hai máis que antichavismo
visceral, porque os chavistas son
os máis pobres e non teñen inter-
net. A presenza dos periódicos
conservadores é asoballante”.

O comentario coincide coa
noticia de que Francia e Alema-
ña romperon o acordo para crear
o gran buscador europeo que
compita cos norteamericanos go-
ogle e yahoo. Na actualidade, os
Estados Unidos dominan máis
do 80% das procuras de informa-
ción a través da rede.

Mosquera lembra outro caso,
relacionado co seu traballo: “Ne-
cesitaba saber a altura dos coches
para un caso que levaba no meu
despacho. Consultando na inter-
net perdín toda unha mañá. Só
Citroën tiña unha páxina clara e
de fácil manexo. Vivo en Vigo e
teríame sido máis rápido ir á Ave-
nida de Madrid, percorrer os con-
cesionarios e pedir os catálogos”.

En cambio, Xosé Santos, traba-
llador nunha tenda de informática,
con ordenadores de uso público,
está contento. “Para min a internet
é moi útil, resólveme case todos os
problemas con rapidez, teño todo
aí”. “Claro que, recoñece, a rede é
o medio natural da informática”.♦

GONZALO

Dende o verán reduciuse un 75%

O galego só estará presente
durante media hora nas emisións da TVE

Chega a primeira xeración que reduce o uso da internet

Cansos da rede

No 1974, aínda en pleno fran-
quismo, a desconexión terri-
torial da TVE foi o primeiro
medio en emitir en galego na
historia do noso país. Dende
ese momento veu desenvol-
vendo un labor en defensa do
uso do galego e da nosa cultu-
ra, con case mil horas de emi-
sión ao ano. Durante anos
produciu, ademais dos infor-

mativos, varios programas
culturais e series documentais
que gozaron de certo éxito na
pantalla, como a serie sobre o
nacemento da autonomía en
Galicia.

Programas como ‘Ó pé da
letra’, ‘Kinoki’, ‘Pezas Mes-
tras’ ou ‘Galicia de paso’ están
xa no imaxinario de moitos ga-
legos, xa que neles se aborda-

ban distintos campos sociais,
como a cultura, a lectura, o pa-
pel da muller, etc. O programa
inaugural de TVE na nosa terra
foi ‘Panorama de Galicia’, que
estivo en emisión até hai ben
pouco. O orzamento do ente
territorial era de tan só 1,6 mi-
llóns de euros, dos que para
programas só ían destinados
300.000 euros.♦

A primeira emisión en galego 
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As leis de Celavella inaugurou
en Galiza o camiño das series
con referente histórico coida-
do. Que dificultades atopa-
ron?

Primeiro a ausencia de tradi-
ción. Houbo que improvisar
cousas e crear unha experiencia.
Por outra parte escasea a biblio-
grafía sobre a época. Hai histo-
rias xerais pero pouca cousa so-
bre a vida cotiá nos anos vinte.
Iso obriga a investigar, a acudir
ás fontes primarias, o que resul-
ta custoso e laborioso. Outra di-
ficultade é a evolución e o dete-
rioro de cidades, vilas e paisa-
xes. Unha relativa desfeita que
xa comezara nos anos vinte coa
difusión do cemento, o ladrillo,
etc, materiais que non están ben
integrados na cultura popular. O
labrego sabía construír cunha
estética tradicional e fermosa,
pero a incorporación acelerada
creou desorientación. Esta ace-
leración produciuse sobre todo a
partir dos sesenta, até aí o pro-
ceso fora lento. O que noutros
países levou cen anos, aquí fí-
xose en poucas décadas. Todo
isto, xunto por exemplo coa in-
vasión de eucaliptos, que en
1906 apenas había, salvo en
funcións ornamentais, fai difícil
rodar en exteriores. 

Hai solvencia industrial
por parte das produtoras?

Hai, tanto por parte de Con-
tinental, como de Filmanova ou
Voz audiovisual. Tamén hai sen-
sibilidade para atender as nece-
sidades que formula o asesor
histórico. As limitacións son téc-
nicas e orzamentais. Por exem-
plo, unha vez tiñamos unha in-
tervención cirúrxica nos anos
vinte e non sabiamos se os mé-
dicos usaban luvas ou non. Res-
ponder a esta pregunta foinos
complicado. Houbo que recorrer
a crónicas da época, entrevistar
médicos vellos...

E usaban luvas ou non?
Nalgúns casos, como no hos-

pital universitario de Santiago,
si, unhas de fío branco. Nos de-
mais as operacións realizábanse
en circunstancias bastante la-
mentábeis.

Houbo máis problemas?
Non foron poucos. Hai que

estar atentos. O diálogo ten que
ser permanente. Primeiro hai
que explicarlle ao equipo as ca-
racterísticas da época, o am-
biente. Ademais o asesor suxire
temas ou subtramas, como, no

Xavier Castro,
asesor histórico d’A casa de 1906 e As leis de Celavella

‘A xente de hoxe non soportaría vivir
como en 1906’

M.V.

“Uns personaxes sen dentes, con escasa ou ningunha hixiene e cheos de remendos serí-
an moi pouco atractivos para os espectadores”. É unha confesión que realiza Xavier Cas-
tro, un dos nosos máis recoñecidos historiadores que exerce como asesor histórico en se-
ries de televisión como A casa de 1906 ou As leis de Celavella, alén de varios docu-
mentais. A pesar desta esixencia embelecedora dos personaxes e das limitacións de pro-
dución, sobre todo económicas, Castro defende o rigor histórico destas producións. Os
espectadores semellan estar de acordo, dada a notábel audiencia que tiveron ámbalas.

PA C O  VILABARR O S
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caso de As leis de Celavella, a
morte precoz que era moi co-
mún daquela, a emigración, os
foros, a violencia sempre moi
presente na vida, o maltrato ha-
bitual á muller... Ás veces, unha
modificación de guión, sobre a
marcha, que fai un director, po-
de provocar anacronismos. Por
exemplo, unha vez coouse un
cura oficiando a misa de cara
aos fieis, iso nos anos vinte,
cando esa práctica comezou co
Vaticano II, nos sesenta.

O rigor histórico inflúe na
audiencia?

A xente percibe se está ben
ambientada ou non. A casa de
1906 superou todos os competi-
dores na súa franxa horaria. E As
leis de Celavella tamén tivo un-
ha audiencia razoábel. Por certo
que esta serie tiña un comple-
mento documental para cada ca-
pítulo, presentado por un actor e
coa presenza de especialistas,
que a TVG naquel momento non
emitiu. É un material pedagóxi-
co pagado e desaproveitado que
sería moi útil no ensino, onde
hai bastante carencia de apoios
desta caste.

Non tivo medo á deriva
costumista que afecta moitas
veces a este tipo de series?

A idea inicial de As leis de
Celavella combinaba un tema
central de comedia, certo nesgo
detectivesco e un compoñente
costumista. Sería un enfoque
equivalente ao de Soutomaior
en pintura ou ao de Pérez Lugín
en literatura. Eu propuxen cam-
biar costumismo por historia
social e foi aceptado. Iso ache-
goulle á serie un punto de vista
crítico que permitiu falar da es-
casez, o caciquismo, a opresión
dos labregos, etc. En A casa de
1906 non había un guión tradi-
cional pero fixemos un manual
de instrucións ou cartilla do la-
brego na que se detallaba todo
sobre hixiene, alimentación, so-
ciabilidade. A fórmula do rea-
lity show non permite certas
cousas de forma tan clara como
unha película, pero na voz en
off comentamos algo do que su-
cedía hai cen anos.

Unha serie estaba ambien-
tada en 1906, como o propio tí-
tulo indica, e a outra nos anos
vinte. Hai moitas diferenzas
entre as dúas épocas? É doado
confundirse?

Até os anos sesenta as per-
manencias prevalecen sobre os

cambios, é un ciclo longo e len-
to, mais tamén se notan cam-
bios modernizadores no agro,
comeza unha moderada urbani-
zación... A indumentaria cam-
bia bastante, o traxe faise máis
urbano e a pucha substitúe a
monteira.

Galiza daquela estaba máis
atrasada que outros lugares ou
non?

Galiza estaba atrasada a res-
pecto da Gran Bretaña. Alí hai
máis poboación urbana que rural
desde 1850 ou seña que se
adiantaron a nós uns 120 anos.
Pero o noso país non estaba tan
atrasado se se compara con Ir-
landa, co sur de Italia ou co les-
te de Europa. Respecto ao Esta-
do español, tomando como re-
ferencia a tallaxe das quintas
que medía a estatura, o peso e o
diámetro do peito, e que polo
tanto nos di moito sobre a ali-
mentación dos mozos, pois re-
sulta que tres provincias galegas
estaban algo por riba da media e
a outra un pouco por baixo. 

E se comparamos aquela
época coa actual que se pode
dicir?

As familias que participaban
en A casa de 1906 dicían que ás
veces lles resultaba insoportá-
bel, sobre todo o que respecta á
hixiene. Daquela non había luz
eléctrica, a morte estaba moi
presente: unha gripe ou unha
pulmonía podían matarte, esta-
ban as febres tifoideas, a penici-
lina non chegou ás farmacias até
os anos 50. Comían peor, aínda
que os produtos fosen máis sa-
borosos. A xente di: ai, os polos
de antes! Pero quen comía polos
daquelas? Lamas Carvajal ironi-
zaba sobre o xexún ordenado
pola Igrexa e dicía: O labrego
xa fai xexún a traspaso o ano
enteiro. A xente era vexetariana
por obriga, a fame matábase con
verzas, patacas e pan negro. Os
emigrantes ían a América pen-
sando en comer pan branco (de
trigo) e carne de vaca. O pan
que se comía moitas veces esta-
ba barolento e había que raspa-
lo. As familias comían a rancho,
non había garfos, nin pratos in-
dividuais. Collíanse as patacas e
o touciño, se o había, da fonte
común, sen lavar as mans, coas
uñas lixosas, poñíase por riba
dun anaco de pan, cortaban co
coitelo e ían rillando cos poucos
dentes que tiñan, pois a partir
dos vinte anos comezábanlles a

caír. A esperanza de vida non
chegaba aos 40 anos. O espectro
da fame pairaba sempre sobre as
persoas, a todos lles tocaba su-
frir, unha vez ou moitas, unha
mala colleita, unha saraibada, as
guerras de Marrocos. As chama-
das a quintas espantaban os mo-
zos, eran tres anos no éxercito
onde moitos morrían de enfer-
midades, como a tise. Bastantes
rapazas ficaban sen mozo. Nal-
gunhas idades o desfase era do
20%. As cantigas
reflecten esta di-
ficultade para ca-
sar. De aí os fi-
llos de solteira
que no fondo
eran un seguro de
vellez. Eran to-
dos motivos
permanentes de
anguria. Tamén
era preocupante
ser vello, non ha-
bía pensións. Os
contos costumis-
tas falan de ve-
llos, ben consi-
derados polo seu
c o ñ e c e m e n t o ,
pero en moitos
casos vivindo
sós e en situación
patética. Na al-
dea había moita
xente, pero no
inverno tiñan
pouca compañía. A radio non
chega até os anos vinte. Os ve-
llos sufrían tamén as reumas
pola humidade que había. Era
difícil atopar leña e o aire coá-
base entre as pedras e polos tei-
tos de colmo (palla de centeo).
Os pobres eran delgados e os ri-
cos obesos, ao revés de hoxe.
Esa imaxe de desdentados e con
pouca hixiene non a soportaría
o espectador actual. Diría: que
horror! É un condicionante para
este tipo de series. Un produtor
considerará que facer as necesi-
dades, directamente na corte, a
través dunha táboa rota no piso,
dá moi mal na cámara. Algúns
dos que estaban en A casa de
1906 non soportaban, por
exemplo, o tabaco que se fuma-
ba daquela, os mataquintos que
contiñan estaquiñas (partes da
planta sen partir). Pediron ciga-
rros máis normais, que xa exis-
tían, pero dixémoslles que terí-
an que xustificalo, por exemplo
mercando uns poucos na feira,
cos cartos de vender un queixo.

Os ricos si gastaban xa deses ci-
garros. Casares Quiroga, o que
foi ministro, fumaba pitos exip-
cios. 

A un rapaz de hoxe seme-
llaríalle dantesco.

Pois aínda hai máis. A vida
era moito máis violenta. Os xo-
gos entre nenos consistían moi-
tas veces en pelexas, batallas a
pedradas ou cos tiracoios. En-
tre os adultos, nos barrios das
cidades, era común o matonis-

mo, nas festas
había frecuentes
liortas a navalla,
moi endogámi-
cas, tratábase de
“defender” as
mozas da propia
parroquia. Os
adultos encirra-
ban os nenos pa-
ra que pelexasen
entre si, por pura
diversión. O
maltrato ás mu-
lleres era moi
superior ao de
hoxe, pero había
menos mortes,
porque a muller
era unha serva.
Interesaba máis
corrixila que
matala. Hai un
chiste publicado
no que se ve un
home batendo

no cabalo que se xustifica di-
cindo: “É que me morreu a mu-
ller hai un mes”. A muller esta-
ba inerme, só podía fuxir, mais
nese caso era denunciada por
abandono do fogar e a Garda
Civil volvía levala a casa. O re-
medio era o que daba o cura:
paciencia e resignación. Canto
máis sufras aquí, mellor has ga-
ñar o ceo. A propia forma de
cortexar as mulleres hoxe sería
inaceptábel. Dábaselle unha la-
bazada no cu, había tocamentos
non desexados. Isto proviña, en
moitos casos, dun equívoco.
Como a muller decorosa tiña
que dicir sempre que non, o ho-
me consideraba que non signi-
ficaba si. Iso daba lugar a moi-
tas violacións. A muller non ex-
presaba desexos, nin podía es-
coller. O matrimonio facíase
por razóns de sobrevivencia e
en moitos casos os que decidí-
an eran os pais que tentaban so-
bre todo conservar o patrimo-
nio agrícola. A muller non po-
día decidir porque non tiña me-

dios económicos, aínda que tra-
ballase a salario pagábanlle un
terzo ou a metade que a un ho-
me. As mulleres ademais non
paraban de traballar. Na serie
de A casa de 1906 dicíannos
iso: é que non paramos. A mu-
ller traballaba máis que o ho-
me. Por riba tiña a Igrexa que
se metía en todo. O primeiro
código civil, aprobado a finais
do XIX, ordenaba o loito com-
pleto da muller durante un ano.
Ao home, en cambio, chegába-
lle cun botón negro ou unha fi-
ta na chaqueta.

Todo era horríbel? Os ve-
llos tamén dicían que nos seus
tempos había máis alegría.

Probabelmente. A pesar dos
pesares ou precisamente como
contrapartida a eses pesares,
era maior a ledicia de vivir. A
convivencia era máis espontá-
nea, había máis calor humana,
máis comunitarismo, menos
xente soa, as persoas protexían-
se máis unhas a outras. Vivir
era inseguro e perigoso, por iso
se vivía máis intensamente, o
presente estaba para desfrutalo.
Sabías que en calquera momen-
to podía acabarse. Nas festas,
nas feiras, no muiño, no lava-
doiro, a xente cantaba, ría,
achegábase. Era unha atmosfe-
ra moi vital. Calquera detalle,
un fiadeiro do liño, algo máis
de comida, servía para facer
festa. Xa o di a cantiga: Ale-
gría, alegrote, xa ferve o rabo
de porco no pote. Estaba a fe-
cha de viño compartida, os can-
tos eróticos... Hoxe o ocio é
máis banal, está máis trivializa-
do. Daquelas non había tempo
libre, o traballo e o lecer ían
xuntos. Bailábase no descanso
dos labores agrícolas, no muiño
agardando que moese a fariña,
de aí a muiñeira. O home da-
quela era o dono do seu tempo,
case nunca ía con presa e podía
facer que o traballo tivese a súa
gratificación. Ademais facía la-
bores moi variados, o que era
máis enriquecedor, menos alie-
nante, como xa observou Marx.
O home decidía as pausas, can-
do facía unha cousa ou outra.
Hai que ter en conta que o la-
brego non ten vacacións, non
pode deixar os animais, nin os
froitos. Por iso cando había fei-
ra, festa ou voda, a diversión
era apoteósica. Non existía a
depresión, nin o aburrimento.
Serían un luxo para a época.♦♦

‘O maltrato

ás mulleres

era moi superior

ao de hoxe,

pero había menos

mortes,

porque a muller

era unha serva.

Interesaba máis

corrixila

que matala”



B.L.
Semellaba que só era un nome
e unha idea máis das que ao
longo dos últimos anos se po-
ñen en circulación pero que
non se plasman finalmente na
realidade, pero a Fundación
Galega para a Sociedade do
Coñecemento bota a andar.
Xavier Riera será o seu principal
executivo e Manuel Xove dirixi-
rá a sociedade de investimento.

A reunión do Consello Reitor da
Asociación para o Progreso da Di-
rección (APD), sector noroeste, en
Compostela, semellaba ser unha
foto máis dos empresarios galegos
de referencia. A súa reunión ao ca-
rón do presidente Emilio Pérez
Touriño tiña aínda así unha lectura
política de apoio ao goberno gale-
go dos popes da nosa economía
sempre tan ligados e dependentes
da dereita española. O presidente
da APD-Noroeste non é outro que
Honorato López Isla, conselleiro
delegado de Unión Fenosa.

Pero foi máis alá da foto e deu-
se a coñecer que Xavier Riera, até o
de agora responsábel de PSA Peu-
geot-Citroën en Vigo, sería o encar-
gado de coordenar a política de
clusters. Segundo explicou Riera, a
súa principal tarefa será impulsar a
creación de agrupamentos de em-
presas do mesmo sector (cluster),
moi desigual hoxe, pois hai algúns
como o da automoción, que el im-
pulsou, que funcionan axeitada-
mente e, outros só teñen unha pre-
senza testemuñal. “Hai algúns que
levan dez anos funcionando, outros
están comezando e outros son ne-
cesarios pero aínda non existen”. O
da automoción sería, xa que logo, o
exemplo a seguir.

Xavier Riera ocupará o cargo
de vicepresidente executivo da
Fundación Galega para a Socie-
dade do Coñecemento (FSC), na
que participan as tres universida-
des galegas, as entidades finan-
ceiras galegas e as principais
empresas da comunidade.

O presidente do Consello
Reitor é o conselleiro de Econo-
mía Xosé Ramón Fernández,
quen anunciou a posta en marcha
dunha sociedade de investimento

galega, na que, ademais da Xun-
ta, afirmou que  investirían Cai-
xanova, Caixa Galicia e o Banco
Pastor. Sociedade que se integra-
rá na Fundación galega para a so-
ciedade do Coñecemento (FSC).

Pero a novidade máis impor-
tante é, sen dúbida, que será Ma-
nuel Xove, o empresario coruñés
que anda a vender a construtora
Fadesa quen dirixirá esta socieda-
de. Máis alá das características
persoais de Xove, a súa aceptación
para este posto pode levar consigo
non só a confianza dalgúns inves-
tidores, senón tamén a posibilida-
de de que Xove contribúa con di-
ñeiro a proxectos que vai ter pór
en marcha esta sociedade.

Xove non concretou cal será a
cantidade, pero afirmou que “sé é
necesario estarei como un máis”.
Estes investimentos podíanse pro-
ducir cando se remate a venda de
Fadesa a Martinsa. Daquelas Xove
terá unha liquidez de máis de 2.500
millóns de euros. Desde que se
anunciou esa venda, desde o go-
berno galego andan detrás de Xove
para que invista en sectores estraté-
xicos. Até o de agora sabíase que
Xove estaba en contacto con ou-
tros empresarios importantes e que
barallaba varias posibilidades, pero
el nunca dera un paso adiante.

Logo do primeiro consello da
FSC ponse de manifesto que, por
vez primeira, existe unha coordi-
nación entre as principais empre-
sas galegas e un intento serio de
que remen na mesma dirección,
implicándose no desenvolvemen-
to galego. A imaxe que transmiten
é positiva. Positivo tamén que per-
soas de prestixio no mundo da em-
presa e con capacidade de liderado
se impliquen no proxecto.

Honorato López Isla afirmou
que hai que aproveitar o momen-
to actual para realizar investimen-
tos na innovación empresarial e
acurtar distancias coa media es-
pañola e comunitaria. 

¿Será no relanzamento de As-
tano, plano que vai presentar a pró-
xima semana a Consellaría de In-
dustria, onde se vexa por vez pri-
meira a implicación destes empre-
sarios e posta en práctica dos prin-
cipios que configuran a FSC?♦
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Manuel Xove dirixirá unha sociedade de investimento con capital galego

Bota a andar a Fundación Galega
para a Sociedade do Coñecemento

Honorato López Isla, Javier Riera e Manuel Xove.



A sesión do Congreso de 15 de xa-
neiro respondeu a todas as previ-
sións realistas. Zapatero propondo
unidade e poñendo a meixela e
Mariano Rajoy dando co garrote e
desprezando calquera man tendi-
da. Ás 24 horas desta sobreactua-
ción, o líder do PP parecía recoller
algunhas velas conscente de que,
aínda contentando á súa parroquia
máis radical –a que non admite
que perdeu as eleccións en 2006-
tiña cruzado as pontes que o vin-
culan a unha parte do seu voto
máis templado. Uns electores que
tampouco admiten que o PP non
se sumase á manifestación convo-
cada o 13 de xaneiro pola comuni-
dade ecuatoriana e os sindicatos á
que asistiron perto de 200.000 per-
soas que o mesmo PP entendeu un
termómetro de apoio á política gu-
bernamental de buscar unha saida
dialogada en ausencia contrastada
de violencia.

Todos os comentarios sobre o
sucedido nesa sesión coinciden
que os primeiros discursos de Za-
patero e Rajoy ían polo previsíbel,
aínda que a dureza deste último
resultou rechamante. Sería na su-
cesión das réplicas onde as cousas
sairon dos carrís. Mentres o presi-
dente español insistiu en chamar
polo PP a pesar dos insultos, un
Rajoy excitado pola bancada aca-
bou por perder os freos e soltar
unha frase que o vai perseguir nos
próximos meses: “ETA poralle
bombas se non cumpre os seus
compromisos e se non llas poñen
é que cedeu”, o que, como lle si-
nalou despois o portavoz de ERC,
Agustí Cerdá, coloca ao PP nunha
estratexia paralela á da ETA.

Esa querencia por vestir coa
pelica da intransixencia foi moi
ben sinalada polo analista catalán
Enric Juliana, “aos españois de
nova xeneración, é certo, gósta-
lles que a autoridade sexa moder-
na e, no fondo, bondadosa, unha
miga como o pai da serie Los Se-
rrano. Pero a España, cando van
mal dadas, góstalle ser mandada.
En España, chegado un certo mo-
mento, hai que saber repartir hos-

tias, escrito sexa sen ánimo de
ofender a ninguén”. A eses hooli-
gans contentou o rexistrador da
propiedade pontevedrés.

Ampliar o pacto

A estratexia do PP é atizar en Za-
patero cos cañóns postos a cero.
Todo lle vale, desde situalo des-
de todas as tribunas afíns como
un indocumentado, inxenuo e
cuase estúpido (“ir con vostede é
un suicidio” díxolle Rajoy e case
a seguir anuncioulle que cando
as cousas vaian mal “só estarei
eu ao seu lado”). No horizonte
inmediato están as eleccións mu-
nicipais singularmente decisivas
para o liderazgo de Rajoy que se
xoga moitas posibilidades de ser
o candidato da dereita. E o dese-
xo non oculto de que se podan
adiantar as eleccións xerais.

De feito o atentado de ETA,
en primeira instancia, pareceu
ser un empurrón para as posibili-
dades populares de remontar en
moitas cidades nas que o empate
parecía decantarse cara o PSOE,
pero non fiar fino  ou aparecer
demasiado satisfeito porque os
atentados desequilibren aos so-
cialistas pode resultar letal.

Mentras, as outras forzas fo-
ron unánimes á hora de apoiar as
iniciativas de Zapatero. O cha-
mamento foi especial para CiU, a
quen lle pediu que mediase para
atraer ao PP e para o PNV ao que
lle recoñeceu un esforzo especial
en todo o proceso político destes
meses. Todos aceptaron entrar a
falar para facer unha fronte co-
mún e ese pacto, que se debería
sustanciar nas próximas sema-
nas, estará aberto, segundo Zapa-
tero, aos sindicatos e outras orga-
nizacións sociais, o que parece
estar a condicionar tamén a posi-
ción do PP que teme ficar com-
pletamente isolado e só coa com-
pañía dos sectores que se retrata-
rán o vindeiro 3 de febreiro na
contramifestación convocada en
Madrid polo Foro de Ermua.♦
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O PP aposta polo antiterrorismo como eixo electoral

Zapatero ábrelles o pacto que tiña co PP a todas
as forzas políticas, sindicais e sociais

X.C.
Por primeira vez desde 1977 o Congreso fixo un debate monográ-
fico como resultado dun atentado da ETA. Fronte ao chamamento
do presidente Zapatero a ampliar os acordos antiterroristas  a to-
do o arco parlamentario, un Rajoy ao borde de pedir responsabi-
lidades penais para Zapatero anuncia que o centro da súa estrate-
xia electoral se alimentará da hipótese de máis atentados da ETA.

Nas últimas semanas, e singular-
mente despois do atentado do 30
de decembro, Batasuna debate
abertamente a nova situación
creada, aínda que non é posíbel
cuantificar a forza das diferentes
sensibilidades, claramente ad-
mitidas por Arnaldo Otegi nun-
ha entrevista en Euskadi Irratia.
Otegi recoñeceu que moitas per-
soas do mundo abertzale non en-
tenden a paradoxa dunha tregua
salpimentada ocasionalmente

con atentados, aínda que sexa
sen mortos que a propia ETA
asegura non ter intención de
provocar nesa incomprensíbel
tregua intermitente.

Un sector, en principio nu-
cleado arredor do propio porta-
voz Otegi,  proporía volver ao
“espírito de Anoeta”, o que plan-
teou como tese de fondo “sacar
o conflito das rúas”. Perseguirí-
an restaurar unha confianza nas
posibilidades de acción política

de Batasuna para o cal a ETA
debería declarar unha tregua
irreversíbel e de longa duración,
mesmo sinalando un prazo lon-
xano mínimo para que se puide-
sen dar pasos políticos.

A outra formulación, na que
parece estar como figura visíbel
Pernando Barrena –que des-
mentiu o que Otegi dixera pola
fórmula de que estaba mal tra-
ducido do euskera–, cree que a
actual posición da ETA é com-

prensíbel e permite marxe de
manobra.

Os termos dese debate poden
ser simétricos aos que se viven
na ETA. Para observadores cua-
lificados da situación o atentado
de Madrid, a maiores de alterar a
axenda política estatal, supuxo
cegar a curto prazo toda interlo-
cución e convertir en inasumíbel
unha posición que non sexa con
plena garantía de desistir de fu-
turas accións violentas. A posi-

bilidade de pechar a vía do te-
rror, logo de catro décadas de
soster unha estrutura clandesti-
na, amósase especialmente difí-
cil mesmo para quen desde a di-
rección organizativa parecía
apostar por deixar paso á políti-
ca pacífica. As próximas sema-
nas albíscanse decisivas para sa-
ber que camiño pode seguirse
aínda que ninguén parece de-
fender a volta aos terríbeis tem-
pos da post-tregua de 1998.♦

Debate interno en Batasuna á procura dunha saída

O portavoz do BNG Francisco
Rodríguez tildou a actitude do
PP “non xa de desleal senón de
perigosa” e subliñou que “só
desde quen persegue obxectivos
políticos involutivos se pode en-
tender este comportamento”

Francisco Rodríguez, díxo-
lle ao Presidente do Goberno no
Pleno da Cámara Baixa que
“calquer novo Acordo contra o
Terrorismo ten que respeitar un-
ha serie de criterios democráti-
cos” entre os que situou o “res-
peito ao pluralismo político co-
mo base da actual democracia
parlamentar” e o de “non des-
botar o diálogo político para
restar influencia ao terrorismo”.

Neste sentido, Rodríguez
subliñaba outros criterios de re-
levancia para o BNG como o de
“rexeitar a utilización do terro-
rismo como arma contra os dis-
crepantes ou como forma de
confundir politicamente a pobo-
ación, ou ben para réditos de ca-
rácter eleitoral”. Tamén salien-
tou que o BNG deu o seu apoio
a unha política que aliaba o res-
peito pola lei coa capacidade de

diálogo para rematar coa violen-
cia terrorista. “É esta unha polí-
tica de unidade, fundamentada
no aval parlamentar maioritario
e que ten en conta dous aspeitos
cualitativos fundamentais: a
normalización da vida política
en Euskadi e que a democracia
non se vexa afectada negativa-
mente polo terrrorismo”.

Respeito á actuación do PP,
asegurou que ao BNG lle pare-
ce, “non xa desleal senón peri-
gosa” a actitude de quen agrede
ao Goberno, en concreto ao Pre-
sidente do Executivo, como se
fose o responsábel do que pasou,
“só desde quen persegue obxec-
tivos políticos involutivos se po-
de entender este comportamen-
to. Algúns queren autoritarismo,
política antidemocrática e ex-
cluínte, incluso partidista das la-
cras do terrorismo e asentamen-
to dunha visión de España total-
mente excluínte e inquisitorial”.

Tamén afirmou que “só un
cego pode negar” que se empre-
garon e se empregan medidas
policiais e xudiciais contunden-
tes contra ETA. “Esta contun-

dencia non pode abandoar o ob-
xectivo de gañar no terreo das
ideais máis vontades, máis com-
promisos, especialmente en Eus-
kadi, en favor da non violencia e
da paz como dixo o Presidente
do Goberno. Este é un aspeito
cualitativo fundamental da cues-
tión que estamos a debater”. Per-
guntouse “quen teme a desapari-
ción de ETA, o emprego de to-
das as vías legais, incluída a vía
política para que desapareza?”.

O portavoz do BNG no Con-
greso lembrou que o BNG “lle
disputa ao PSOE espazo político
na Galiza con antíteses graves”
na concepción de elementos bási-
cos: lingua, cultura, confianza
nas potencialidades do pais, esta-
tus de Galiza no Estado, pero, re-
calcou, “a lealdade do BNG se-
guirá sendo firme respeito da po-
lítica do Presidente de intentar
chegar ao final da violencia reco-
rrendo tamén ao diálogo”. Fran-
cisco Rodríguez dixo compartir o
criterio de Zapatero de que “é po-
síbel o fin da violencia e hai que
conseguilo coa unidade e estrate-
xias políticas democráticas”.♦

Para o BNG un novo acordo ten que respectar
o pluralismo e non desbotar o diálogo 

José Luis Rodríguez Zapatero.



O G8, que nacera en 1975 como
G6 por iniciativa de Valéry Gis-
card d’Estaing e Helmut Schmidt,
representa a metade da renda bru-
ta e do comercio internacionais,
pero está perdendo peso relativo
por mor do moi dinámico crece-
mento de países como China, In-
dia ou o Brasil. Máis que probá-
bel é, daquela, que os membros
do G8 falen das súas relacións
con estas potencias emerxentes,
así como do tema  dos recursos
naturais limitados –petróleo, gas,
carbón, metais– nun contexto de
demanda crecente. O cumio anual
terá lugar en xuño no balneario
marítimo máis antigo de Alema-
ña: Heiligendamm na costa bálti-
ca do Estado de Mecklemburgo-
Pomerania Occidental, onde a
chanceleira Merkel ten tamén a
súa circunscrición electoral.

As urxencias marcan a axenda

Os temas por tratar serán, segundo
as declaracións do Goberno Fede-
ral, a redución dos desequilibrios
globais (déficit exterior de Estados
Unidos e crecemento feble en Eu-
ropa e Xapón), a protección de in-
novacións contra a piratería de pro-
dutos e marcas, a política climática
e medioambiental, o tratamento
sostíbel dos recursos naturais e a
eficiencia enerxética. Tamén se fa-
rá fincapé na situación de Africa,
buscando vías para mellorar os sis-
temas sanitarios, sobre todo nos
países onde o SIDA fai os seus es-
tragos máis tráxicos. Como sempre
nestas ocasións, agárdanse protes-

tas do movemento anti-globaliza-
ción e diversas ONGs, así que as
medidas de seguridade serán im-
presionantes e custarán máis dunha
ducia de millóns de euros.

As altas temperaturas preocu-
pantes que estamos a vivir non so-
amente en Europa neste inverno
raro e as recentes liortas entre Ru-
sia e Bielorrusia con respecto ao
prezo do gas e o trasvasamento do
petróleo ruso en dirección ao oeste
do continente non poden senón
marcar tamén unha parte impor-
tante das xestións de Alemaña du-
rante a súa Presidencia do Consello
da Unión Europea. Coa incorpora-
ción de Romanía e Bulgaria desde
o 1 de xaneiro de 2007 a Unión
medrou aínda máis, tendo agora
case 500 millóns de habitantes en
27 países sen que os problemas in-
ternos quedasen solucionados. De
aí que a vontade dos responsábeis
alemáns sexa –velaí o terceiro
grande tema desta presidencia– a
de “reanimar” a idea da Constitu-
ción nunha situación de crecente
escepticismo fronte á Unión tamén
nos países fundadores, como dei-
xou ben claro o rexeitamento de
neerlandeses e franceses expresado
en senllos referendúms. 

Se ben o 50 aniversario dos
tratados de Roma –actas funda-
cionais do que hoxe é a Unión
Europea– permitirá falar moito
dos logros nun marco de festa e
de moitas “fotos de familia”, moi-
to tempo non haberá para relaxar-
se pois os temas pendentes e ur-
xentes son demasiado numerosos.
Con que premisas e que finalida-

de teñen que desenvolverse as re-
lacións con Rusia e os Estados
Unidos? Cal é a postura fronte a
Turquía? Seguirase a axenda que
desembocaría na integración des-
te país na Unión? Que papel que-
re xogar a UE na política interna-
cional cada vez máis multipolar e
complexa? Toda esta axenda pa-
rece máis marcada polas urxen-
cias da actualidade que por uns
obxectivos a cumprir. E iso sen
ter en conta os inevitábeis impre-
vistos da política internacional. 

O único ámbito onde polo
menos, Alemaña parece ir máis
alá do status quo son as relacións
coas antigas repúblicas soviéticas
en Asia, moitas delas ricas en xa-
cementos de petróleo e gas. Xa
antes de asumir a Presidencia,
Steinmeier visitou estes países,
mais queda por ver se a Unión
atopará unha posición común. En
numerosas reunións de técnicos,
en 14 encontros informais de mi-
nistros europeos de praticamente
todas as carteiras así como en di-
versos cumios oficiais haberá, en
teoría, tempo dabondo como para
poñerse de acordo.

Agárdase bastante dos alemás

Ante tal montaña de tarefas non é
de sorprender o aparente alivio
dos finlandeses no acto de trasla-
do da Presidencia europea a fi-
nais do ano pasado. Non lamen-
taron desfacerse de tamaña carga.
Hai grandes expectativas e todos
parecen esperar moito dos ale-
máns, talvez tamén do novo pre-
sidente do Parlamento Europeo,
o cristiano-demócrata Hans-Gert
Pöttering. Non será tanto por
simpatía senón polo feito de que
moitos gobernos europeos están
a pasar por momentos de febleza.
Holanda e Francia están pexadas
polos seus referéndums, ademais
neste último país haberá elec-
cións presidenciais e parlamenta-
rias neste semestre, así que Chi-
rac desaparecerá probabelmente
da política, como tamén o fará
Tony Blair. Os gobernos español,

italiano e polaco están ocupados
con problemas internos, os aus-
tríacos conseguiron, con moita
dificultade, formar unha coali-
ción que xa antes de emprender o
seu traballo é criticada duramen-
te. Etc., etc. O liderado alemán
basearase, daquela, tamén na de-
bilidade dos outros.

E isto non carece de certa iro-
nía. Aínda que Alemaña vive un-
ha boa conxuntura económica
con taxas de crecemento que por
primeira vez desde o 1993 están
por riba das francesas, aínda que
o paro esta baixando e a indus-
tria alemá exporta máis que nin-
gunha outra no mundo, é dicir
máis que a xaponesa ou a esta-
dounidense, moita xente diría
que pouco ten que ver esta situa-
ción coa actuación do Goberno.
Será que este non dá a sensación
de facer moito nin de ser moi efi-
caz. Contentar as esixencias de
SPD e CDU, os dous partidos da
coalición, parece máis importan-
te que solucionar de xeito sostí-
bel os problemas do país. As de-
savinzas e os malentendidos en-
tre os dous bandos son numero-
sos e o seu denominador común
fica a cotío bastante pobre. A úl-
tima mostra é a historia sen fin
da enésima reforma do sistema
sanitario, onde a Ministra de Sa-
úde (SPD) parece loitar cos Pri-
meiros Ministros de moitos Esta-
dos onde goberna o CDU e da,
como non, Baviera do CSU. Ca-
da un varre para a propia casa
sen que ninguén traballe a favor
da aldea de todos, por así dicir.

Porén estes detalles non inte-
resarán moito os observadores
foráneos, ocupados cos seus pro-
pios agobios. E quizais a Presi-
dencia alemá consiga realmente
solucionar algún que outro pro-
blema. Abondará con pouco –al-
gún éxito político, algunha reu-
nión ben organizada, con boa co-
mida e bo viño– para poder lucir-
se a nivel desta Unión Europea
que, malia as súas eivas e teimas,
non o esquezamos, provoca a en-
vexa do resto do mundo.♦
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Palabras
derrotadas
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Nas guerras, a
primeira vítima é a
verdade.

Nos conflitos é máis
importante aparentar que
ser. Na historia as palabras
van mudando. 

A tendencia social que
sacraliza a vida individual,
parálise máis ca
movemento, responde ao
nome de nihilismo, que foi
nalgún momento unha
contestación á tendencia
dominante. 

Cando se fala de
tolerancia, a expresión leva
consigo niveis distintos,
superioridade, non
respecto.

Non é politicamente
correcto cuestionar o
sistema. Vivimos no mellor
dos mundos. Hai que ser
positivo. Optimista. Non
hai problema.

O imperialismo
agóchase detrás da
globalización neoliberal
pero non é citado polo seu
nome.

Aos países expoliados
chámanlles “en vías de
desenvolvemento”, como
se estivesen medrando
nunha carreira na que van
atrasados.

Os conservadores non
conservan o patrimonio
cultural ou ecolóxico.

Fálase de que o dereito
de autodeterminación está
fóra de tempo, como se por
compartir ministros os
pobos estivesen máis
unidos.

Na era da
comunicación aumentan as
consultas terapéuticas.

O progreso relaciónase
co número de automóbiles,
cos quilómetros de asfalto.

Un xornal falaba de que
o socialista Solchaga lle
aconselleu a Cuba rematar
co socialismo.

O Banco Mundial é
realmente o banco das
transnacionais. O Fondo
Monetario Internacional é
un saco sen fondo para o
gran capital, duplo fondo
para os países pobres.

En Afganistán están os
exércitos na procura de
Ben Laden. O ritmo da
Lexión española márcao
unha chiviña.

Diálogo é unha palabra
case prohibida. E logo?, o
futuro é o monólogo?

Non é moderno falar da
loita de clases, din as
mesmas voces que
consideran que a
monarquía ten moito
futuro. 

Que liberdade pode
defender o PP se na súa
executiva as pernas con
cilicios teñen maioría?♦

Merkel preside a UE e o seu país será o anfitrión do G-8

Alemaña volve liderar Europa
cunhas expectativas moderadas

FRANCK MEYER / BERLÍN
Nos vindeiros meses ímolos ver aínda con máis frecuencia que
de costume: o señor sobrio e a señora vestida cun traxe de cores
apagadas. Frank-Peter Steinmeier, Ministro alemán de Asuntos
Exteriores, e a súa xefa, a chanceleira Angela Merkel ocuparán
as pantallas das televisións internacionais e as portadas de xor-
nais e revistas, pronunciando discursos, dando a man, viaxando
a lugares marcados por algunha crise e inaugurando cumios e
reunións. A razón desta intensa presenza mediática atópase na
axenda da política internacional que fai que no primeiro semes-
tre de 2007 coincidan a presidencia alemá do Consello da Unión
Europea e o seu papel como anfitriona da reunión anual do
Grupo dos oito países industrializados máis importantes (G8).

Angela Merkel e Frank-Peter Steinmeier.



CÉSAR LORENZO GIL
Entre o 2003 e o 2006, o exér-
cito norteamericano sufriu
máis de 26.000 baixas, 3.004
das cales foron mortais. Cu-
riosamente, os anos máis dani-
ños para as tropas ocupantes
foron os que seguiron á apro-
bación da nova constitución.

Entre o 1 e o 17 de xaneiro mo-
rreron en solo iraquí 22 soldados.
Unha excelente cifra, segundo os
oficiais responsábeis da ocupa-
ción. “A nova estratexia está a dar
os seus froitos”, explica a Oficina
de Comunicación do Estado
Maior. “Damos máis seguranza e
recibimos máis calma”. Este opti-
mismo non é esaxerado. Durante
decembro morreron 115 solda-
dos, o cómputo de baixas máis al-
to desde novembro do 2004.

Con esa cifra, a suma total dos
mortos no Irak alcanzou os 3.004,
aos que hai que sumar 22.728 fe-
ridos de diferente gravidade. Este
paso simbólico dos tres milleiros
de “retornados” en caixa de zinc
deixou sen marxe de desculpa o
presidente estadounidense e co-
meza a pensarse na opinión públi-
ca dese país nunha maldición.
“Cada trinta anos, este país debe
entregar un tributo de sangue no
nome de non se sabe que destino
universal que nos tocou”, afirma
Welinda Heiderson, activista do
movemento ‘Anti-War’. Coma
este movemento hai unhas ducias
por todo o país. Nalgúns Estados
até se crearon comisións de fami-
liares vítimas de baixas no Irak,
que se unen para reclamaren do
presidente George Bush a retirada
das tropas.

Aínda así, nos Estados con
maior porcentaxe de soldados des-

tinados no Irak, a popularidade de
Bush non baixo decisivamente e
seguen aumentando as inscricións
de mozos no exército. “En Wis-
consin, Arkansas ou Idaho, o exér-
cito é unha saída laboral asentada
e prestixiosa”, comenta Heiderson
na súa páxina electrónica. “Sábese
que hai un risco, pero tamén o hai

ficando na casa ollando como os
teus veciños fuman crack”.

É por datos coma este que non
estraña que Bush decida enviar
75.000 soldados máis para impe-
dir o caos no Irak. O plano apro-
bado para este ano ten unha finali-
dade expresa: con máis efectivos,
é máis doado evitar as baixas.

A realidade pare-
ce contradicir tal
a f i r m a c i ó n .  N a
maioría dos casos, as
baixas estadouniden-
ses danse en atenta-
dos contra vehículos.
Pelotóns de tres, ca-
tro ou cinco soldados
son alcanzados por
un lanzagranadas,
tripan unha mina
agochada nunha es-
trada ou se abeiran
de máis a un coche-
bomba. O chamado
triángulo sunnita é
unha polvoreira na
que os soldados pre-
firen xogaren á rule-
ta rusa que saíren ás
estradas. A cidade de
Mosul, por exemplo,
está considerada po-
los soldados un in-
ferno e xa lle chaman
a media voz Little
Stalingrad (a peque-
na Stalingrado).

Analizando as es-
tatísticas das baixas,
o exército norteame-
ricano no Irak nútre-
se en todo o país e
chama a atención de
que os Estados que
superan os 200 mor-
tos (Texas e Califor-
nia) estean goberna-

dos polos republicanos. A pesar
dalgúns tópicos, o 74 por cento
dos caídos é de etnia branca (o
11 por cento é latino e o 10 por
cento, afroamericano). Malia o
aumento considerábel de mulle-
res no exército invasor, só o 2
por cento dos mortos era do xé-
nero feminino.

Refuxiados inexistentes

Apenas se sabe nada dos refuxia-
dos iraquís que moran en difíciles
circunstancias en campos impro-
visados en ermos turcos, sirios e
iranianos. O propio goberno esta-
dounidense recoñece unha cifra de
dous millóns de desprazados, aín-
da que para o seu mantemento e
apoio só preparou unha partida or-
zamentaria para todo o 2007 de 20
millóns de dólares. Este presupos-
to hai que comparalo co investi-
mento adicado ao mantemento da
guerra, 8.000 millóns de dólares.

Chama a atención tamén que
deses dous millóns de refuxia-
dos, só 246 vivan nos EE UU.
Son tan poucos que os xornais se
adican individualmente a cada
caso. Normalmente, os que con-
seguen atravesar dous continen-
tes e un ou dous océanos adoitan
chegar á fronteira con México
mesturados en grupos de emi-
grantes centroamericanos trans-
portados por coyotes –traficantes
de persoas nas divisas de Texas,
Arizona e California. Todos eles
afirman que son perseguidos no
Irak por axudar ás tropas ocu-
pantes (normalmente sempre lle
deron auga a un soldado, acolle-
ron un ferido na casa ou simple-
mente aplaudiron a invasión).

Do resto pouco se sabe. Siria,
país que afirma ter a maioría des-
tes refuxiados, incluíu o futuro
dos desprazados nas conversas co
goberno iraquí e coa propia mi-
nistra de Exteriores norteamerica-
na, Condoleezza Rice. A adminis-
tración Bush estaría disposta a fa-
vorecer o retorno, algo imposíbel
porque son os propios iraquís os
que non queren volver a un país
con violencia extrema.♦
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“¡Glifosato, glifosato! Clamaba ao paso
do presidente Álvaro Uribe, a mesma
multitude que batía palmas vehemente-
mente na chegada dos presidentes Rafael
Correa e Hugo Chávez , durante a toma
de posesión presidencial en Ecuador.

Este é o nome do herbicida co que
avións colombianos fumigan as planta-
cións de coca na fronteira con Ecuador.
Diversos estudos de toxicidade teñen de-
mostrado efectos adversos en todas as
categorías toxicolóxicas de laboratorio
na maioría das probas de ensaio: toxici-
dade subaguda (lesións en glándulas sa-
livais), toxicidade crónica (inflamación
gástrica), danos xenéticos (en células
sanguíneas humanas), trastornos repro-
dutivos, e carcinoxénese (aumento da
frecuencia de tumores hepáticos), etc.

Pero o remodelado mapa político an-
dino non é ríxido, nin esquemático, nin
estático. O dereitista Álvaro Uribe que
mantén unha excepcional relación políti-
ca e económica cos EE UU, foi apoiado
por Hugo Chávez, nas últimas eleccións
presidenciais en Colombia.

O mesmo presidente Hugo Chávez
que hai escasos meses renegaba da comu-
nidade andina, por ser un instrumento eco-
nómico dos EE UU, asegura agora estar
reconsiderando a súa decisión. A insisten-
te petición de retorno feita dende Bolivia e
Ecuador, semella ter mudado unha deci-
sión que se aseguraba como definitiva.

Entre os oitenta representantes diplo-
máticos que se desprazaron a Quito, es-

taban presentes presidentes latinoameri-
canos do máis variado espectro político:
Álvaro Uribe, Colombia; Alán García,
Perú; Michelle Ba-
chelet, Chile; Hugo
Chávez, Venezuela;
Luiz Inácio Lula da
Silva, Brasil; Nicanor
Duarte, Paraguai; Da-
niel Ortega, Nicara-
gua, e Evo Morales,
Bolivia...

As dez eleccións
presidenciais aconte-
cidas no 2006, apun-
tan cara a un marcado
xiro á esquerda no
continente. Pero este
xiro nin é definitivo,
nin permanente, nin
resposta a unha está-
bel consolidación dos
espazos ideolóxicos.

Rafael Correa sa-
be que é presidente, en boa parte, porque
os ecuatorianos temían que o estado pa-
sase a formar parte da propiedade priva-
da do magnate do banano Álvaro Noboa.
Kirchner chegou á presidencia porque os

arxentinos votaron contra Carlos Mé-
nem, en maior medida que en razón de
que o electorado valorase os seu méritos.

O que si evidencia
a viraxe á esquerda la-
tinoamericana é unha
vontade diáfana de
acabar coa época neo-
liberal dos 90, que
crebou os estados,
que acabou coas cla-
ses medias, que ani-
quilou os servizos pú-
blicos, que provocou
máis pobreza, que
acumulou a riqueza
creada nun reducido e
elitista grupo de privi-
lexiados e que final-
mente afundiu as eco-
nomías zonais.

Pero esta viraxe
pode estar liderada
por persoas de dife-

rentes correntes da esquerda, que todas
teñen demostrado capacidade para trans-
ferir riqueza cara aos segmentos sociais
máis desfavorecidos, teñen demostrado
que o estado cumpre un papel fundamen-

tal na prestación dos servizos públicos, e
que se moven na defensa dos sectores es-
tratéxicos  endóxenos das economías .

Nun recente estudo feito polo Latino-
barómetro con sede en Chile, con máis de
20.000 enquisas en 18 países de América,
a puntuación que recibiron os diferentes
presidentes se movía unha estreita faixa
de 1,4 puntos. Máis do 40% se declara de
tendencia centrista. A diferenza  escasa-
mente oscilaba entre os 5,8 puntos sobre
10 posíbeis que conseguía o mellor cuali-
ficado, o presidente do Brasil, Lula, e o
presidente cubano Fidel Castro que pun-
tuaba con 4,4, unha décima menos que o
presidente de Perú Alán García. No ante-
penúltimo lugar compartían chanzo os lí-
deres políticos máis inemizados do conti-
nente: Hugo Chávez e George Bush.

Na parte alta da valoración dos presi-
dentes constátase, tamén, a existencia
dun esarillamento entre líderes de es-
querda e dereita. O segundo e terceiro lu-
gar están ocupados pola presidenta Mi-
chelle Bachelet e polo presidente colom-
biano Álvaro Uribe.

Os camiños que levan cara á transfor-
mación social en América son variados,
parten de múltiplas encrucilladas, pero
todos coinciden: ningún deles ten marca-
do o retorno a doutrina do Consenso de
Washington, da época neoliberal da dé-
cada dos 90.♦

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

De que esquerda?
LAUDELINO PELLITERO

Aquí fór a

‘A viraxe á esquerda
latinoamericana evidencia
unha vontade diáfana de

acabar coa época
neoliberal dos 90, que

crebou os estados, acabou
coas clases medias e
aniquilou os servizos

públicos”

A guerra mantén dous millóns de refuxiados fóra do país

Máis de 3.000 mortos estadounidenses no Irak

Imaxe de George Bush confeccionada con retratos de soldados mortos no Irak.
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O papel da Educación Física e
do deporte é moitas veces cues-
tionado valorando sobre todo a
primeira como secundaria in-
clusive no sistema escolar. O
deporte, non embargante, é so-
brevalorado no campo do es-
pectáculo pero infravalorado no
terreo da educación e a cultura.

No 2000, a Federación Inter-
nacional de Educación Física
(FIEP), fundada en Bruxelas,
Bélxica no ano 1923, e relaciona-
da á UNESCO por medio do
Consello Internacional de Educa-
ción Física e Deporte (CIEPS) e
que ten como finalidade favore-
cer en todos os países o desenvol-
vemento das actividades físicas
educativas e de recreación, ade-
mais de contribuír á cooperación
internacional; publicou o Mani-
festo Mundial de Educación Físi-
ca. No mesmo explicítase que: “a
educación física debe contribuír á
cultura da paz, sendo usada no
senso dunha sociedade pacífica
de preservación da dignidade hu-
mana a través de iniciativas de
aproximación das persoas e dos
pobos, con programas que pro-
movan cooperacións e intercam-
bios nacionais e internacionais”.

Ademais, recoñece que “a
educación física debe ser utilizada
na loita contra a discriminación e
a exclusión social de calquera ti-
po, democratizando as oportuni-

dades de participación das persoas
con infraestruturas e condicións
favorábeis e accesíbeis”.

Como vemos, outórgaselle
grande importancia á educación
física no ámbito do desenvolve-
mento, tanto persoal como social.
Conceptos como equilibrio, inte-
racción, cooperación, afectivida-
de, paz ou dignidade aparecen
como integrantes dun campo fe-
cundo como é a educación física.

Cabería comprobar se esta-

mos conseguindo estes obxecti-
vos, se estamos poñendo os me-
dios, se se actúa con responsabi-
lidade ou finalmente se estamos
favorecendo o contrario. Onde
está o deporte escolar? Esmore-
céndose no limbo dos esquecidos
que se teñen que conformar coas
migallas. Onde están as escolas
deportivas públicas para todas as
idades? No mellor dos casos en
concellos sensíbeis e coherentes
pero sempre no eido infantil e co-

mo moito xuvenil; que pasa cos
adultos? Onde están os clubs pe-
quenos (inmensa maioría)? Men-
digando subvencións e instala-
cións namentres outros pagan
xogadores estranxeiros, desfru-
tan de instalacións públicas en
exclusividade ou cobran por par-
ticipan en copas e ligas organiza-
das con cartos públicos.

Pero para non quedar só na
area do deporte é bo reflectir o
que acontece na da saúde; así
temos datos moi reveladores co-
mo os publicados no estudo “A
saúde da poboación española no
contexto europeo e do  sistema
nacional de saúde”. 

Segundo podemos ver no ca-
dro embaixo reproducido, as Cana-
rias, Galicia e Asturias eran as zo-
nas que no 2002 tiñan unha EVBS
máis baixa, cunha magnitude de
47,5 anos, 48,6 anos e 50,9 anos,
respectivamente. A Rioxa, Aragón
e Navarra eran as que nese ano ti-
ñan unha EVBS máis alta, cunha
magnitude de 62,3 anos, 60,3 anos
e 60,2 anos, respectivamente.

Ao observar a evolución da
sociedade, os problemas que se
están xerando, como por exem-
plo a violencia escolar, a falla
de identidade, a inconsistente
integración multicultural, ou a
mala expectativa subxectiva da
saúde, debemos cando menos,
cuestionarnos que é o que está

fallando e se podemos achegar
algún tipo de iniciativa que con-
tribúa a mellorar a situación. 

Unha vez máis, e non cansa-
remos de repetilo, os poderes
públicos teñen a obriga de po-
ñer os medios humanos e os re-
cursos económicos e materiais
necesarios para cumprir co de-
ber que lles foi encomendado.
Para iso débese considerar, co-
mo sinala Morin (1999) que “o
ser humano é complexo e leva
en sí de xeito bipolarizado os
caracteres antagónicos: 

sapiens e demens (racional e
delirante)

faber e ludens (traballador e
lúdico)

empiricus e imaginarius
(empírico e imaxinador)

economicus e consumans
(económico e dilapidador)

prosaicus e poeticus (prosai-
co e poético)”

Quere isto dicir que debe in-
vestirse en ambas polaridades a
un 50% e non como agora mes-
mo se fai, fundamentalmente
nunha: a traballadora, empírica,
racional, económica e prosaica,
aderezada coa espectacular ou
espectadora e mediática de xeito
manipulador e co afán de desmo-
bilizar a poboación converténdoa
en pasiva e consumista, onde uns
gañan e disfrutan e os outros tra-
ballan e miran e consomen.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO     EEEE     SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             XURXO G. LEDO

A función da educación física e do deporte

Indicadores de saúde

1991 2002

EV EVBS MS EV EVBS MS

Galicia 76,6 50,6 26,0 79,9 48,6 31,3
España 76,9 53,9 23 79,7 55,1 24,6

Esperanza de vida (EV), Esperanza de vida libre de incapacidade
(EVLI) e expectativa de incapacidade (I) ao nacer, segundo sexo e
comunidade autónoma. 2000.

Ambos sexos Homes Mulleres

EV EVLI I EV EVLI I EV EVLI I

Galicia 79,5 70,6 8,9 76,0 68,6 7,4 83,0 72,6 1 0 , 4
España 79,4 70,7 8,7 76,1 69,0 7,1 82,8 72,4 1 0 , 4

Esperanza de vida (EV). Esperanza de vida en boa saúde (EVBS).
Expectativa de mala saúde subxectiva (MS). 

Fonte: Ministerio de Sanidade e Consumo. 2005.



Nova dirección
no Museo
de Pontevedra
Antonio Montero, anterior xerente do
Consello da Cultura Galega, ven de ser
nomeado pola Deputación de Pontevedra
Director de Xestión do Museo de Ponte-
vedra, unha entidade que, en breve prazo,
aumentará considerabelmente a súa su-
perficie coa apertura dun novo edificio
no que mostrará as súas coleccións.
Montero sustituirá nas responsibilidades
executivas a Carlos Valle, anterior direc-
tor, que, segúndo a Deputación ponteve-
dresa, mantería funcións de dirección nos
aspectos artísticos e de conservación.♦

Homenaxe
a Avelino
Pousa Antelo
A agrupación cultural O Facho renderá
homenaxe ao histórico galeguista e ac-
tual presidente do Museo do Pobo Gale-
go Avelino Pousa Antelo nunha cena
agasallo que se celebrará o vindeiro 27
de xaneiro a partir das nove da noite no
hotel Riazor da Coruña. No transcurso
da mesma faráselle entrega ao homena-
xeado do Facho de ouro, o máximo ga-
lardón que concede esta agrupación cul-
tural, en recoñecemento ao “seu labor de
toda a vida a prol da cultura e da lingua
galega, así como do desenrolo do país”.♦

Estréase a fita de
Miguelanxo Prado,
De Profundis 
O 19 de xaneiro chega as pantallas comer-
ciais De profundis, a primeira e agardada
longametraxe do debuxante Miguelanxo
Prado. A obra, unha historia sen palabras
na que conflúen pintura, animación e a
música composta por Nani García na que
o debuxante evoca o universo das profun-
didades mariñas e dos afundimentos, é
candidata ao goya á mellor película de
animación. Pero a estrea de De Prufundis
vén con máis novidades. Segundo
adiantou o produtor do filme, é posíbel
que se chegue a proxectar na Berlinale.♦

Publicadas as
traducións galegas
de Juan R. Jiménez
Despois dunha longa travesía, xa está
nas librarías Música de otros (Galaxia
Gutenberg/Círculo de Lectores), que re-
úne as traducións que, doutros poetas, fi-
xo para o castelán Juan Ramón Jiménez.
Entre a ampla nómina de escritores nos
que se fixou o andaluz figuran tamén
Rosalía de Castro e Manuel Curros Enrí-
quez. A edición correu a cargo de Sole-
dad González-Ródenas e inclúe versións
de Jiménez sobre textos de Verlaine,
Rimbaud, Mallarmé, Tagore, Keats,
Baudelaire e Blake, entre moitos outros.♦
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aul Auster repite en galego. Galaxia está a piques de
publicar Viaxes no Scriptorium, que aparecerá ao mesmo
tempo que en castelán. Os editores esperan repetir o
éxito de vendas de Brooklyn Follies. A tradución volve

ser de Eva Almazán e será o primeiro banzo do Ano Auster, que
se vai completar este ano coa tradución dun guión cinematográfi-
co do estadounidense. Outra novela, esta galega, tamén anuncia o
paso do formato pdf ao papel. O home inédito, de Carlos Meixide,
prevé aparecer en breve nas librarías grazas ao acordo das

Edicións da Rotonda con Rinoceronte. A obra foi descargada
1.500 veces a través da internet. E das letras ás táboas. Entre o 29
de xaneiro e o 5 de febreiro, Lugo acolle a VII Mostra de Teatro
Clásico con sete representacións de obras de Shakespeare,
Moliére, Calderón, Aristófanes e Plauto, entre outros. Noutra orde
de cousas, hai unha semana presentouse o Instituto de Estudos das
Identidades, dependente do Museo do Pobo. Este novo organis-
mo dixitalizará 600 gravacións de patrimonio oral de carácter
etnográfico, dentro do proxecto ‘Sons e voces da identidade’.♦

P
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CÉSAR LORENZO GIL
O 2007 comeza cunha man-
chea de novidades editoriais
no eido do ensaio. Lingua,
política, historia e identida-
de teñen espazo nas diversas
coleccións dos selos galegos.

“Que é ensaio?”, pregúntase o
director de edicións de Galaxia,
Carlos Lema. “Moitas veces
confúndense os termos. A min
paréceme acertada a definición
de Theodor Adorno, que consi-
deraba ensaio ‘aquela reflexión
nacida só do alento especulati-
vo que fai pensar o lector’. Esa
preeminencia da especulación

sobre a investigación é o que
separa o ensaio da tese ou dou-
tros xéneros achegados”.

A propia Galaxia é mostra
do traballo continuo por publi-
car ensaio. “Historicamente dé-
moslle ao xénero un papel des-
tacado, que se quixo recuperar
coa creación dunha colección
específica, na que se publican
os textos gañadores do premio
Ramón Piñeiro”, comenta Le-
ma. Nesa colección, Galaxia
prepara dous novos títulos que
sairán en breve á rúa, un volu-
me sobre xornalismo de Carlos
G. Reigosa e Arte e parte, de
Xurxo Borrazás, con reflexións

sobre a cultura galega, a lingua
e a propia actualidade do país.

Outra das editoriais que se
identifican de primeiras co en-

saio é Laiovento. “Un país non
se constrúe só con literatura,
aínda que esta sexa fundamen-
tal”, resume Francisco Pillado,
director e fundador da editorial.
“Hai que darlle á nación un cor-
pus teórico”. Pillado gábase de
ter na súa colección a obra de
ensaístas tan prestixiosos como
o esloveno Slavoj Zizek, que
apareceu en galego moito antes
ca en castelán. “Tanto el como
Noam Chomsky non quixeron
cobrar pola tradución”.

Laiovento prepara moitas
novidades para este inverno. Xa
está nas librarías Lingua, nación
e identidade, de Xosé Ramón

Freixeiro Mato e a piques de se
publicar Alexandre Bóveda. Na
demanda da restauración, de
David Otero; Do tempo e dun
país, de Manuel Caamaño, con
reflexións sobre arquitectura, so-
ciedade e cultura; A vangarda da
presenza e outros escritos colec-
tivos situacionistas, en edición
de Xesús González Gómez; A
construción da identidade. Re-
flexións sobre o pasado e sobre o
presente, de Josep Fontana; a
tradución d’O mito da alma, de
Gonzalo Puente Ojea e a reedi-
ción, corrixida e aumentada, d’O
carlismo en Galicia, de Xosé
Ramón Barreiro Fernández.♦
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Vaia por diante que a avaliación que eu
tiro da saúde do ensaio en Galiza non é
especialmente benevolente. Será pola
homonimia terminolóxica co rugbi, que
nunca foi deporte dos meus sentimen-
tos. E conste que o digo a simple título
de lector ou, cando menos, de hipotético
lector que xa non é pouco.

De por si, o ensaio acumula un bo fei-
xe de dificultades obxectivas no seu deva-
lo: un público cativo, en número, e pouco
habituado a ler ensaio en galego; as reti-
cencias editoriais para a publicación de
obras de pensamento ou de análise teórica;
a escaseza de revistas ou outras publica-
cións que poidan facilitar a difusión de en-
saios (agás o moi meritorio labor de revis-
tas culturais como Grial, Murguía, A Tra-
be de Ouro, Dez-Eme…); a carencia de re-
vistas electrónicas ou de páxinas electró-
nicas abertas a este estilo de reflexión…

Pero, que é dos ensaiadores? Sei que
nesta horta hai de todo, e sempre é inxusto
xeneralizar, pero a min chócame moito o
pouco que aparecen. Non é unha cuestión
estritamente ligada á calidade do ensaio,
pero o certo é que non me agrada a (limita-
da) presenza pública de moitos deles pe-
rante os debates da sociedade ampla. Non
acabo de entender por que algúns dos nosos
intelectuais  –ou como lle queiran chamar–
máis recoñecidos foxen das polémicas pú-
blicas, como ánimas que leva o demo. Adi-
ferenza do que ocorre noutras latitudes, os
nosos adoitan ser moi esquivos no seu po-
sicionamento verbo dos acontecementos
relevantes, das polémicas sociais, ou seque-
ra que fose da contradicción lacerante que
enfronta a Augusto César Lendoiro cos
seus críticos… Desculpen que fale do meu,
pero prodúceme unha envexa pouco sa ato-
par abondosas colaboracións xornalísticas
de historiadores tan emblemáticos como
Josep Fontana, Alberto Reig, Joan Cullá ou
Enrique Moradiellos, entre tantos outros,
nas que abordan polémicas historiográfi-
cas, comentarios políticos ou posiciona-
mentos sociais sen que o seu status intelec-
tual se vexa minguado no máis mínimo.
Por aquí, pola contra, son moito máis ousa-
das, á hora de opinar sobre asuntos da ac-
tualidade, as xentes da novela, da poesía e
doutras fabulacións; en todo caso moito
máis, polo regular, que os historiadores,
economistas, sociólogos, matemáticos…

Supoño que non é desprezo e que, ao
mellor, é rescaldo da politesse. Non contra-

riar, non ferir e non mancar; nin épater, fal-
taba máis. Que, por aquí, esas leas son as
que emprenden catro ex nacionalistas-co-
munistas-nudistas que se apuntaron ao des-
barre perpetuo e profillan o retorno á silvei-
ra. Pero da autocompracencia á abulia hai
moi pouco treito e aí teñen que andar moi
atentas as figuras da nación. Non é que
manque finezza no estilo literario, porque
agora esa vontade polo estilo está moi pre-
sente, nin que se traizoen os requisitos aca-
démicos. Non, o que eu boto a faltar é a
paixón no discurso, a pulsión publicista que
atrae/afasta vontades, as ganas de amolar
con argumentos. É por iso temos que lou-
var como ouro moído as arroutadas dal-
gúns esforzados exemplares. Cito, sen nin-
gunha pretensión de exhaustividade, xentes
como Xosé Luís Barreiro, Ofelia Rey ou
Anselmo López Carreira. Sen eles, e sen o
seu destemido criterio de que non hai que
dar nada por acabado, esta horta sería unha
eira. Porque aínda aparecería algún que di-
ría que nin somos pobo nin queremos terra;
andariamos toda a volta das nosas vidas coa
leria de que Santiago –o menor, non pen-
sen– non está alí pero
que iso non importa e
consesuariamos (des-
culpen a expresión) un-
ha nazón de Breogán
que inventou Pondal e
que nunca foi reino,
que iso está reservado
para Estados con dinas-
tía endogámica.

Por veces, mesmo
semella que exista un
aquel de mala concien-
cia. Como entender se non esa profusión de
libros de conversas (poden pensar en dous
exemplos ben emblemáticos, malia que
procedan do mesmo fondo ideolóxico, co-
mo son os que protagonizaron Xosé Ma-
nuel Beiras e Francisco Rodríguez) ou de
colectáneas de artigos xornalísticos no
mundo editorial galego? Non teño nada en
contra dos testemuños guiados; é máis, po-
den resultar de grande utilidade para un pú-
blico amplo porque permiten mesturar o re-
paso polos trazos máis atractivos ou polé-
micos de persoas que xogaron –ou están a
xogar– un papel moi relevante na Galiza
contemporánea cun discurso teórico máis
matizado e argumentado. 

O que me preocupa é que poidan ser
utilizados como unha sorte de escapismo

a respecto das verdadeiras obras de en-
saio. E que impidan que os seus protago-
nistas materialicen análises máis demo-
radas sobre a realidade sociopolítica pre-
sente ou que nos amosen aquelas  claves
que favorezan a comprensión máis acaí-
da desta sociedade e do seu futuro.

Como me preocupa a pervivencia
crónica de certas eivas. Ben entrado xa
o novo século carecemos de obras de re-
ferencia que teñan analizado, polo me-
nos, a título de hipóteses ou de simple
relato sociolóxico algúns aspectos tan
relevantes na sociedade contemporánea
como poden ser a inmigración –ou no
caso galego, a cuestión dos retornados–
como un fenómeno social de primeiro
nivel. Ou de como a nosa cuestión iden-
titaria acabou por ser un constructo ali-
mentado polas identidades que construí-
mos nós nas sucesivas migracións e
máis por aquelas que edifican eles, os
inmigrantes e retornados na Galiza do
presente. Ollarse no exemplo do IGADI,
animado polo labor entusiasta de Xulio
Ríos, debería ser moi estimulante para

comprender como se
pode falar de Galiza
no mundo, e do mun-
do dende Galiza.

Polo demais, a
conmemoración do
Ano da Memoria de-
bería ter promovido
unha maior implica-
ción dos nosos ensaís-
tas verbo da nosa me-
moria colectiva, das
repercusións do uni-

verso 1936 na mentalidade colectiva, da
afirmación dunha perspectiva conceptual
propia… Cada cousa no seu sitio, pero,
por veces resulta máis útil para entender o
que pasou, e sobre todo que consecuencias
houbo, unha lectura entre liñas de obras
que abanean entre a historia e a ficción,
como as que teñen elaborado Antón Ri-
veiro Coello, Manolo Rivas, Suso de Toro
ou Xosé Manuel Sarille que a lectura de
traballos académicos, sen dúbida rigoro-
sos pero carentes da alma e da empatía
que proxectan os denantes citados. Fico á
espreita dese traballo de investigación ela-
borado por Alexandra Cabana (e que tan-
to me ten gabado Lourenzo Fernández
Prieto) sobre a Galiza rural no franquismo
para comprobar as bondades da incorpora-

ción aos estudos históricos dos conceptos
propios da antropoloxía social. 

Repito e reitero; está moi ben que xuris
asisados garden os seus premios para Tere-
sa Moure ou para Daniel Soutullo, en ám-
bitos temáticos tan disterados como anova-
dores, que unha prometedora Rebeca Ba-
ceiredo debulle os pálidos acenos dun su-
xeito posmoderno… Pero penso –como ta-
mén o percibo– que do que aínda andamos
moito máis precisados é de traballos que
nos expliquen como eramos nós cando
aínda camiñabamos á procura desa moder-
nidade. Reparen se non neste contrasenti-
do: mentres varios grupos de investigado-
res vinculados ás universidades portugue-
sas do norte andan á procura de retecer os
fíos que se xuntaron e racharon polas raias
no século pasado, por aquí aínda hai que
explicarlle a ben deles que compartimos
un patrimonio inmaterial con data de cadu-
cidade. Agardemos polos froitos analíticos
deste ano que marchou, polas conclusións
dos equipos de investigadores universita-
rios que anotan voces, nomes e lugares (os
das vítimas) para complementar perspecti-
vas tan prometedoras como a que intuíu
Félix García Yáñez no seu traballo epopei-
co sobre as terras de Valdeorras, nos anos
trinta do pasado século.

Precisamos, e cada día máis, de tra-
ballos transversais que nos revelen as
interaccións nos procesos históricos, as
mesturas de obxectividades e subxecti-
vidades que nos debrucen no pano com-
plexo da historia. ¿Por que non nos dá
ese traballo que agardamos Xosé María
Cardesín, para que poidamos compren-
der a riqueza e a vitalidade social que
agachan cidades como A Coruña, Vigo e
O Ferrol, a cabalo dos séculos XIX e
XX? Nin siquera as mudanzas económi-
cas na Galiza de hoxe, salvados os casos
de Xavier Vence ou de Albino Prada,
atoparon unha axeitada verbalización
que poida facelos comprensíbeis para un
público non especializado por demais.

Ensaien, por favor. Quen teña algo
que dicir, se ten a sorte de facelo lexíbel,
que o diga. Ensaiadores: discutan, pole-
micen e fágannos saber por onde andan.
Non sei canta ansia social hai polo ensaio
pero a que haxa, pouca ou moita, merece
un maior esforzo a prol dun ensaio gale-
go (e en galego) afincado no mundo.♦

BIEITO ALONSO é historiador.

Falta paixón
BIEITO ALONSO

‘Aínda andamos
precisados de traballos

que nos expliquen como
eramos nós cando

camiñabamos á procura
da modernidade”

Editores de pensamento

Xosé Ramón Barreiro.
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C.L.
O ensaio achégase á realidade
para explicala. Moitos son os
ámbitos nos que o pensamento
encontra onde se desenvolver.

Explica o director de Xerais,
Manuel Bragado, que o ensaio
segue a ser de uso minoritario
entre os lectores galegos. “As
cifras de vendas son baixas.
Talvez faga falta un modelo de
ensaio divulgativo, no estilo
de José Antonio Marina en Es-
paña, que anime máis os lecto-
res”. Francisco Pillado pensa
que existe certo silenciamento
nos medios. “Hai veces que
non nos explicamos como é
posíbel que se ignoren traba-
llos magníficos, como Os
ollos de Victorine e a constru-
ción da cuarta parede, de
Gustavo Pernas (Laiovento)”.
Carlos Lema incide na necesi-
dade de potenciar o premio
‘Ramón Piñeiro’. “Non pode-
mos dar queixa en canto a en-

saístas. Cada ano recibimos
mellores traballos”, subliña.

Edicións A Nosa Terra
aposta, outravolta, pola histo-
ria. No prelo están arestora vo-
lumes sobre temas tan diversos
como As orixes do deporte en
Galicia, de Andrés Domínguez
Almansa; un volume sobre a al-
ternativa política e social para
A Coruña, de Manuel Monge;
un ensaio sobre a IV Agrupa-
ción do Exército Guerrilleiro de
Galiza, de Lupe Martínez e ou-
tro sobre os efectos para Galiza
da privatización das empresas
públicas españolas, escrito por
Carme Sánchez Carreira.

En Xerais prevese que en
febreiro se publicará, dentro da
colección ‘Ensaio’, un ensaio
filosófico, Disidencia ferida,
de Xabier Alcalde; unha nova
entrega da serie sobre humani-
dades e artes de Xavier Seoane,
Saudar a vida. Xesús Alonso
Montero prepara, para a colec-
ción ‘Universitaria’, Intelec-

tuais marxistas e militantes co-
munistas en Galicia (1926-
2006) e Xusto Beramendi vén
de rematar De provincia a na-
ción, unha obra de 1.200 páxi-
nas que preparou o autor du-
rante 15 anos.

Edicións Lea publica dous
ensaios sobre comunicación,
Socioloxía da comunicación e
opinión pública, de Vicente
González Radío, e Informa-
ción, opinión e propaganda
na prensa galega durante as
primeiras eleccións da demo-
cracia, que coordina Xosé
Rúas, e que aparecerá na co-
lección ‘Textos Media’.
TresCtres mantén a colección
‘Nós-outros’ coa publicación
de dous novos volumes, O ou-
tro Río. A emigración galega
a Río de Xaneiro, de Érica
Sarmiento, e Literatura gale-
ga de vangarda. A iconoclas-
tia rupturista dos primeiros
manifestos galegos, de Xulio
Pardo de Neyra.

Aposta pola historia

A editorial noiesa Toxosoutos é
unha das máis activas á hora de
publicar ensaio histórico. Na
colección ‘Trivium’ aparecen
textos sobre a Idade Media. En
breve publicaranse o primeiro
e segundo premio do certame
anual de historia medieval. O
gañador foi Xénese do espazo
urbano en Galicia, de Tania
Galán e o finalista Urbanismo
medieval galego: a fundación
das Pontes, de César Candelas.

Tamén prepara unha novi-
dade para a colección ‘Kel-
tia’, que contén ensaios –e ou-
tro tipo de libros– sobre a
prehistoria, especialmente so-
bre o celtismo: Da arqueolo-
xía á imaxinación popular. A
deconstrución da paixón cél-
tica, de Ana Ibarra. Toxosou-
tos conta, ademais, con outra
colección, ‘Anais’, pensada
para acoller textos sobre a
Idade Moderna.♦

Profundizar na realidade
Historia, letras e comunicación para comprender

A lección
popular
VÍTOR VAQUEIRO

Escoito na radio as mudan-
zas que o Bloque
Nacionalista Galego vén

de facer a respeito do seu pro-
xecto de Estatuto. Ditos trocos
atinxirían a aspectos relaciona-
dos coa definición de Galiza, a
cuestións que teñen a ver co
estatuto da lingua e, ao cabo, á
relación que os traballadores
da administración pública terí-
an que, ou deberían, adoptar.

Do meu ponto de vista, as
renuncias das que falo son im-
portantes. Máis ben diría que
fundamentais. E. porén, non
desexo facer avalación
nengunha da consideración
que me merecen as devanditas
modificacións que se fan a
prol do consenso. Só desexo
subliñar, máis ben, a resposta
que ás mesmas deu o dirixen-
te popular Núñez Feixó e que,
esencialmente, viñan a sinalar
que ese troco non significaba
nada na postura da formación
nacionalista e que o exemplo
a seguir se atopaba no estatuto
andaluz e na referenza
explícita a esa fórmula que fi-
gura na constitución española
e que, tomada da lexislación e
o espírito do franquismo, pro-
clama a “unidad indisoluble
de la nación española”.

Eu penso que as
declaracións de Núñez Feixó
constitúen unha extraordinaria
lección política: a que proclama
que, por moito que cedan os di-
rixentes do BNG, o inimigo po-
lítico é implacábel e non cede
na súa posición. Nesta altura o
Partido Popular xa sabe que o
BNG renunciou a cuestións que
son  irrenunciábeis como, tacti-
camente, a definición de Galiza
como nación e, estratexicamen-
te, o recoñecemento do direito
democrático de autodetermina-
ción. E quen cede unha vez po-
derá ceder dúas e quen dúas,
tres e quen tres, etc. Isto ten al-
go a ver co que se coñece en
Matemáticas como indución
completa. 

Porque o inimigo non se
vai dar xamais por satisfeito
até non renunciar á totalidade
do ideario. E cando se teña re-
nunciado a todo o único que
del poderá esperarse é o seu
desprezo por facer a renuncia.
É por iso polo que a actuación
presente do nacionalismo
deberá consistir na axitación
ao redor do feito nacional, na
non cesión de aspectos tidos
por basilares e na confianza
ilimitada nas proprias forzas.
E deixar, naturalmente, de tei-
mar en que o noso pobo posúe
unha conciencia escasa. Ou é
que xa esquecimos que hai só
catro anos as imaxes da mobi-
lización e a dignidade deron a
volta ao mundo? Menor era a
conciencia hai trinta anos e
non se escoitaban eses
argumentos.♦

L E R  E N S A I O  E N  G A L E G O

Xusto González Beramendi, Manuel Monge, Gonzalo Puente Ojea e Xurxo Borrazás.



Título: Palabras contadas.
Autor: Camilo Franco.
Edita: Xerais.

Velaquí un deses libros que, de
non o leres agora, cando o fagas
preguntaraste cómo se che pui-
do escapar. A vangarda literaria
exprésase así.
Non é novela,
non é poesía,
non é ensaio. É
narrativa, é po-
esía e é ensaio.
Exprésase no
espazo dunha
páxina; máxi-
mo, páxina e
media. Non
precisa máis.
É a que chamamos literatura
mínima, outros denomínana ul-
trabreve, ou de moitas outras
maneiras, temos contado máis
de corenta. Pouco a pouco vai-
se abrindo camiño, din que vai
ser o xénero do século XXI.
Porque se axeita moi ben ao de-
senfrenado ritmo de vida ac-
tual; propón lecturas breves, se-
manticamente intensas, nas que
o virtuosismo conceptual e ex-
presivo lostregan, sacoden o
lector e obrígano a ser activo.
Porque conleva unha nova ma-
neira de ler (non acumulativa
como a tradicional) na que a
bagaxe cultural do lector fun-
ciona como hipertexto decodi-
ficador. Polo seu escepticismo
radical, que descre das verda-
des absolutas, enfrontándose ao
canon da modernidade (tanto o
canon literario como o relativo
aos valores sociais). Porque son
obras abertas que homenaxean
e satirizan á vez e representan
universos nun fragmento.

Non é a primeira vez que na
nosa literatura aparece algo así.
Nin sequera é novo en Camilo
Franco, que de vello ten toma-
do o gusto á experiencia coa
brevidade, lembran os Contos
por palabras? As “cousas” de
Castelao son exemplos precur-
sores. Recentemente puidemos
ler A embaixada do vinagre, de
Xosé Luís Martínez Pereiro
(Sotelo Blanco), 50 asasinatos
breves e un prólogo, de Anto-
nio Sánchez Lorenzo (Xerais)
ou, anterior, o Campo de Mar-
te, de Xulio López Valcárcel
(Espiral Maior). Entre outros
títulos. Existe unha fecunda
tradición galega que se remon-
ta ás mesmas Cantigas de San-
ta María, porén segue sendo
práctica marxinal carente de
armazón teórica. Nin os auto-
res son conscientes do abano
de posibilidades expresivas
(descomunal, ningunha prácti-
ca escritural lle é allea), nin os
lectores están familiarizados
con esa literatura des-xenérica,
e nós sentimos a necesidade de
lembralo puntualmente.

A presentación editorial
anuncia que Palabras contadas

consta de máis cen microrrela-
tos. En realidade deben ser defi-
nidos como microcontos. A es-
trutura e finalidade son diferen-
tes no microconto e no micro-
rrelato; é narrativa no micro-
conto, e no microrrelato exposi-
tiva. Aos que hai que engadir os
30 argumentos de novela, que
tamén son microcontos, e que
máis que argumentos de novela
a nós parécennos argumentos de
curtametraxes. Remata o libro
con cinco “Bises”, que non se
senten totalmente como narrati-
va ultrabreve. Dá conta o índi-
ce, que se desdobra en dous: o
xeral, que inclúe os bises, e
máis outro particular para o que
estima micronarrativa. Segundo
o criterio da extensión, o pri-
meiro deses cinco, é moi fron-

teirizo entre o microconto e o
conto moi breve; e o cuarto, cla-
ramente un conto moi breve.

Por certo, que tal índice
non resulta excesivamente
práctico; e a microliteratura
esixe que sexa claro e práctico.
Da extraordinaria brevidade
derívase unha outra caracterís-
tica da literatura mínima; o es-
quezo inmediato. Unha vez re-
matada a lectura esquécese con
moita facilidade o contido. En-
tón, unha rápida e correcta lo-
calización vólvese imprescin-
díbel, a lectura de microcontos
tende a apaixonar desde a súa
espectacularidade e o lector
precisa o índice para sinalar
aqueles preferidos. Para máis,
téñase en conta que a literatura
mínima conleva múltiples lec-

turas, cando menos unha se-
gunda e selectiva.

Na escrita de Camilo Fran-
co poden observarse moitos dos
temas predilectos para os auto-
res de micronarrativa. Tales co-
mo a morte, a guerra, o exérci-
to, o sexo, o destino, o amor
(platónico tamén, por suposto),
o capitalismo, a ultratumba, a
insatisfacción, a tristeza, a me-
lancolía, a destrución da histo-
ria, a hipocresía, a soidade e fo-
bia social, a relixión, Deus, as
metamorfoses, o mundo ani-
mal, a infancia, a enfermidade,
a desmitificación, inclusive a
destrucción do concepto clásico
de narratividade e das coorde-
nadas espazozotemporais. 

Tocante ao plano da expre-
sión, menos rico, bota man dal-
gúns dos recursos típicos da
micronarrativa; tales como os
refráns e sentenzas, os xogos de
equívocos e confusións (moito
menos os xogos de palabras).
Resulta moi hábil insinuando
un protagonista cando ao final
será outro, e sobre todo é un au-
tor moi ocorrente. En realidade
é a ironía o principal recurso
para esa riqueza de ocorrencias,
o libro está absolutamente mar-
cado pola súa presenza. Bótan-
se de menos estruturas narrati-
vas máis variadas.

Tal forza irónica abéirao á
carnavalización permanente.
En boa parte é iso a narrativa
mínima. Porén, coidado o abu-
so deste recurso e do final sor-
presivo tipo enxeñoso pode le-
var ao empacho desta fórmula
antes de que se desenvolva na
súa potencialidade. Na Arxenti-
na, Colombia ou México, onde
máis éxito acadou a literatura
mínima e onde xa conta con es-
tudos teóricos que a sustenten,
xa se deron voces de alarma.

En tan curto espazo, o uso
das palabras debe estar depura-
do, nunca debe haber lugar pa-
ra o supérfluo, para o redun-
dante, aquilo que non achega
nada significativo e trascen-
dente. Aquí son moitísimos os
casos de censurábel uso do tí-
tulo, que non engade nada, a
súa presenza relativiza a sor-
presa final ou converte textos
impecábeis en pastiches, recur-
so mínimo (aquí hai uns can-
tos) do cal sempre hai que te-
mer o sorriso fácil da trivializa-
ción omnímoda (e falsaria, tras
súa agáchanse reflexións perti-
nentes a todo o humano).

Mais dúas cousas. En moitos
casos esta modalidade escritural
adoita esixir certa bagaxe cultu-
ral desde a cal decodificar; Pa-
labras contadas é asequíbel a
calquera lector. E, lector, esta é a
modalidade escritural da liber-
dade, comeza por onde queiras,
fixa ti o teu ritmo lector, cansa,
retoma, porén le, goza.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Antoloxía
As máscaras de Cronos.
(Poemas 1994-2005), de
Ramón Caride Ogando, é
unha antoloxía da obra poética
do escritor
durante a
última
década.
Inclúense tres
poemarios xa
anteriormente
editados,
Cerne das
labaredas,
Flor do
deserto e
Xeografías do
sal e máis dous inéditos,
Diacrónica e Addenda.
Escribe o prólogo Xosé Lois
García. Edita Xerais.♦

Da Frouma
Edicións Follas Novas publica
novos volumes da súa
colección
‘Libros da
frouma’.
Obertura sen
heroe, de
Yolanda
López López,
recibiu o I
Premio ‘Antón
Tovar’; poesía
íntima con
influencias
vangardistas. Alaridos,
de Lino Braxe, foi sinalado
cun accésit no Premio ‘Miguel
González Garcés’ 2006;
poemas breves con relación
coa actualidade e co cinema.♦

Letras galegas
Este é o Ano María Mariño e
cómpre revisitar a súa obra.
Así o pensou Xerais, que edita
Obra
completa, de
María Mariño,
precedido por
un estenso
traballo de
edición de
Vitoria
Sanxurxo
Fernández. O
volume inclúe o
único poemario
publicado en vida da autora,
Palabra no tempo, e a súa
obra póstuma Verba que
comenza. Nos versos da poeta
mora o que se chamou
intimismo radical.♦

Veterana poeta
Medos Romero vén de gañar o
Premio ‘Miguel González
Garcés’ con
O pozo da
ferida,
prologado por
Armando
Requeixo.
Edicións
Follas Novas
aproveita a
ocasión para
publicar tamén
A seitura dos
tristes, obra que
resume os temas
básicos da poeta
nacida nas Pontes no 1959, que
tamén publicou narracións.♦

A  ironía
é o
principal
recurso
para esa
riqueza de
ocorrencias.
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Título: Regreso ao deserto.
Autor: Bernard-Marie Koltès.
Compañía: Centro Dramático Galego.
Dirección: Cristina Domínguez.

Seica un día Bernard Marie
Koltès viu a María Casares re-
presentando Medea e soubo in-
mediatamente que ía dedicarse
ao teatro o resto da súa vida. A
partir dese instante, iniciábase
unha obra que había de revolu-
cionar o mundo da escena e que
colocaría ao seu autor á altura
dos grandes dramaturgos do sé-
culo XX. Que o Centro Dramá-
tico Galego o recupere agora po-
de verse, en-
tón, coma un
pequeno acto
de xustiza poé-
tica, unha chis-
cadela ao espí-
rito mordaz e
irreductíbel de
Koltès.

E hai que
dicir, antes que
nada, que Re-
torno ao deser-
to é unha das
obras máis di-
fíciles e ambi-
guas do autor.
Desenvolvida
nos anos sesen-
ta e coa guerra
de Alxeria como fondo, a acción
desencadéase co retorno de
Mathilde Serpenoise –precisa-
mente dende aquel país– ao seu
fogar da provincia francesa.
Mathilde é a propietaria da casa
onde reside agora o seu irmán e
de onde non sae nunca. O
(des)encontro entre ambos os
dous irmáns acaba converténdo-
se nun incendio que contaxia to-
da a contorna familiar. Koltès,
por suposto, aproveita para re-
pasar os seus temas favoritos: a
desintegración da familia, as loi-
tas sociais e raciais, a dependen-
cia da propiedade… E todo iso,
mesturado nun combinado de
diálogos afiados, humor, e, basi-
camente, unha formidábel e go-
zosa vitalidade. Unha obra, en

fin, que supón un reto enorme
para un director de escena.

Para enfrontar este desafío,
na súa primeira montaxe co
CDG, Cristina Domínguez opta
por construír un espectáculo que
continúa a liña que tan estupen-
dos resultados lle dera –á fronte
de Factoría Teatro– na posta en
escena do Tio Vania de Cheg-
hov. E cal é esa liña? Funda-
mentalmente, fuxir de calquera
barullada escénica que poida
distraer a atención das liñas de
forza nucleares do texto que se
está a representar. Concentrarse
no esencial dos personaxes, dos
seus diálogos, das súas accións.
Para conseguir este efecto, repi-
ten Xoán Anleo –como creador
dunha escenografía austera e
funcional que é un prodixio de
limpeza escenográfica e un
exemplo de como erixir, con ca-
tro elementos, un decorado ao
servizo pleno da obra– e tamén
Ugia Pedreira, realizadora dun
espazo sonoro evocador e dis-
creto (aínda que, nesta ocasión,
sobraban un par de subliñados). 

Con esta espida paisaxe de
fondo, a directora propón unha
lectura da obra moi suxestiva e

moi actual, destacando o confli-
to entre as culturas árabe e euro-
pea que Koltès, cunha lucidez
profética, filtraba na súa obra. O
retorno de Mathilde e dos seus
fillos dende Alxeria supón a apa-
rición no horizonte dunha men-
talidade nova da que o seu irmán
Adrien, o industrial de provin-
cias, desconfía. Os medos da ve-
lla Europa burguesa –radicaliza-
da en canto se ten que encarar
con valores estraños– retrátanse
magnificamente no ton de come-
dia que pouco e pouco vai adqui-
rindo a obra. A admiración que
Koltès sentía polo teatro clásico
permítelle xogar cunha estrutura
canónica (ben que corrompén-
doa, por veces inverténdoa) na
que os conflitos se dan de forma
paralela entre pais e fillos, entre
señores e criados. E Domínguez
aproveita esta estrutura para ar-
mar escenas que son certeiros
dardos no corazón dos prexuízos
que alagan a pequena burguesía.
Por exemplo, os diálogos entre
Adrien e o seu fillo (Celso Para-
da e Toni Salgado) ou entre este
e o criado alxeriano (Manuel
Areoso) sobre a guerra.

Non embargante –e é ma-

goa–, o experimento coxea.
Centrándose nese particular
choque de culturas, a directora
esquece a vehemencia furiosa
que atravesa as obras de Koltès.
Porque Regreso ao deserto, co-
mo a meirande parte do teatro
do autor, avanza de xeito anár-
quico, a base de iluminacións,
de revelacións, de temas que
aparecen e son abandonados de
inmediato para volver a rexurdir
despois, nunha especie de ritor-
nello musical que centrifuga to-
do o que cae baixo a súa férula.
E o que lle dá unidade a todo ese
maremagnum é a tremenda poe-
sía violenta da linguaxe. Unha
poesía que non se ve nesta mon-
taxe por ningures e que, xa que
logo, oculta ao indeclinábel xe-
rador de inconformismo que foi
Koltès. Quizais por un exceso
de convencionalismo que ten
como resultado que, durante
moito tempo, os actores parezan
perdidos na potencia do texto,
que non logren comunicar a in-
tensidade que posúe. 

Non se ve o suficiente, por
exemplo, a natureza incestuosa
da relación entre os dous ir-
máns. Nin a paixón primordial
polo diñeiro que funda os rece-
os entre ambos. E o que é peor,
non se ve a Celso Parada, que
deambula polo escenario ao lí-
mite da sobreactuación, coma
se o personaxe lle resultase mo-
lesto. Só no espléndido monólo-
go que puntúa o seu papel déi-
xanos enxergar o que realmente
é: un actor coma un mundo. 

Pero hai moitas razóns para
reservar unha butaca. A princi-
pal, Luísa Merelas, que debuxa
unha Mathilde soberbia, unha
forza desatada e fráxil ao mesmo
tempo. As escenas, case de vau-
deville, que detallan o atentado
contra o café árabe. A desespera-
ción, afogada en alcol, de Josefa
Barreira no papel da segunda
muller de Adrien. Fragmentos de
verdade que nos reconcilian con
Koltès, co teatro.♦

MANUEL XESTOSO

Unha
proposta
que destaca
o conflito
entre as
culturas
árabe e
europea
que Koltès,
cunha
lucidez
profética,
filtraba na
súa obra.

Encrucillada
Nº 150. Nov-dec. do 2006. Prezo 5 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

A revista de pensamento cris-
tián inclúe os traballos de Die-
go Gracia sobre bioética; de
Xosé
Ramón
Amor e
Xoaquín
Campo so-
bre
minusvalía
e ancianida-
de; de Xosé
María
Fernández-
Martos sobre
a reconciliación nos cárceres;
de Alfonso Agulló sobre inter-
culturalidade e
interrelixiosidade e as
habituais seccións de política,
cultura e relixión que
coordinan Xosé Luís Barreiro
Rivas, Xoán Bernárdez Vilar e
Rubén Aramburu Molet,
respectivamente.♦

Murguía
Nº 10. Mai-agost. do 2006. Prezo 10 euros.
Dirixe: Uxío-Breogán Diéguez.
Edita: Asociación Galega de Historiadores, 
Colectivo Murguía e Pontenotempo.

As investigacións publicadas
neste número son ben
variadas.
Edítase
unha carta
até agora
descoñeci-
da de Cas-
telao ao de-
putado do
PNV
Manuel de
Irujo no
1947. Sobre
Castelao, tamén Pilar García
Negro estuda o contexto histó-
rico dos Álbumes de Guerra.
Francisco Xabier Redondo re-
corda a Alfonso Ortega Prada,
dirixente socialista durante a
II República na Veiga (Valde-
orras).♦

Nazón
Nº 4. 2006. Prezo 2 euros.
Dirixe: Eloi Caldeiro.
Edita: Atlantia Entertainment.

O director xeral de Creación e
Difusión Cultural, Luís Bará,
explica as liñas básicas da po-
lítica de promoción da música
galega para o 2007. E.
D’Oleiro entrevista o grupo
folk Xúa.
Manuel
Requei-
xo con-
versa
con Xa-
vier de
Acosta,
líder e
composi-
tor do
grupo Ar-
te Nut.
Miguel
Mato Fondo recorda a Luísa
Villalta. Xosé Lueiro entrevis-
ta a bailarina Branca
Novoneyra. E. D’Oleiro aché-
gase á exposición ‘Galiza. A
forza da palabra’, coa que se
celebra o centenario da Real
Academia Galega.♦

Título: Herdo do canto.
Autor: Arcadio López Casanova.
Edita: Pen Clube de Galicia.

Son demorado de señardade e
de ausencia á procura da íntima
fibra que afasta o desacougo e
a soidade, a voz de Arcadio Ló-
pez-Casanova, en Herdo do
canto (IV Premio Caixanova
2005), busca amosar a indefen-
sión e o silencio e reprimir a
sensación de fracaso enraizada
na tradición, envisa e ás veces
uniforme. A palabra confirma
que a distancia perturba o pre-

sente e a mirada,
emotiva e amar-
ga, non é quen de
borrar o desam-
paro e a dor.

Se ás veces
asoma no ton ri-
tual –quen é...?/
EU, ORESTES,/ o
fillo escolleito que vos vengará
por toda infamia/ que calaron
os sartegos,/ POISQUE SEI OS
SEUS NOMES– e a rutina –pa-
tria miña, Galicia, axóuxere/ de
brétema–, outras, a palabra
amosa a soidade –Estaba a Ca-

sa grande/ calada
na pedra, coas
ventás pechadas,/
e escoitaches, ó
chegares, aquel
silencio infindo/
dos herdos–, a
paisaxe e a me-
moria –a cachón,

de breixa en breixa,/ o rouco
runxir cega as orelas dos altos
amieiros,/ esgaza os fíos esguí-
os das xunqueiras,/ e o estróu-
pele do trebón peta contra as
portelas/ e os caneiros...–, a dor
e a esperanza fustrada.

A aplicar formas tradicio-
nais e figuras rurais, ás veces
unha miga monótonas, López-
Casanova busca un clima de
nostalxia e de ausencia, que
amose o desacougo e a sensa-
ción de orfandade. A palabra,
contrita e absorta, aínda que ás
veces esquiva, a miúdo sortea a
imaxe difusa e a simple efusión
e adoito o son e a intuición es-
bozan o ritmo e a soidade e o
rumor da distancia perfila a
conmoción e a ferida.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Arcadio L. Casanova e o rumor da distancia
A palabra, aínda que
ás veces esquiva,
a miúdo sortea a imaxe
difusa e a intuición
esboza o ritmo e
a soidade.

Un Koltès demediado
Cristina Domínguez estréase como directora do CDG



Título: Antoloxía.
Autor: González Collado.
Lugar: Centro Cuntural Torrente Ballester.

González Collado expón no
Torrente Ballester unha grande
exposición. Grande pola canti-
dade de cadros e non por anto-
lóxica, que é como se publici-
ta. A maior
parte da obra
que se presen-
ta é recente.
De todos os
xeitos, a expo-
sición cumpre,
pois dános un-
ha visión pa-
norámica da
obra do artista
ao longo do
tempo.

Este artista
ferrolán (naci-
do no 1926)
maniféstase-
nos ante todo
como un gran
debuxante e
logo como po-
suidor dunha
gran técnica tanto do óleo co-
mo da acuarela, o que  fai que
nos amose obras feitas polos
mesmos anos, nos que pasa
dun realismo figurativo até
obras onde a figura se analiza
por medio da cor e por medio
das formas.

Collado, discípulo de Be-
llo Piñeiro, segue a tradición
do seu mestre, e colga unha
gran colección de acuarelas
onde reflecte a paisaxe máis
tradicional galega. Nisto vin-
cúlase a cantidade de pintores
locais de Ferrol, que dende
Bello Piñeiro ou Imeldo Co-
rral, pasando por Domínguez,
se adicaron a reflectir nos ca-
dros a paisaxe galega. A súa
estadía na meseta levouno a
pintar a paisaxe castelá, coa
mesma mestría que a galega, a
base de trazos longos, perto do
expresionismo e fuxindo do
postimpresionismo, que carac-

terizou os pintores ferroláns
do seu tempo. 

Collado ten asimilada a téc-
nica da acuarela a pintura tradi-
cional, máis no que representa
que no xeito de facelo. Non fal-
tan as corredoiras, nin os hórre-
os, nin as mariñas, nin recun-
chos das vilas onde a sua técni-
ca coloca néboas e infinitos
verdes, que fan que estas es-
tampas teñan tanta aceptación.

Outra cousa son os seus
óleos. Hai dous cadros na ex-
posición que, ao meu entender,
amosan o potencial dun artista
como Collado. Un é do 1944,
cando o artista ten 18 anos. É o
titulado Mi casa de Canido,re-
solto en cores vivas, o verme-
llo dos tellados, os azuis da pa-
redes da casa e os verdes da
floresta. Cun ceo que lembra

os de Vincent Van Gogh. O ou-
tro cadro é do 1964, 20 anos
despois do anterior, titulado
Lago de Doniños. Aquí as co-
res xa non son as cores vivas
do anterior. No primeiro plano
son unhas medas de pantrigo,
onde reflecte a luz, fronte a un-
has cores apagadas pero volu-
métricas que conforman a pai-
saxe. Paisaxe galega pero moi
apartada do que fai nas acuare-
las. Esta composición lévanos
aos cadros do recente falecido
Antonio Tenreiro. Ambos os
dous cadros poderían ter sido o
inicio dunha deriva cara ao
fauvismo, que en Ferrol repre-
senta nestes momentos a obra
de Juan Galdo. Pero a obra de
Collado, polo que se ve na ex-
posición, derivou nunha lin-
guaxe propia, dun altísimo

contido lírico, que toma como
alicerces a luz, a cor e as for-
mas. 

Estes tres valores son fun-
damentais na obra de Collado.
Un dominio da luz, por medio
da sua requintada técnica. Ful-
cral nalgún cadro,como no Ar-
lequín músico. Non só para
configurar  o primeiro plano
senón tamén para compoñer o
mesmo cadro. Unhas cores moi
propias, con variedade de tons,
que definen a súa obra como
poética. Control das cores pu-
ras, que ás veces en poucas
pinceladas, son a esencia do
cadro, tal como en Adán e Eva.
E unhas formas que ás veces
son volumétricas, e outras que
se descompoñen en formas xe-
ométricas, por veces tirando
polo cubismo aquelas que
compoñen o cadro a base de
cadrados e paralelepípedos e
outras con arcos ou circunfe-
rencias, como facían os futuris-
tas. Formas que o levan a facer
cadros, como os de El Gaiteiro
a caballo, que se Cunqueiro
chegase a verlle o gorro, nos
narraría a entrada do gaiteiro
nunha cidade, na procura de
don Merlín.    

A querencia de Collado
polas referencias históricas
non só fai referencia ao cubis-
mo e futurismo, xa citados, se-
nón que o artista lle fai unha
homenaxe á pintura metafísi-
ca, en cadros onde fan presen-
za as estatuas públicas en ci-
dades desertas, como nos ca-
dros de De Chirico. Será o
subconsciente que lle fai pin-
tar un Ferrol sen xente, polo
desmantelamento da industria
naval? Será por iso que volta a
pintura mais realista para pin-
tar tipos populares do Ferrol,
como Antonio el Bala ou El
Chachi, coa intención de atra-
par o Ferrol de sempre e que
se escapa, por que os barrios
populares como Canido e Es-
teiro quedan sen operarios da
factoría? Por certo, no catálo-

go, con tanta cantidade de no-
vas, como a data en que Ra-
món Franco, cruzou o Atlánti-
co, cómo é posíbel que se es-
queza o 1972, ou a reconver-
sión do naval?

Iconografías da Venus rena-
centistas, están en cadros de
mulleres núas, ou temas clási-
cos como Leda e o ciño, son
guiños do artista a períodos
singulares da pintura. Pero qui-
xera chamar a atención sobre a
importancia que Collado lles
concede aos panos da cabeza,
en temas dedicados ás pescan-
tinas. Cadros como En el puer-
to ou Pescantina, que xa de por
si son  representativos da súa
arte, polo corido, con tons poé-
ticos, a luz xogando un papel
importante, na composición,
aínda por riba, consegue real-
zar a beleza estética da figura
feminina, tocándoa con un pa-
no, como o que Van Eyck, tiña
pintado nalgún dos seus ca-
dros. Pano recreado con inten-
cións poéticas polo artista, que
apura a creación de dous ca-
dros maxistrais.

Para rematar, non se pode
deixar de citar a faceta de re-
tratista de González Collado.
Xa falamos dos retratos realis-
tas, cunha técnica hiperrealista
de El Chachi o Antonio el Bo-
la e que na exposición son o
broche a toda unha  serie de
eles que foi facendo ao longo
da sua vida, con distintas lin-
guaxes. Comezando polo Re-
trato de mi madre do 1947,
que parece feito sen mais in-
tención que gardar a mirada
dunha nai, a outros do mesmo
ano xa feitos con mais inten-
ción estética como son Retrato
de “Pito Choco” e Retrato de
Gonzalo Torrente Ballester.
Serán os retratos da súa dona
Xosefina Pena, e outras mulle-
res, así como de nenos que nos
dan idea da potencia creativa
deste pintor ferrolán.♦

XESÚS LÓPEZ PIÑEIRO
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A lírica de Collado
Unha antoloxía do pintor ferrolán pode verse na súa cidade natal

No porto (1983), óleo sobre lenzo.

Un libro de humor
contra o racismo.

Coa colaboración de humoristas de todo o mundo

Á venda en librarías

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



Pareceulle ben abandonar a
Horacio Dopico para gañar o
Xerais?

Non o abandonei, pero si
necesitaba escribir outras cou-
sas. O xénero negro ten unhas
regras que obriga o escritor a
encaixarse nun molde que, ás
veces, pode resultar algo incó-
modo. Nesta novela quería usar
outro tipo de narración, con ou-
tro argumento. Quixen construír
un personaxe cunha psicoloxía
máis recoñecíbel, nun ambiente

máis realista. O do premio non
me influíu á hora de escribir.
Cando a rematei coincidiu que
estaba en prazo para este certa-
me e enviei o texto.

O seu libro puxo de moda
o termo post fracaso. Ten de-
finición?

Eu tomei o post fracaso dun
cómic de Álvarez Rabo, que
seguro que tamén o tomou
doutro lado. É unha especie de
postura vital un tanto desen-
cantada e cínica. Sófreno al-

gunhas persoas que sobreviven
a un fracaso na súa vida laboral
ou sentimental e que, cada cer-
to tempo, saben que van vivir
novos fracasos.

O protagonista innomeado
de Tres segundos de memoria
ten moito a ver con Horacio
Dopico. Aos dous deixounos a
muller, viven na desorde,
ollan as dores do mundo con
retranca. Por que constrúe es-
te modelo de personaxes?

Obviamente, non por coinci-

dencias biográficas. A miña vida
nada ten a ver coa destes dous.
Falando en serio, penso que lite-
rariamente me interesa moito
ese punto de partida para cons-
truír unha historia. Esa visión
distanciada, moi autocrítica e
irónica sobre as propias calami-
dades, sobre o propio fracaso, é
unha materia que me gusta es-
cribir e que ten moito engado.

O xurado dixo que a novela
retrataba unha xeración –os
que andan á beira dos 30 anos–
que padecía os azoutes da pre-
cariedade laboral. Mais lendo
o libro parece máis ben que se
retrata eses que chama Michel
Houellebecq eternos kids.

Con sinceridade, non quixen
facer unha novela sociolóxica
nin retratar dunha maneira rea-
lista ningún comportamento.
Por suposto que quixen inserir o
personaxe nun ambiente real e
que tanto a psicoloxía coma o
punto de vista profundamente
masculino son realistas. Tamén
as referencias pop (películas,
cancións, deportistas…) porque
xa forman parte da nosa manei-
ra de explicar o mundo. O resto
non. Esta novela é ficción e todo
o que lle sucede ao protagonista
pode ser verosímil pero é inven-
tado. Que hai fragmentos da súa
personalidade e das súas viven-
cias que se poden recoñecer en
persoas reais? Claro. Pero iso
non significa que esta personaxe
sexa real. Que ninguén lea isto
como un ensaio sobre a mocida-
de, ou sobre os mileuristas gale-
gos nin nada semellante.

Alén das semellanzas en-
tre personaxes, hai un fío
condutor entre as súas tres
obras: un estilo definido ba-
seado na expresión.

Os escritores estamos obse-
sionados por encontrar a nosa
propia voz. Cada libro é un en-
saio, un banzo máis nese camiño.
Coido que a primeira obriga dun
escritor é mirar pola calidade do
idioma. Aí é onde un escritor ten
influencia e responsabilidade na
protección do galego. Non sei até
que punto un novelista pode axu-
dar a normalizar a lingua. Onde
si ten responsabilidade é en pre-
servar a súa esencia, en evitar
que se contamine, que fique sen
armazón e orixinalidade. Isto é
algo que realmente me interesa
moito á hora de escribir, sobre to-
do cando confecciono diálogos.
Escribo e reescribo cada frase pa-
ra que non me renxan no ouvido.
A miña idea é procurar un equili-
brio entre a linguaxe oral das ca-
pas urbanas máis novas e toda a
riqueza da nosa tradición fraseo-
lóxica. Algo así como unha adap-
tación da nosa lingua oral aos re-
xistros urbanos. É como se fixese
un exercicio de filoloxía-ficción
para imaxinar como se falaría o
galego nese espazo se estivese
normalizado. Por suposto que os
meus diálogos non son realistas.
As conversas que reproduzo se-
guramente se falarían en castelán
ou cun vocabulario moito máis
pobre. Pero esta degradación,
penso que é reversíbel e ten co-
mo causa a marxinación do gale-
go no ámbito familiar das cida-
des.

Nótase que tivo bos mes-
tres de galego.

A miña avoa era unha fonte
riquísima. Tiña un galego pre-
cioso e cheo de fórmulas orixi-
nais. Eu lembro que cando lin A
esmorga, de Eduardo Blanco
Amor, con 11 anos, quedei ma-
rabillado porque a lingua daquel
libro era a que empregaba miña
avoa, fala viva de Ourense. Non
sei eu hoxe se un neno que lea
este libro terá referencias orais
tan directas. Penso que nunha
soa xeración arrasamos con gran
parte da nosa riqueza lingüística.

Cando vostede publicou
Baixo mínimos, parecía que a
novela negra en galego estaba
algo “aparcada”. Mais agora
vemos que tantos os seus libros
como as aventuras de Frank
Soutelo (Un nicho para Marilyn
e Luar no inferno (Galaxia), de
Miguel Anxo Fernández) como
Ollos de auga, de Domingos Vi-
llar (Galaxia) se converten nos
libros máis vendidos. 

Supoño que irá por épocas.
A min paréceme unha boa nova
que fagamos novela negra por-
que é un xénero que sempre es-
tá vivo e ás veces conta moito
do mundo no que vivimos máis
alá da anécdota do crime e da
investigación. En Galiza hai un
escritor deste xénero que me
encanta, Aníbal G. Malvar. Re-
comendo moito a lectura de Á
de mosca (Xerais) e seguirei
laiándome de que Malvar opta-
ra polo silencio hai dez anos.

Pode ser a novela negra o
medio idóneo para ampliar a
nómina de escritores en galego?

O xénero negro foi histori-
camente moi seguido polos
lectores e deostado pola crítica.
Pero non sei até que punto po-
de valer para chamar á lectura
en galego. Dependerá da cali-
dade dos argumentos e dos per-
sonaxes dos que se fale, máis
que das etiquetas que queira-
mos apoñerlle a cada libro.

E como foi que naceu Ho-
racio Dopico?

Xa comentei antes que me
gustan as personaxes que se en-
frontan ao fracaso co sorriso na
boca. O detective típico encai-
xa perfectamente nese modelo.
Ademais, interesábame moito
facer unha parodia, tanto do
propio xénero como de certos
comportamentos políticos. No
mundo de Dopico hai un grupo
terrorista que pide a indepen-
dencia da provincia de Ourense
e a través desta política-ficción
pódome rir de certos dogmas
que a xente toma demasiado en
serio, como a nación, a identi-
dade e o compromiso. Hai quen
vive todo iso con demasiada ca-
rraxe e, como vemos por des-
graza cada día, máis valería que
discutísemos de todo iso con
menos paixón e máis humor.

Que anda a ler agora?
Acabei nestes días En pica-

do, de Nick Hornby. É unha
novela boísima. Catro persona-
xes coinciden nunha Noitevella
no alto dun edificio para suici-
dárense. Este punto de partida,
que é así tremendo e grave,
convérteo o autor nun exer-
cicio de ironía que me parece
moi acertado. A novela non se
ri dos problemas dos persona-
xes pero tampouco nos conta-
xia a desolación.♦
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Diego Ameixeiras
‘Intento adaptar a nosa lingua oral

aos rexistros urbanos’
CÉSAR LORENZO GIL

Diego Ameixeiras Novelle (Lausanne, 1976) gañou o Premio Xe-
rais do 2006 con Tres segundos de memoria. Na súa terceira nove-
la, o escritor mete na gabeta as historias negras de Horacio Dopico
(Baixo mínimos e O cidadán do mes, tamén publicadas por Xe-
rais) mais segue buceando nos bulleiros do fracaso e do postfracaso.

PA C O  VILABARR O S



Título: Historias animadas / Contos dixitais.
Lugar: Sala Rekalde (Bilbo) / CGAC (San-
tiago de Compostela).
Datas: Finais de xaneiro do 2007.

Aproveitando que as do Nadal
son unhas datas ben “contistas”
visito (entre mazapán e  maza-
pán) unha exposición co título de
Historias animadas, nesa fantás-
tica Sala Rekalde radicada na
Alameda do
mesmo nome
en Bilbao, un
proxecto pro-
ducido pola
Fundació La
Caixa e que co-
mezara a súa
tourneé en Cai-
xa Forum de
Barcelona e
que logo do pa-
so por Bilbao
marcha entre
febreiro e mar-
zo a Le Fres-
noy, Tourcoin. A Rekalde con-
vértese, desta volta,  nun grande
espazo para as imaxes audiovi-
suais, un lugar onde debruzarse
en cómodos sofás perante peque-
nos monitores con cascos; ou
verse envolto ao redor de grandes
instalacións audiovisuais (penso
na de William Kentridge); ou
asistir nunha sala escura, a xeito
de pequeno cinema ad hoc, a un-
ha programación continuada ou,
en fin, sentarse nunhas mesas
con ordenadores, un lugar de do-
cumentación onde é posíbel vi-
sionar á carta produtos
audiovisuais. Daquela,
mergúllome na omni-
presente realidade au-
diovisual e cuestióno-
me o feito da mesma
sala de exposicións:
Por qué non ver estas
pezas no ordenador
dende a casa acceden-
do ao portal da institu-
ción que amosa o pro-
xecto? Por qué non
ollar estas fitas no por-
tátil, a partir dun servi-
zo de préstamos ou co-
pia gratuíta de DVD,

mentres sento nunha cafetería
cun xeado de pistachos?  Segura-
mente máis cedo que tarde todas
esas posibilidades formarán parte
das propias exposicións. E, de
feito, o cataloguiño do proxecto
resulta ben sinxelo, pero posúe
un gran valor: conta cun DVD
que eu agora aquí no portátil,
sentado no sofá de casa, reviso
con gusto antes de poñerme a
contarlles isto que escribo. Por
certo, aí entre as pezas que apor-
ta o DVD atopamos algunhas das
que só vemos un fragmento, se-
guramente polos dereitos de au-
tor. Que raro, verdade? A ampla
mostra da Sala Rekalde amosa
traballos audiovisuais de anima-
ción e debuxos, dunha duración
polo xeral breve e dun universo
temático infindo. Daquela, é difí-
cil pensar nuns poucos traballos
que singularizar, a mín gustáron-
me, entre outros, un de Lars Arr-
henius sobre o ciclo da vida e a
morte, sintético e preciso, ou un
delicioso traballo de Susanne Jir-
kuff no que Bush, Condolezza
Rice e Colin Powell cantan rap
no despacho oval... Entre os es-
pañois só estában na mostra uns
descoñecidos (para min) Sara Se-
rrano e Eduardo Balanza que xo-
gan a mudar a mensaxe que acos-
tumamos a visualizar na pantalli-
ña do avión ao inicio da viaxes
sobre o protocolo de emerxen-
cias... só que eles agora adáptano
a un novo mundo de terrorismo e
inseguridade aérea... E alí esta-
ban tamén as ben coñecidas Ruth

Gómez e Cristina Lucas que fan
doblete porque teñen a mesma
obra tamén na mostra patente
agora no CGAC. Ruth en Anima-
les de compañía fala dunha so-
ciedade de homes devoradores
de homes e Cristina fai un para-
lelismo entre a limpeza que nai e
filla fan do fogar coa limpeza que
os USA emprenderon contra o
Eixo do mal, título en concreto
da peza. Entre os que coinciden
en ambas mostras tamén está, por
exemplo, Donna Conlon.

Falemos agora da mostra
santiaguesa que comisaría Ol-
veira. En primeiro lugar, non po-
do evitar as comparanzas dado
que ambas semellan partir de
presupostos semellantes, se ben
logo ao visitar o CGAC descu-
brimos que non só se amosan os
Contos dixitais do título, senón
tamén escultura, instalacións,
fotografías... Coido que o título
lixa bastante a conceptualiza-
ción primeira do proxecto, por-
que en realidade o que estamos a
ver é contos na era dixital, o que,
por suposto, non é exactamente
o mesmo que anuncia o título.

Tanto no CGAC como na Re-
kalde os contos dan lugar a moi-
tas miradas, temáticas, resolu-
cións formais, teses, etc... No
CGAC as sorpresas xorden xus-
tamente desas pezas non audiovi-
suais que un non contaba con ato-
par no proxecto... (Claro que as
sorpresas tamén son inherentes
aos contos...) Resultan suxestivas
nese sentido Jorge Perianes ou

Quim Tarrida, tamén o
ensaio-documental de
Sabela Pato.

Mais atópolle un
grave problema á mos-
tra e é que utiliza de-
masiados fondos das
coleccións do CGAC.
Non sei se Olveira visi-
taba todas as mostras
que fixo Fernández-
Cid nos últimos anos,
eu si e as miñas criticas
neste xornal dan boa
conta de como nos últi-
mos tempos as obras
das coleccións saíanme

xa polas orellas (orellas de fábu-
la!). Pezas repetidas unha e outra
vez, que ían a cada paso ocupan-
do un espazo diferente... Un su-
plicio! Daquela o CGAC ten que
entender que se eu visito un pro-
xecto curatorial e de investiga-
ción do novo director conto con
atoparme material novidoso que
público e crítica podan descubrir
como algo de suxestivas e en-
gaiolantes conexións en relación
co mundo dos contos, pero non,
Olveira introduce moitas pezas
das coleccións que xa estamos
fartos de ver en moitas outras
mostras do CGAC e que, para
máis inri, xa serviron de argu-
mento para presupostos e teses
ben variadas.... Eu só tería reco-
rrido á colección no caso daque-
las pezas absolutamente conno-
tadas coas cuestións que refire a
mostra, e mesmo así estudaría o
número de veces que foron vis-
tas... Na miña opinión, terían
quedado nas adegas do centro
practicamente todas... mesmo as
acaídas e tería traído ao centro
outras pezas deses mesmos auto-
res que nunca foron vistas no
CGAC ou en Galiza. Por non fa-
lar dalgunhas da colección que
atopo collidas polos pelos. Pero
é que non hai orzamento? Non
hai servizo de préstamos? Non
hai invitacións a outros artistas
posíbeis? Non podo asumir que
sempre teñamos que apandar co-
as mesmas pezas en diferentes
contextos. E digo todo isto por-
que a mostra resulta suxestiva e
positiva en todo o que ten de iné-
dito e descubrimento, no que ten
de enésima relectura resulta un
fastío. En fin, un proxecto abso-
lutamente pertinente e coas má-
ximas posibilidades que conta
con novas contribucións que en-
riquecen un tema que Olveira, é
verdade, estende ao máximo, pe-
ro que se atopa demasiado redu-
cido aos fondos das colección do
Centro e que, por suposto, fan
que, por intres, xorda o aborri-
mento, e xa se sabe que iso é o
peor inimigo dun conto.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Segu ro Aza r

As tres
lóxicas
DAMIÁN VILLALAÍN

Zapatero foi demasiado
optimista, xa non só ao
anunciar a véspera do

atentado da T-4 que as cousas
ían ben, senón tamén ao iniciar
o diálogo coa ETA. A súa obri-
ga política e moral era facelo,
sen dúbida. Pero ou ben recibiu
informacións insuficientemente
precisas, ou ben se deixou
levar pola esperanza, por ese
optimismo da razón que
sempre lles atribúe aos outros,
polo mero feito de seren seres
racionais, unha predisposición
a actuar conforme á lóxica do
mellor. O erro consistiu en pen-
sar que esa lóxica, a da política
sen violencia, podería ser
tamén a lóxica da ETA.

Hoxe mesmo resulta
dubidoso que a ETA teña
algunha lóxica política. Máis
que calquera outra cousa, este
grupo é na actualidade unha or-
ganización ultraconservadora
que procura, sobre todo, a súa
propia supervivencia. Proxecto
político non hai ningún, pois
non pode chamárselle así, en
serio, a medio folio con catro
puntos mal redactados entre os
cales figura coller a tiros un ca-
cho de España e outro de Fran-
cia e anexionarlles de paso Na-
varra para montar unha
República Socialista, de corte
máis ben étnico, moi pertiño do
corazón da UE. E a Batasuna, a
pesar da intelixencia de Arnal-
do Otegi e mesmo da boa von-
tade que eu me permito
apoñerlle, tampouco é aínda
capaz de liberarse dunha forma
equivocada de entender a polí-
tica democrática: para eles, cal-
quera xesto dialogante do Esta-
do de Dereito é un sígno de de-
bilidade. E, do mesmo xeito,
intepretan que o funcionamento
normal dese mesmo Estado é
unha agresión pérfida e arbitra-
ria ditada polos inimigos do
proceso. Os cales, segundo esta
visión esquemática e involunta-
riamente paradoxal, acaban
sendo os mesmos que o
puxeron en marcha.

A ETA e a Batasuna
seguen, pois, inmersas na lóxi-
ca do imposíbel, tal como indi-
ca a súa pretensión de
constituírense en interlocutores
equiparábeis ao Estado e en pé
de igualdade coas súas
institucións. O PP acóllese a
unha terceira lóxica, que é a ló-
xica do peor. É mágoa que Ra-
xoi non reserve a súa
contundente oratoria e a súa
brillante ironía para defender
causas menos apodrecidas que
a utilización estritamente elec-
toral do terrorismo. Para el, e
para os talibáns mediáticos que
tanto condicionan o seu discur-
so, a estratexia que seguir é o
tristísimo canto peor, mellor.

Zapatero foi demasiado op-
timista, si, porque pensou que a
lóxica do mellor podería sobre-
poñerse á lóxica do imposíbel.
E porque non contou cos
cínicos e co seu esmerado culti-
vo da lóxica do peor.♦

Non podo
asumir
que sempre
teñamos
que
apandar
coas
mesmas
pezas en
diferentes
contextos.

Isto vai de contos
Historias animadas en Bilbao e Contos dixitais en Santiago

Obra de Ruth Gómez, arriba, Cristina Lucas, á dereita, e Donna Conlon, abaixo, pezas presentes na Sala Rekalde de Bilbao e no CGAC de Compostela.



Sendón observou a importancia que
tiña a casa na sociedade galega e
dedicou un ano a desenvolver o seu
proxecto por todo o país. Está a ca-
sa destrozada, a casa en ruínas, ves-
tixios dun mundo rural, mais tamén
vilego ou urbano, en descomposi-
ción ou en recomposición. “A fron-
teira entre o rural é a cidade é, en
Galiza, difusa” comenta Sendón.
Nunha das salas amorea trescentas
imaxes, como nun arquivo. “É un re-
curso estético que trata de reprodu-
cir a sensación das casas doentes.
Máis que ver imaxes concretas, nes-
ta sala procurei crear un ambiente”.
Ambiente do que o fotógrafo non ti-
ra conclusións, pero que si abre
perspectivas para que, posterior-
mente, outros investigadores, urba-
nistas ou sociólogos, o fagan. 

Na seguinte sala, muda o papel
do observador. Ofrécense aquí 15

imaxes penduradas a gran tamaño.
O espectador contempla visións esté-
ticas que outros realizan con medios
electrónicos, pero que Sendón obtén
da propia realidade e do que esta su-
xire se a sabe ver. “Tratei de mostrar,
afirma, a dignidade destas casas, a
pesar do abandono, a armonía que
subsiste, a nobleza dos materiais utili-
zados e a pertinencia dos usos. Non
estou na liña dos que falan de feismo
desde unha perspectiva urbana que

se cree superior. A ridiculización dos
demais resúltame inadmisíbel”. Ser-
vindo de testemuño á súa postura, ao
final do libro non figura unha foto do
autor, senón a dunha casa da súa fa-
milia, tamén abandonada.

As imaxes desta exposición lem-
bran as fotografías antigas, solem-
nes, frontais, nas que o autor parecía
non existir. “Hoxe, comenta Sendón,
sabes que toda imaxe é subxectiva,
pero eu quero que a intervención do

fotógrafo seña, en todo caso, subtil”.
Outra serie de imaxes, de

50x50, aparecen agrupadas sen
orde aparente, co único sistema da
reiteración lineal. “Neste caso tra-
tei, di Sendón, de que remitan á
nosa visión cando imos pola estra-
da. Lembro que a primeira vez que
fun a Francia chamoume a aten-
ción o exceso de orde nas vivendas
e na paisaxe. Talvez iso non é o
mellor. Mais o que vemos hoxe en

Galiza é o exceso do contrario, un-
ha mestura de estilos, sen xeito”.

No derradeiro andar, o traba-
llo Casas doentes reflíctenos o
mundo urbano e o das vilas gran-
des. “Xa non se trata de represen-
tar a fachada ao completo, pero
seguen a ser casas doentes”. Son
vinte imaxes de un metro, máis ou
menos, nas que se percibe unha
ironía coa arte que xa se observa-
ba na serie Obras,  realizada polo
autor na nova universidade vigue-
sa, e mesmo no anterior traballo
Cuspindo a barlovento. Atopamos
aquí cores e texturas da realidade
descontextualizada que nos remi-
ten moitas veces á arte abstracta. 

Outras imaxes desta última sala
poden ser interpretadas tamén en
clave irónica. Como a fachada en-
volta en plásticos que lembra os edi-
ficios embalados do artista Christo.♦Nº 1.252 ● Do 18 ao 24 de xaneiro do 2007 ● Ano XXX

Casas doentes, pero non feas
M.V.

“O título de Casas Doentes, explica Manuel Sendón, ten o sentido de casas enfermas, pero tamén o de casas rabiosas”.
Casas, moitas veces construídas con materiais nobles que se queixan do seu destino. Forman parte da exposición de fo-
tografías que se vén de inaugurar nos locais da Fundación Barrié de Vigo, co patrocinio da Consellaría de Vivenda.



PERFECTO CONDE
A súa tía Margarita Ledo faláralle
moitas veces a Ramiro Ledo de
Carlos Varela, que exercera de
fotógrafo n’A Nosa Terra cando a
agora catedrática da Facultade de
Xornalismo de Santiago dirixía
este semanario. Ledo, fundador
do Cineclub de Compostela e di-
rector da revista Ariel, que xa
non existe, non meteu en saco ro-
to as palabras da súa parente. No
verán do 2005 empezou a falar
coa que fora muller de Varela,
Carme Fernández, e púxose a
buscar material filmado por el,
que conservaban os seus familia-
res ou que estaba gardado no
Centro Galego de Artes da Imaxe
que ten a súa sede na Coruña.

Coa vontade de facer algo
que puidese estar dispoñíbel o 20
de agosto de 2005, data na que se
cumpriron 25 anos da morte de
Carlos Varela, Ledo levou a cabo
unha laboriosa colleita de datos e
material filmado polo realizador
lugués ao longo e ancho de Gali-
za para facer a crónica cinemato-
gráfica do movemento naciona-
lista. Non foi un labor doado. Va-
rela  filmou cunha cámara de sú-
per 8 acontecementos tan impor-
tantes coma a revolta labrega das
Encrobas, as protestas contra a
usurpación do areal de Baldaio, a
marcha de Viveiro a Xove para
protestar contra a instalación
dunha central nuclear na costa de

Lugo, a concentración campesi-
ña en Lugo para esixir que se eli-
minase a cota empresarial da Se-
guridade Social Agraria, os Días
da Patria en Santiago, etc., pero
facíao coa vista posta especial-
mente nunha montaxe rápida que
lle permitira difundir rapidamen-
te os feitos que lle interesaban.
Nos seus filmes non había, polo
tanto, voces en off, subtítulos
nin carteis explicativos, algo
que dificultou agora enormemen-

te o seguimento do seu traballo.
Aínda así, Ledo tirou para

diante e foi quen de rematar en
Lugo, o 19 de agosto de 2005, a
montaxe de Cineclub Carlos Va-
rela (CCCV) para que puidese
ser presentada no día seguinte,
20 de agosto, aniversario da
morte do cineasta lugués.

Segundo conta para A Nosa
Terra, en toda esta aventura, Le-
do atopou “a obra dun galego que
tivo que traballar contra-reloxo

para filmar, editar e difundir rapi-
damente os feitos que lle intere-
saban como militante nacionalis-
ta e que, grazas a esa obra, hoxe
temos testemuñas cinematográfi-
cas que nos transmiten unha idea
do que aconteceu durante aqueles
anos, algo que nos fai posíbel li-
gar a memoria dos nosos pais coa
dos nosos fillos”.

Varela, en efecto, foi un im-
portante activista cultural e polí-
tico dos últimos anos do fran-

quismo e primeiro tempo da
transición. Os que traballabamos
daquela como xornalistas lem-
bramos a súa permanente pre-
senza en todo canto pasaba en
cada sitio de Galiza. Dous cata-
láns, Anna Turbau e Llorenç So-
ler, trasladáranse naqueles anos a
Galiza para daren testemuña fo-
tográfica e cinematográfica, res-
pectivamente, do que estaba pa-
sando. Estiveron a piques de cre-
ar escola entre nós. Dous mozos
galegos que logo foron grandes
fotógrafos, Fernando Bellas e
Xurxo Lobato, estaban empe-
zando as súas xa dilatadas carrei-
ras. Varela era o único, despois
de Carlos Velo, que apostaba re-
matadamente por facer un cine
documental galego.

Agora, grazas á vontade recu-
peradora mostrada por Ledo, que
mesmo logrou salvar do esquece-
mento algunhas pezas inéditas, o
documentalismo de Varela xa po-
de ser coñecido polos que non vi-
viron aqueles tempos. A longa-
mentraxe CCCV foi mostrada a
semana pasada en Santiago, pero
antes xa se proxectou no Festival
de Cine de Ourense, no Cineuropa
de Santiago, no Festival Latinoa-
mericano da Clase Obreira en Bo-
livia, na Filmoteca da Universida-
de Autónoma de México, na Uni-
versidade Paris III, na Autónoma
de Barcelona e en moitos outros
lugares de Galiza e do mundo.♦
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Xustiza
MARGA ROMERO

Hai imaxes que non se esquecen, impostas desde fóra aínda que
non as queiramos ver, entran nas nosas casas sen chamar. Non
penso na cabeza do home aforcado publicamente que nos lem-

braba antes de morrer que o inferno ficaba aquí. Non quixen ver, non
quixen ler tampouco o que circula pola rede, formo parte das persoas
que sabemos que o inverno está na nosa contorna. Hai imaxes que se
nos prenden na meniña dos ollos, ese sorriso incualificábel de Rajoy,
vencedor por ter argumentos e detrás dese rosto semellaba que se es-
quecían dúas mortes e moitas vidas desfeitas. Este é o mundo no que
todo vale para falar de xustiza, unha xustiza, a politicamente correcta,
que xa non sabemos desde onde chega e que se envolve en milleiros
de palabras. Estas imaxes son publicas e saen da nosa casa por onde
entraron e tamén sen dicir adeus, poida que nunca nos despidamos
delas. Hai outras imaxes que non se ven que viven nas nosas propias
casas, dormen e son as nosas sombras, cando queremos rematar con
elas e tan difícil chegar á xustiza que cremos que é imposíbel. Non se
sabe cal é o camiño, cómpre ter paciencia e cartos. Está na conciencia
colectiva que quen fixo a lei fixo a trampa, dáse por sabido que
mellor chegar a calquera tipo de conciliación, os preitos non son bos.
Baixo estas máximas Curros volvería escribir, “se este é o mundo que
eu fixen que o demo me leve”. Mais xa ninguén le a Curros, deus de-
be seguir tan alto como sabía Rosalía e a moral de Kant está tan fóra
de lugar como a metafísica no mundo da ciencia. Se sabemos que al-
guén vai facer un pozo negro enriba dunha fonte, avisamos ao conce-
llo, o concello mándanos denunciar. Se se maltrata un can hai que
gravar as imaxes da tunda para ter as probas nun xuízo. Se un gato
está pechado nunha bodega berrando, despois de tres días, ninguén
pode abrir a porta sen unha orde xudicial. O proceso precisa cartos e
cansazo e non está ben visto denunciar á veciñanza, aquí o público
non é de ninguén. Se unha das partes non cumpre coas visitas cos
fillos, non paga o acordado, todo aconsella ter paciencia. Das denun-
cias das mulleres maltratadas están cheos os xulgados,  de quen non
oíu nin mirou nada as casas dos veciños e da súa paciencia os cemite-
rios. Unha denuncia provoca unha carreira de obstáculos até chegar á
xustiza e no remate veremos se venceu a xustiza legal, a da lei e a
trampa, ou a xustiza xusta. Por iso estes días marabíllame e alégrame
que existan persoas como Javier Couso, a súa familia e amizades que
malia todos os atrancos da xustiza legal seguen no camiño na procura
da xustiza xusta. Contra todo, son unha lección.♦
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C arlos Varela Veiga recuperado

Manuel María presentando unha mostra do polifacético Carlos Varela Veiga.



M. BARROS
Pode que a música de Loretta
Martin colla xeitos de Zuco 103,
de Jamiroquai ou mesmo de
Red Hot Chili Peppers. Malia
todo teñen algo que os converte
en orixinais, veñen de editar
un disco de funky en galego,
Paraíso distante (Falcatruada 07).

O selo discográfico Falcatruada
acaba de publicar Paraísos per-
didos, o primeiro traballo dos co-
ruñeses Loretta Martin. Nel enla-
tan doce temas que animan a
mover os pés pero vestidos de
funky, samba e jazz. Paraíso dis-
tante exhala as influencias que
marcan o estilo da banda como
son as melodías de Zuco 103 ou
Jamiroquai, pero tamén os rit-
mos brasileiros de Vinícius de
Morais, de quen adaptan un te-
ma, ou de Lenine, a quen lle ren-
den homenaxe no título deste
primeiro traballo.

O que comezou sendo en
2002 un cuarteto que coqueteaba
co blues e co rock and roll, que
chegaría mesmo a nutrirse do ca-
rácter de seis músicos nalgún
momento dos catro anos que a
formación precisou para encai-
xar todas as pezas e definir un
estilo propio, acabou por redu-
cirse a tres intérpretes que gusta-

ban da música de raíz brasileira e
que querían facer funky. Pero
funky en galego.

“Desmarcámonos do con-
vencional”, explica Brais Morán,
o vocalista e a guitarra do grupo,
“o funky é unha música que está
inventada pero que poucas veces
se escoita en galego”. Xunto con
Fran Sanz (baixo) e Iago Otero
(batería), os outros dous compo-
ñentes do grupo, “buscamos ba-
sicamente a sonoridade sen me-
ternos en cuestións políticas”.
Como sinala o guitarrista “va-
mos ao sentimento”. Se até hai
pouco tan só no folk se aceptaba
de xeito natural o galego como
idioma, ao ver do guitarrista ca-
da vez son máis os grupos que o
empregan nas súas letras para
facer rock, hip hop ou outros es-
tilos antes relegados ao español
ou o inglés. “Entre todas as ban-
das estamos traballando pola
normalización da música en ga-
lego, por demostrar e mostrar os
nosos proxectos profesionais.
Neste país hai calidade e varie-
dade o problema radica na ca-
rencia dunha industria”, comen-
ta Brais Morán.

Despois de catro anos, Loret-
ta Martin edita o seu primeiro
traballo de estudio, que os com-
poñentes dan en definir como

funk-rock. As letras, compostas
por Brais Morán, falan da vida,
dos sentimentos, dos estados de
ánimo e dan cabida á beleza e a
felicidade.

Para a gravación do seu disco
debut, Loretta Martin arroupou-
se de músicos e vocalistas que,
como apunta Brais Morán, “enri-
queceron o traballo con diferen-
tes sons e contrastes”. Xunto a
Brais Morán no disco tamén se
poden escoitar as voces de Ra-
quel de Ana, Serxio Uribarri e
Cassio Manaia, e en diversos te-
mas a guitarra eléctrica de Ion
Rivera súmase ao baixo de Iago
Otero. Tamén participan no dis-
co Xavier Facal, Diego Naviera,
Ánxel Sanluís, Pablo Añón, Xer-
mán Gundín, Xosé Martínez
Bonham, Miguel Pernas, que fai
a introdución dun dos temas que
compoñen o disco, Nando Llera
e Oliver Cano.

O grupo comezará a xira de
presentación de Paraíso distante
no mes de marzo, que os levará a
diferentes puntos de Galiza. De
momento poden escoitarse algúns
temas na páxina web do grupo
www.loretttamartin.net. O disco
sae a venda o 22 de xaneiro, aín-
da que se pode adquirir a través
da rede na web do selo discográ-
fico, www.trastenda.com.♦
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Autoodio e olé
MARICA CAMPO

Eu fun unha deses milleiros de “paletos” que escoitou, con
asombro primeiro e con carraxe despois, o himno galego ao xeito
flamenco. A voz tremente e por veces insegura de Delio Domín-

guez e as guitarras de Cuchús Pimentel e Niño Josele deixáronme
fría. O que é un texto que convida á acción e ao compromiso, volveu-
se lamento non se sabe por que. (Quede, porén, constancia de que
gosto do grupo flamenco de Cuchús e Cía.). A señora Presidenta –No
me llames Dolores, llámame Lola, que ese nombre en tu boca sabe a
amapola- deunos, sen pretendelo, a mellor das metáforas do
meirande mal deste país: o autodesprezo, a minusvaloración que de
nós facemos. Aquí nada serve se non se aduba co pirixel da españoli-
dade. Aquí todo debe levar o carimbo autentificador da Unha Grande
e Libre. Aquí sempre ten que vir o demo coa rebaixa, non sexa que
deamos unha imaxe de pobo atrasado por sermos fieis ao que somos. 

Vivimos tempos de mestizaxe e fusión en case todos os eidos e
nomeadamente no musical. Iso está ben e pode producir  -produce- valio-
sos achados. Para os compositores e grupos musicais que non vendan pu-
rismo nada ten que ser sagrado nin intocábel, todo pode ser revisado,
adaptado e adoptado; mais hai un lugar para cada cousa. O himno galego
ten unha letra e unha música aprobadas no seu día polo Parlamento. A le-
tra de Pondal, un tanto deturpada como chegou a nós, e a música de Pas-
cual Veiga, o mindoniense que non a imaxinou con ar flamenco. É, pois,
un símbolo do país e como tal ten que ser tratado. O siloxismo falso dos
que defenden a actuación da Señora Villarino vén ser este: “Galicia é Es-
paña, Andalucía é España,  logo a música de Andalucía tamén é música
de Galicia”. Deixando a parte a discusión da veracidade das premisas, o
razoamento é falso, porque nunca, de dúas premisas particulares, se pode
tirar unha conclusión. (Non é cousa de entrar  agora nesa certa “universa-
lidade” do flamenco pola dispersión do pobo xitano, nin da crenza tan es-
tendida de que esa é a verdadeira esencia española). 

Os feitos non irían alén do retrato “españoleiro” da Presidenta se
esta recoñecese o seu erro. Pero non. Tivo que chamar “paleta” a to-
da unha organización á que debe estar onde está. Non soubo que,
dese xeito, se definía a ela mesma. Porque, señora, se algún
“paleto” hai  é o que quere aparentar o que non é, o que renega do
seu propio ser, o que valora o de fóra por foráneo e despreza o pro-
pio. O que non sabe, co filósofo, que “ser existente é ser diferente”.
Homológose  canto queira, Presidenta, pero déixenos a nós seguir a
ser o que somos: Paletos? Non, nós.♦

FAI FUNKY, MEU

Vivo e traba llo en
Granada onde
me licenciei en
Belas Artes. Prin-
cipa lmente abor-
do o tema do xé-
nero  participan-
do en diferentes
exposicións colec-
tivas entre as que
destaco en 2005:
Fuges Subersives.
Reflexions
híbrides sobre
identita t(s),
Universita t de
Va lència e
Metrópolis nº
810 Primeras Pie-
zas. En 2004
Efímera . Cua tro
intervenciones
plásticas, El
Grao, C astelló.
En 2003 e 2002
Arte de mujeres V
y IV, Instituto de
la Mujer, Sa la
A lameda , Má la-
ga e Sa la  A lta
de Condes de
G abia , Granada .
Escribo e ilustro
en varias revistas
Triángulo, A l-ha-
rafish, Trilobites e
Letra C lara .
Tamén  comisariei
en 2005 Juego
de identidades e
participei organi-
zando conferen-
cias e ciclos de
cine homosexua l
con directores in-
vitados como
Eloy de la
Iglesia .♦



M. BARROS
Despois de trece anos de folk ra-
chado sobre os escenarios, Os
Cempés veñen de anunciar un
alto no seu camiño, “unha para-
da cun carácter non excesiva-
mente definido, pero o sufi-
cientemente tanxíbel como para
saber que non se trata dun sim-
ple descanso”. Durante o 2007
levarán a cabo a súa última xira
para retirase despois practica-
mente dun xeito definitivo. 

Se algo demostraron os Cempés
nos once anos de traxectoria é que
foron capaces de sacarlle a cara
máis divertida ao folk. Temas co-
mo Sara, Sariña ou aquel outro
que dedicaron á carga policial que
sufriron os veciños de Cedeira en
1998, convertéronse, na voz do in-
combustíbel Sexio Ces arroupada
polas miles de gorxas entregadas e
arremuiñadas xunto aos palcos de
vilas e cidades, festivais e verbe-
nas, en auténticos himnos que
marcaron un xeito diferente de ver
a música nun momento no que as
bandas de folk tiñan tirón simple-
mente polo feito de selo.   

Agora, tras trece anos de an-
daina camaleónica, na que a ban-
da se foi adaptando ás mudanzas
que marcaron a última década de
música en Galiza, Os Cempés de-
ciden facer un alto no camiño,
“unha parada cun carácter non
excesivamente definido” como
eles mesmos indican, “pero o su-
ficientemente tanxíbel como para
saber que non se trata dun simple
descanso”. Por un sentido de “ho-
nestidade e non por problemas in-
ternos”, non queren alongar a

existencia dun grupo que actual-
mente “carece de proxecto”. 

Furgoneta e 40.000 pesetas

O festival de Saint-Chartier está
considerado polos músicos tradi-
cionais e folk como a meca do
acordeón e da gaita pero para Os
Cempés esta pequena vila france-
sa ten un aquel máis sentimental.
A edición de 1988 marcou, en cer-
to sentido, o nacemento do grupo.
Por aquel entón, poucos galegos
se achegaban a tocar a Saint-
Chartier, pero Óscar Fernández e
Carlos Zaera partiron para alá
nunha furgoneta prestada, corenta

mil pesetas para catro, combustí-
bel e comida. Pararon no norte da
península para recoller o que o pú-
blico da rúa deixaba por escoitar a
súa música. Os habituais desta ci-
ta folk non estaban acostumados
ás melodías galegas e outorgáron-
lle o segundo premio de solistas
de gaita e o primeiro de dúos. A
volta, veu o recoñecemento gale-
go e aos dous pelexos sumóuselle
Beto Niebla, Serxio Ces e Pablo
Ces. A banda preséntase oficial-
mente en 1993 nun festival bené-
fico organizado pola asociación
Robaleira. Logo viñeron moitos
esecenarios e as mudanzas, pero o
grupo sempre mantivo ese espíri-

to de esmorga e de calidade. 
Neste tempo o grupo gravou

cinco traballos e asinou as bandas
sonoras da curtametraxe As Muxi-
cas, de Carlos Alberto Alonso, e o
documental Mariñeiros en terra.

Dende os primeiros discos da
banda, de son máis acústico e me-
nos profesional, até os últimos,
con máis investimento económi-
co, Os Cempés sempre conecta-
ron o seu repertorio cun fío con-
dutor que lle reportou continuida-
de. Así naceu en 2001 Circo Mon-
tecuruto, un traballo con aires cir-
censes que se traduciu no directo
nunha sorte de circo con malaba-
ristas, titiriteiros e moito espectá-

culo, ou Moe a moa, gravado en
directo, que destilaba unha actitu-
de crítica despois do Prestige.
Agora, como explica Antón Vare-
la ‘Tonecho’ “non nos apetece fa-
cer un disco por facer. Podíamos
coller unha melodía folk, porque
xa temos consolidado un estilo e
un xeito de tocar, e gravalo, pero
non nos é suficiente, non nos gus-
ta baixar o listón”.

Crítica e diversión

Os Cempés despídense do mellor
xeito que coñecen, en directo.
Con máis de trescentos concertos
ás costas, e centos de miles de qui-
lómetros de rodaxe, a banda con-
seguiu ofrecer un directo fresco e
divertido que pouco ten que ver
co das formacións tradicionais.
“A mensaxe culturizante non nos
acaba de convencer”, indica An-
tón Varela, “tivemos sempre claro
que o escenario era o noso medio
e alí nos tiñamos que divertir, algo
que conseguíamos transmitir a
través do impredecíbel Serxio Ces
(o cantante) pero tamén criticar,
desde os malos tratos ou os abu-
sos até as persoas que manchan o
mar”. Non foi raro despois do
Prestige que os concertos dos
Cempés rematasen con todos os
músicos ladrando en homenaxe ás
verbas do, naquel momento, pre-
sidente do goberno central.

Coa xira que se desenvolverá
ao longo do 2007 despídese unha
banda pero tamén se pecha un
capítulo da historia da música
galega, na que os sons do norte
enchouparon o país para darlle
unha volta ao concepto de folk.♦
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Despois de falar de viños gale-
gos é necesario referírmonos aos
viños que falan galego, entre os
que se atopan os bercianos. Os
que participamos nalgunha ven-
dima nas súas ladeiras é o idio-
ma no que escoitamos falar e
cantar as suas xentes, coa mesma
vocación atlántica, coas mesmas
variedades (mencía, godello ou
dona branca) e cunha cultura que
nos une no tempo. 

Máis ao leste, nos viños de
León, dos vales de Benavente ou
das diferentes denominacions de
orixen castelás, varía o terroir
por unha influencia claramente
continental, os solos xistosos e
graníticos polos máis calizos, a
mencía polo tempranillo e o go-
dello pola verdejo.

O pasado do Bierzo, coma o
doutras moitas zonas, está rela-
cionado coa produción de viños
a granel procedentes na súa gran
maioria das viñas máis fértiles
do fondo do val. Estes dirixíanse
maioritariamente cara a Lugo e
A Coruña, como mercados que
máis demandaban o tipo de viño
que de xeito abrumador se elabo-
raba daquela. 

Tamén sufriron, pero en me-
nor medida que Valdeorras ou o
Ribeiro, a extensión do cultivo
de variedades máis resistentes e
produtivas pero sen condicions
para elaborar viños de calidade

como foron o palomino ou jerez
nas brancas e a garnacha tinto-
reira ou alacante nas tintas.

Os viños que se producían
eran lixeiros de cor e de estrutura,
sen calidades para a crianza e con
aromas máis vexetais ca frutais.
Caldo de cultivo suficiente este
para non escapar á tentación das
denominadas variedades mello-
rantes: cabernet sauvignon, mer-
lot ou tempranillo en tintas e car-
donnay, gewurztraminer e sauvig-
non blanc nas brancas, pero sen
grandes por non dicir ningún re-
sultado. Debería servir de exem-
plo esta experiencia berciana para
outras zonas galegas que pensan
nestas variedades, concretamente
o tempranillo do que por certo hai
suficientes probas do seu compor-
tamento irregular non só en Mon-
terrei ou no Bierzo senón tamén
noutras zonas teoricamente máis
propicias da península desde Ca-
taluña ao Alentejo, como solución
a situacions non satisfactorias.
Aínda están a tempo de non caer
porque ao final o camiño é sempre
de volta, sobre todo cando hai
condicions propias de terruño con
pegada especial, é dicir, condi-
cions suficientes para viños con
personalidade propia, identidade

difilmente reproducíbel para os
que xa dispoñen de variedades in-
ternacionais, que a maiores satu-
raron o mercado e loitan contra
miles de marcas do mesmo corte.
Ademais, os consumidores que
marcan tendencias atópanse nos
antípodas destes estilos, o que
buscan son os terruños con carác-
ter que posúan castes autóctonas.

Os viños do Bierzo trocaron
co paso de milenio, acadando os
prototipos dos viños auténticos
cun atractivo diferenciado grazas
a elaboracións coidadosas basea-
das nunha viticultura respectuo-
sa co medio e coas caracterís-
ticas da mencía, non enfocada á
produtividade, cunha vendima
no momento axeitado de madu-
ración, un tanto por cento eleva-
do de viñas vellas, crianza  en
madeiras de calidade, etc.

Entre os protagonistas desta
revolución destaca Raúl Perez de
Bodegas e Viñedos Castro Vento-
sa, dunha familia de viticultores de
toda a vida en Valtuille, enólogo e
viticultor instintivo e creativo
alonxado dos xeitos rutinarios que
tamén asesora e elabora en Monte-
rrei, na Ribeira Sacra e na Rías
Baixas na zona de Sanxenxo, cun
curioso albariño de crianza baixo

as augas da ría. Outro dos princi-
pais protagonistas é Ricardo P. Pa-
lacios, autentica faísca que acen-
deu o motor anovador que cam-
biou a face desta denominación,
viticultor biodinámico de queren-
cias borgoñoas, elaborador de vi-
ños de terroir cunhas cepas dividi-
das en varios viñedos nas ladeiras
de Corullón, algúns deles de verti-
xinosa pendente, con mencías pró-
ximas ao centenario que asoman
dun leito de xisto cuarteado entre
cerdeiras, castiñeiros e abelairas, a
carón das carqueixas, dos breixos,
da xara, a xesta e a lavanda. 

As Adegas de Galiza partici-
paron tamén nesta transforma-
ción como Terras Gauda a traves
de Pittacum, o grupo Galiciano
con Viticultores Bercianos e máis
recentemente Martín Códax.

Valtuille “La cova de la raposa”
03. Bodegas y Viñedos Castro
Ventosa: Mencía procedente do
viñedo que ten este nome, cunha
cor cereixa moi intensa, con aro-
mas complexos dunha riqueza in-
terminábel entre os que atopamos
a froita madura e a confitada, as
notas minerais e balsámicas ca-
racterísticas dos viños bercianos
que reflecten o terruño e os recor-

dos nítidos do monte baixo como
a xara. En boca destaca a súa po-
tencia cargada de taninos que lle
dá estrutura e corpo, saboroso.

Pétalos del Bierzo 03. Descen-
dientes de J. Palacios: Este é o vi-
ño máis amábel e accesíbel desta
adega que se caracteriza polos
seus viños procedentes de viñedos
únicos, paraxes que manifestan di-
ferentes matices grazas ás súas
distintas alturas e orientacions pe-
ro todos con cepas antigas, como
son San Martín, Moncerbal, Las
Lamas, Fontenlas e La Faraona,
viños de viñedo con producións
nalgúns casos moi limitadas.

Este Pétalos sorprende cunha
cor vermella cereixa de beiras
violetas e aromas minerais coma
o grafito, mesturados coa froita
amadurecida, o pemento e notas
que recordan á infusión de mace-
la. Na boca volve a carga frutal
intensa moi ben ensamblada cos
tostados da madeira, os taninos
resultan maduros e puídos.

Gran Riouca 02. Viticultores Ber-
cianos (Grupo Galiciano): Ten
aromas minerais moi intensos e
definidos coma o grafito e a brea
xunto aos aromas de froitas madu-
ras, as especias doces e os matices
florais. En boca móstrase vivo con
grande estrutura pero ten sensa-
cións equilibradas e longas.♦

A Viñoteca

O Bierzo
ANTONIO PORTELA

Os Cempés declaran unha tregua



M.B.
Recentemente premiado co Xerais,
Tres segundos de memoria é título
escollido polo concello de Carba-
llo para inaugurar as tertulias lite-
rarias que compoñen o novo pro-
xecto cultural que vén de poñer en
marcha a Concellaría de Cultura,
Ensino e Normalización Lingüísti-
ca baixo o lema Literactúa. O seu
autor, Diego Ameixeiras, achega-
rase ao pub Silfo de Carballo o 31
de xaneiro para participar nun acto
de conversa cos seus lectores.

Tres segundos de memoria é a
primeira proposta dunha iniciati-
va coa que se persegue fomentar
o libro e a lectura en galego.
Aberta a todas as persoas intere-
sadas, o proxecto ten vontade de
ser participativo e de ir sumando
novas actividades. O programa
propón para cada trimestre a lec-
tura de tres libros. O último mér-

cores de cada mes o autor do libro
desprazarase a un estabelecemen-
to hostaleiro do concello para de-
senvolver a tertulia literaria co
público que desexe participar. 

Se xaneiro xira ao redor da
obra de Diego Ameixeira, febrei-
ro terá como protagonista a Tere-
sa Moure e a súa novela Herba
moura, gañadora tamén do pre-
mio Xerais. A autora achega ao
lector ao século XVII da man
dun personaxe contemporáneo,
Einés Andrade, para deterse nas
figuras da raíña Christina de Sue-
cia, Hélène Jans, unha meiga re-
sidente en Amsterdam, e Descar-
tes. Teresa Moure estará o mér-
cores 28 de febreiro no Café Va-
lle Inclán ás 20:30. A última lec-
tura do primeiro trimestre de
2007 é Spam, a obra coa que
Francisco Carballo obtivo o pre-
mio Blanco Amor. A novela, que

xoga co hipertexto de internet e
que racha co discurso literario
tradicional, transita entre dúas at-
mosferas, por unha parte o mun-
do laboral e por outra o universo
aparentemente aberto da rede. O
café-taberna O Patacón, acollerá
o 28 de marzo a tertulia.

O programa, que se prolonga-
rá durante dous trimestres máis,
dispón na rede dunha páxina web,
www.carballo.org/literactua, on-
de se anunciarán e comentarán os
libros propostos, se difundirán os
actos cos autores e onde se reco-
llerá a información completa e
actualizada do proxecto.

Con esta iniciativa, o conce-
llo dálle continuidade ás propos-
tas anteriores desenvolvidas des-
de a Concellaría de Cultura para
fomentar a lectura, como Praza
dos libros, Semana do Libro e a
Lectura ou Libros ceibes.♦
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En Mañufe 
FRANCISCO CARBALLO

Mañufe é unha
parroquia de
Gondomar, no Val

Miñor. Á noite do 12 de
xaneiro asistín a unha das
veladas periódicas do
Instituto de Estudos
Miñoranos (IEM). Moitos
coñecidos de hai anos, de
Vigo e daquel val. Un
atrevido serán sobre
cristianismo e historia. 

A miña gran sorpresa
ante a operatividade do IEM
en todo o Val Miñor, nos
concellos de Gondomar,
Baiona e Nigrán. O IEM
realiza actividades
múltiplas: publica a REM
(revista de estudos
miñoranos) –groso volume
de 250 a 300 páxinas
anuais– e álbumes
comarcais ou municipais;
mantén seráns mensuais de
literatura, arte etc, con
autores, promoción de
investigacións diversas
–algunha tan decisiva como
a excavación do Cereixo, un
dos xacementos paleolíticos
máis significativos do
occidente galaico. O IEM é
a ponte que relaciona a
bisbarra, o motor que
dinamiza a cultura local, o
espazo de diálogo entre
concellos. Todo nun senso
de abertura á Galiza
internacional. E todo grazas
a un fato de voluntarios que
preside Carlos Méixome
Quinteiro. 

A operatividade do IEM
é palpábel: responde ás
preguntas cidadás que
queren coñecer a realidade
inmediata de cada lugar e
que precisan advertir as
relacións co colectivo
nacional co que conviven.
Os miñoranos honran
nativos preclaros,
pricipalmente a Diego
Sarmento de Acuña,
primeiro conde de
Gondomar, e a
colaboradores como  Lois
Tobío, este viveirense de
longa vida, estudoso do
conde, tradutor ao galego de
Göthe, autor das Decadas,
intelectual na liña de X. B.
Feixóo de Montenegro. 

Ao atravesar, de ida e
volta, Vigo e Pontevedra,
non puiden menos de
lamentar a diferenza do
IEM, ponte e fonte de
animación, cos similares da
man do concello de Vigo
(Estudos Vigueses) e da
Deputación de Pontevedra.
Un e outra editan, abren
fontes que canalizaren por
minas subterraneas ou
lagamortas. O IEM é unha
cultural que rega o Val
Miñor e estao a fecundar.
Confirma a necesidade de
entes culturais dos cidadáns
e a eficacia deste labor
diario e disperso na rede
social de cada comarca.♦

María López
‘Suplimos a falta
de concertos en
Galiza co apoio
da crítica
internacional’

M.B.
O segundo disco de Faltri-
queira, Efffecto, vén de ser
incluído, xunto co de Marful,
na World Music Chart Eu-
rope, unha lista de música ét-
nica na que críticos europeos
seleccionan os vinte mellores
traballos do mundo. Agarda-
ban o recoñecemento?

Tiñamos a ilusión de que
nos incluísen. Co primeiro
traballo, Faltriqueira, aca-
damos en 2003 o quinto pos-
to e queríamos volver estar.
Pero neste tipo de cousas hai
moitos intereses cruzados.

Que significa para un
grupo difícil de etiquetar
como Faltriqueira estar
nunha selección con ban-
das consagradas como a de
Kepa Junkera?

Pois a tranquilidade de sa-
ber que estás traballando sobre
algo sólido e firme que alguén
valora. Non ten moito sentido
facer algo que non se com-
prende. Non programan moito
a nosa música en Galiza pero
suplimos a falta de concertos
co apoio da crítica interna-
cional e coa participación en
concertos de ámbito estatal.

Como esperan que re-
percuta este recoñecemento?

Afianzándonos e contan-
do máis para os programado-
res. Co primeiro disco acada-
mos un posto inmellorábel e
pasou sen pena nin gloria.

Que pensan que valo-
rou a crítica?

Era un disco agardado,
porque, como dixeron algúns
críticos, con el abrimos unha
fronte nova dentro da música
vocal e tradicional. Coido que
se valorou que a nosa música
non ten prexuízos e que é libre.

Cales son os seus pro-
xectos a corto prazo?

Estamos centradas na pre-
paración dun directo a cape-
lla que durará ao redor de ho-
ra e media, no que tamén ha-
xa algo de percusión. Ade-
mais imos comezar a traballar
coa Fábrica de Chocolate, de
Vigo. Escollemos uns progra-
madores de rock porque ten-
tamos desmarcarnos dos cir-
cuítos folk aos que estamos
máis acostumados. A partir
de marzo ofreceremos tamén
dez concertos en pequenas
salas de toda Galiza dentro do
programa do IGAEM.♦

I N I C I AT I VA S  PA R A  A N I M A R  A  L E C T U R A

Diego Ameixeiras,
Teresa Moure e Francisco Castro
na nova tertulia literaria de Carballo

M.B.
Por terceiro ano consecutivo, os
estabelecementos hostaleiros do
casco histórico de Betanzos vol-
ven ser o escenario das actua-
cións dos actores e contacontos
galegos que conforman o progra-
ma Contos na Pedra. A iniciati-

va, posta en marcha pola Conce-
llaría de Xuventude e Normali-
zación Lingüística, ten o fin de
salientar a potencialidade da
hostalaría e do patrimonio da zo-
na histórica betanceira.

Con nomes consagrados e
cunha maior presenza feminina,

o venres 26 de xaneiro bota a an-
dar esta nova edición, na que se
van celebrar un total de once ac-
tuacións, todos os venres até o
mes de abril. Entre outros convi-
dados, participarán Carlos Blan-
co, Candido Pazó, Quico Cada-
val e Pepe Suevos, entre outros.♦

Volven os contos a Betanzos

M.B.
A revista cultural O ollo público
vén de pór en marcha a 1ª Cam-
paña de Animación á Lectura
coa que quere fomentar os hábi-
tos lectores dos galegos. A ini-
ciativa, que reproduce unha cam-
paña desenvolvida con éxito nun
colexio inglés, consiste na publi-
cación xunto coa revista de va-
rias postais, con deseños de Fe-
derico Fernández Alonso, Pre-
mio Nacional de Ilustración no
2001. O que se persegue con ca-
da unha delas é que sirva ao lec-
tor para recomendarlle un libro a
quen o desexe. 

As postais inclúense no nú-
mero 17 da revista que xa está a
venda, na que se atopan entre os
contidos unha escolma da obra
de José Luis Borges e de Marie-
ta Quesada, así como no mono-
gráfico que O ollo público dedi-
ca ao cine. Como explica o seu
director, Fernando Vilaboa, “é
unha iniciativa que nunca se de-
senvolveu en Galiza” pero que
ao seu ver pode acadar bos resul-
tados porque se basea “na publi-
cidade directa e na credibilidade
que lle merece ao receptor da
postal o remitente”. 

“En Galiza, e en xeral no Esta-
do, non se le moito nin se fan moi-
tas campañas efectivas para que a

xente descubra o tesouro que son
os libros”, comenta o director. 

Esta primeira campaña co-
necta co espírito da revista de
convidar o lector a mergullarse
no mundo da literatura, do cine
ou das artes plásticas. “A cultura
non é para as elites, está aí para o
uso de todo o mundo, á marxe
dos coñecementos que cada un
poida ter”, sinala.

A posta en marcha da campa-
ña coincide coa ampliación da
difusión da revista a outros pun-
tos do Estado. Dende o pasado
mes aos estabelecementos gale-
gos habituais, súmanselle as se-
des de Sargadelos de Barcelona e

de Madrid. Nelas poden adqui-
rirse xa os números da publica-
ción e os especiais.

Número e especial

Ademais do número 17 da re-
vista, O ollo público tira un es-
pecial dedicado ao cine que re-
cupera fotogramas e fragmen-
tos dos guións de películas que
se teñen convertido en iconas
da historia do cinematográfica.
A publicación quere servir de
homenaxe a toda unha xeración
de directores, guionistas e di-
rectores que “fixeron películas
inesquecíbeis”.♦

A revista O ollo público regala
postais para recomendar un libro

As dúas postais de Federico Fernández Alonso, Premio Nacional de Ilustración 2001.



BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS 

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

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

ALFONSO
BLANCO MOURIÑO
Podemos admirar os seus ca-
dros, até o mércores 31, no
Centro Comarcal do Salnés.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS 

ROCÍO MARTÍNEZ AVE
Esta artista expón a súa obra,
xunto coa de Fernando Ba-
rreiro Ríos, até o venres 26
na Casa da Cultura.

MODESTO PIÑEIRO
Até o martes 30 podemos
visitar no Auditorio Muni-
cipal a mostra Dez anos de
arte no Morrazo.

A ILLA DA MEMORIA
Fotografías e deseños dos
presos do cárcere da Illa de
San Simón na Casa da Cul-
tura até este venres 19. 

CarballoCarballo
■ MÚSICA 

ANIVERSARIO
DA A.C. LUMIEIRA
Concerto homenaxe, no trin-
ta aniversario da agrupación
cultural, en lembranza de
Xosé M. Eirís, coa colabo-
ración especial deJoão
Afonso e Uxía Senlle este
venres 19 ás 21h no Pazo da
Cultura con entrada libre até
completar aforo.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo Fóra de
serie: Cero en conduta

preséntase este xoves 18
ás 20h30 a fita El cielo gi-
ra (2004), de Mercedes
Álvarez. O venres 19 ás
20h30 poderemos ollar no
ciclo Ventos do Leste, diri-
xido por Lucian Pintilie e
Reconstrucción (1968); e
o sábado 20 tocaralle o
turno ás 18 h. a Madre
Juan de los Ángeles
(1961), de Jerzy Kawale-
rowicz, e ás 20h30  a Los
misterios del organismo
(1971), de Dusan Maka-
vejev. Na retrospectiva
adicada ao cineasta e fotó-
grafo estadounidense
Larry Clark teremos o
luns 22 e martes 23 ás
20h30 Bully (2001). Na
Mostra de cinema portu-
gués proxéctase o mérco-
res 24 ás 20h30 O espelho
mágico (2005) de Manoel
Oliveira. E no ciclo A xe-
ración da violencia USA
chegará o xoves 25 o clási-
co Harry el sucio (1971),
de Don Siegel. Máis infor-
mación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

PALABRAS CONTADAS
Proxecto expositivo de Ca-
milo Franco, basado nos
contos publicados por Edi-
cións Xerais, que se inau-
gura este sábado 20 na Fun-
dación Luís Seoane ás 20h.

QUINTANA MARTELO
A súa obra gráfica pode ad-
mirarse até o mércores 31
no Casino Atlántico.

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane
presenta unha mostra sobre
a pintura máis gozosa e cre-
ativa do artista, que forma
parte dun proxecto trienal
máis amplo no que se traza-
rán as liñas do seu traballo.

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.

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

PINTORES GALEGOS
Até este sábado 20 de xa-
neiro temos esta colectiva
na galería A Tecedeira.

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

RGF & JAAS
A Fundación Luís Seoane
acolle, até 26 de maio, o
proxecto RGF & JAAS,
Dous Mundos, de Roberto
González Fernández e
Jarlo Amos Ámao. No
mesmo lugar temos a mos-
tra 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, até o 25 de febreiro, a
mostra sobre deseño escan-
dinavo, producida polo Mu-
seu Nacional de Arte, Ar-
quitectura e deseño de Os-
lo, na que podemos atopar
pezas ben coñecidas de mo-
biliario, moda, cristalaría,
tipografía, publicacións,
iluminación ou tecnoloxía,
desde os anos 50 até a ac-
tualidade.

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
Até o sábado 16 de febrei-
ro na Fundación Caixa
Galicia encóntrase esta
mostra conmemorativa do
centenario da Real Acade-
mia 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.

■ MÚSICA

THE BONGOLIAN
Nasser Bouzida, líder de
Big Boss Man, preséntanos
o seu proxecto en solitario,
unha viaxe sónica repleta de
bongos, funk e latin soul, o
vindeiro venres 26 ás 00h
no Playa Club. Entrada con
convite que se pode solici-
tar no correo electrónico
conciertos@playaclub.net.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

SARGADELOS
O Conxunto Histórico
presenta até marzo a co-
lectiva Fluxo e refluxo do
mar na arte.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS 

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

JOSÉ GONZÁLEZ
COLLADO
O C.C. Torrente Ballester
organiza esta esta mostra
antolóxica que podemos vi-
sitar até o 31 de xaneiro.

■ MÚSICA

KOCIAN
Este cuarteto toca este xo-
ves 18 ás 20h30 no Jofre.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS 

OLHAR INQUIETO
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle a IV Mostra
portuguesa de fotografía.

MARTA PRIETO
Presenta a súa videoinstala-
ción na Capela de Santa
María até este domingo 21.

DESENVOLVEMENTO
SUSTENTÁBEL
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.

NarónNarón
■ TEATRO

O REGRESO
AO DESERTO
O Centro Dramático Gale-

go representa esta peza de
Bernard Marie Koltès,
baixo a dirección de Cristi-
na Domínguez, este venres
19 ás 20h30 e sábado 20 ás
20h no Auditorio Municipal.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS 

EL ROTO
Organizada polo Centro de
Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental de

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

Pontedeume volve ser capital da
música coa XII edición do Con-
certo ‘Treme a terra’, que se cele-
bra o venres, 19 de xaneiro, ás 9 e
media da noite fronte á gasolineira
da vila eumesa. Nesta ocasión, pa-

ra quecer o inverno e poñer dos
nervios os sepulcros dos Andrade,
os artistas convidados son Josele
Santiago, Festicultores, The Ho-
mens e Banda Potemkin. A entra-
da é debalde.♦

TTrreme a eme a TTerraerra
O O TTrinquerinque

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

A banda pioneira do rock cantado
en portugués vai dar un concerto
este xoves 18 ás 22h na sala Nasa

de SANTIAGO DE COMPOSTELA. O
venres 19 poderemos escoitalos en
directo na Iguana Club de VIGO.♦♦

TTrabalhadorrabalhadores do Coméres do Comérciocio
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☞ BANDEIRAS DOS
NOSOS PAIS. Clint

Eastwood e Steven Spielberg
colaboran para levar ás panta-
llas a historia dos cinco marines
que izaron a famosa bandeira
estadounidense durante a batalla
de Iwo Jima. Película bélica que
combina a crueza da violencia e
os traumas dos protagonistas.

☞ MARÍA ANTONIE-
TA. Cando Luís de Bor-

bón (futuro Luís XVI de Fran-
cia) casa coa austriaca María
Antonieta ambos os dous son
adolescentes. Esta fita dirixida
por Sofia Coppola conta a vida
de nena asustada e caprichosa
da futura raíña de Francia que
acabaría decapitada. E todo
con música pop de hoxendía.

☞ UN VECIÑO CON
POUCAS LUCES. Típi-

ca comedia de Nadal con moitos
gorros de Papá Noel e urbaniza-
cións estadounidenses ilumina-
das. Xustamente, a idea desta pe-
lícula é a pelexa entre dous ve-
ciños por lucir e destruír, respec-

tivamente, as luces da pascua. 

☞ 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.

☞ 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. Adapta-
ción da célebre novela de

Patrick Süskind do mesmo no-
me. Jean-Baptiste Grenouille é
un perfumista dotado dun ol-
facto excepcional. Inquedo por
conseguir o aroma do poder,
adícase a asasinar belas rapazas
para lles extraer 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).

☞ BORAT. O grande éxi-
to da tempada nos EE

UU a pesar da súa precaria
distribución. O cómico Sacha
Coen faise pasar por un xorna-
lista kazako para rir de todos
os tópicos estadounidenses.
Divertido falso 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.♦

CarCarteleirateleira

Após trinta anos, sobreviviron ás
súas traxedias personais e ás mu-
danzas propias da música. Sen
querelo, colocaron as primeiras
pedras da lenda tráxica do rock
español e escribiron os primeiros
himnos do mesmo. Música cana-
llesca, castiza, chulesca e nostál-
xica, música para perdedores,
solitarios, amantes dos esqueze-
mento, de historias inconclu-
sas... Burning son Johnny Ci-
fuentes (voz e teclados), Eduar-

do Pinilla (guitarra), Carlos
Guardado (baixo) e Kacho Casal
(batería). Como invitada estará a
banda galega Robin de los Es-
tercoleros que presenta o seu
terceiro álbum Lanzarse a las he-
ridas. Este sábado 20 ás 21h30
na sala Capitol de SANTIAGO con
entradas a 13 euros (anticipada)
e 15 (billeteira) á venda en San-
tiago: Gong, A Reixa, e A Quin-
tana; A Coruña: Portobello e No-
ni’s; Vigo: Elepé.♦♦

BurningBurning

Unha imaxe dos Trabalhadores do Comércio nos inicios.

A A.C. O Facho da CORUÑA homenaxea
o profesor e presidente do Museo do Po-
bo Galego cunha cea o vindeiro sábado
27 ás 21h no hotel Riazor, durante a que
se lle fará entrega do Facho de Ouro. As
persoas interesadas en asistir á esta cea,
que terá un custe de 25 euros, deberán
confirmar asistencia previamente no te-
léfono 981 269 663 (polas tardes).♦

AAvelino Pousa velino Pousa AnteloAntelo

Territorio de
Mulleres,

con obras
das

coleccións
do IVAM,

pode
contemplarse
na Fundación

Caixa
Galicia da
CORUÑA.

Na imaxe,
Toma

de terra,
de Susana

Solano.



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.

■ TEATRO

MISERICORDIA
Teatro de Ningures re-
presenta esta traxicome-
dia, obra mestra de Benito
Pérez Galdós, este sábado
20 ás 20h30 no Auditorio
Municipal de Mera.

OrdesOrdes
■ ACTOS

MEMORIA HISTÓRICA
O Salón de Actos do Cen-
tro Comarcal Expo-Ordes
acolle esta mostra á que se
lle suma un ciclo de confe-
rencias, no que interveñen,
o mércores 24 ás 20h30
Emilio Grandío Seoane,
para falar da Represión
Franquista en Galiza, e
Manuel Pazos Gómez que
impartirá a charla Da II
República á guerrilla anti-
franquista: represión e
consellos de guerra na bis-
barra de Ordes.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS 

RITTA BREMER
A pintora tudense expón no
Ateneo até o 30 de xaneiro
os seus lenzos, cada vez
máis alonxados do figurati-
vo que a veu medrar e ache-
gándose a un expresionis-
mo que, en ocasións, roza o
abstracto.

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

XAVIER COSTA
Formas e relacións cháma-
lle á mostra de esculturas
que podemos contemplar,
até este sábado 20 de xanei-
ro, na galería Visol (San
Domingos 33).

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

■ TEATRO

MEMORIA DUN TEMPO
A compañía Teatro do Vi-
lar actúa o sábado 20 ás
20h no teatro Principal.

■ MÚSICA

GUEZOS
Naceu en Ourense no 1999
como grupo de música tradi-
cional derivando, co tempo,
cara ao folc. O nome está co-
llido do barallete, a antiga
lingua dos afiadores, e signi-
fica nenos, rapaces, cativos.
Continúa a xira galega Tra-
gando asfalto no café-teatro
Xesteira este sábado 20.

PontedeumePontedeume
■ MÚSICA 

TREME A TERRA
XII edición deste concerto
este venres 19 ás 21h30
frente a gasolineira, coa ac-
tuación de Josele Santiago,
Festicultores, The Ho-
mens e Banda Potemkin.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS 

O ESPLENDOR
No Café Moderno presénta-
se esta mostra de cerámica
española, pertencente á co-
lección da Fundación Fran-
cisco Godia, que poderemos
visitar até o 5 de febreiro.

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

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

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
No C.S. Caixanova estará
até este domingo 21 de xa-
neiro a mostra Da arte fara-
ónica ao faro de Alexandría.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS 

LÚA CON LUVAS
Todos os xoves ás 18h30 na
nova sala infantil da Biblio-
teca Municipal temos esta
proposta didáctica e diver-
tida para as crianzas.

■ CINEMA

A MIÑA MULLER É
UNHA ACTRIZ
O ciclo Sen xénero de dú-
bidas: Igualdade sobre ci-
nema e xénero que se de-

senvolve na Biblioteca Mu-
nicipal acolle este xoves 18
ás 21h a proxección desta
fita dirixida por Yvan At-
tal. O vindeiro xoves 25
poderemos ollar As mulle-
res de verdade teñen cur-
vas, de Patricia Cardoso.

■ EXPOSICIÓNS

DESDE O REALISMO
AO FIGURATIVO
Os pintores Javier Iglesias
e José Luis Sans presen-
tan, até o 11 de febreiro, a
mostra Dúas formas dife-
rentes de ver a pintura no
C.C. Municipal.

■ TEATRO

CARLOS BLANCO
Este venres 19 poderemos
gozar cunha sesión do con-
tacontos no Liceum.

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.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

DIÁLOGOS POLA PAZ
A Aula Sociocultural de
Caixa Galicia acolle o mar-
tes 23 ás 20h unha nova se-
sión deste ciclo de confe-
rencias na que interveñen
Josu Erkoreka, Íñigo La-
marca Iturbe e Lois X.
Trigo Martínez.

■ CINEMA

CICLO SOBRE
DEREITOS HUMANOS
Continúa a celebrarse no te-
atro Principal até este do-
mingo 21.

CICLO FRANCÉS
Remata na sala Yago este
sábado 20.

MONSTROS E
EFECTOS ESPECIAIS
O Centro Galego de Arte
Contemporánea continúa
coas actividades vencella-
das á exposición Constos
dixitais como é o ciclo Fic-
cións e alteracións da rea-
lidade composto por máis
de 20 títulos. Todos os días
teremos dúas sesións, a 1º
ás 19h30 e a 2º ás 21h45:
pero este xoves 18 só se

proxecta na primeira hora
Solaris (1972), de Andrei
Tarkovski; o venres 19 xa
voltamos as dúas proxec-
cións, Eduardo Manostije-
ras (1990), de Tim Burton e
Dr. Strangelove, or How I
learned to stop worrying an
love the bomb (1964), de
Stanley Kubrick; o sábado
20, The invisible man
(1933), de James Whale e
2001: a space odissey
(1968), de Stanley Kubrick;
e o domingo 21, Metropolis
(1927), de Fritz Lang e
Eduardo Manostijeras que
se proxectará a continua-
ción da curta Vincent
(1982) de Tim Burton.

■ EXPOSICIÓNS 

GALIZA EN FOCO
Os mellores traballos parti-
cipantes no recoñecido cer-
tame de fotoxornalismo po-
den admirarse, até o 2 de
febreiro, no COAG (Casa
da Conga).

AP9-A3
Esta mostra, que podemos
visitar na galería Sargade-
los, concebiuse como un
proxecto específico para o
espazo de Maus Hábitos do
Porto, onde unha selección
de artistas galegos mostran
fotografías, debuxos, insta-
lacións, performances, pin-
turas ou graffitis que ilus-
tran a atmósfera contempo-
ránea de Galiza.

ÁLEX MENE
A súa mostra, Unha cabana
no lago, está na galería Es-
pacio 48 –onde permanecerá
até mediados de febreiro–  e
nela presenta varias series
fotográficas e un audiovisual
correspondentes á súa expe-
riencia en Escandinavia.

ALFREDO ERIAS
Xente no Camiño chámase
a súa mostra que podemos
coñecer no Salón Artesona-
do do Colexio de Fonseca,
até o xoves 25.

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.

CONTOS DIXITAIS
Podemos visitar esta mos-
tra que reúne o traballo de
máis de 100 artistas no
CGAC até o 31 de xaneiro.

PATRICIA ESQUIVIAS
Ten unha mostra, titulada
Folklore, na galería DF
Arte Contemporánea (San
Pedro 11), onde a podere-
mos contemplar 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.

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
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Este xoves 18 ás 21h no Auditorio
do CS Caixanova en PONTEVE-
DRA, podermos ver esta obra de te-
atro de María Goos, dirixida por
Josep María Mestres e interpreta-
da por Juan Fernández, Toni Can-

tó, Juan Carlos Martín, Marcial
Álvarez e Sonia Ofelia Santos. Ta-
mén será representada no Audito-
rio Municipal de VILAGARCÍA DE
AROUSA, o viernes 19; e no Audi-
torio de CANGAS, o sábado 20.♦

Baraka!Baraka!

Por segundo ano consecutivo
A CORUÑA acolle o máis desta-
cado do jazz de procedencia
ibérica. Organizado polo Con-
cello e Producións A Tempo e
baixo a dirección artística de
ALBERTO CONDE, cinco son os
escenarios para escoitar o jazz
contemporáneo con influen-
cias mediterráneas, europeas,
de vanguarda, galegas e lusas
escolmadas co máximo rigor.
Así no Forum Metropolitano
ás 21h temos: este xoves 18 a
PERICO SAMBEAT SEXTETO, o
seu líder é coñecido en festi-
vais e clubes de jazz de todo o
mundo, traballa profesional-
mente con Steve Lacy, Daniel
Humair, Michael Brecker,
Bob Bintzer, Pat Metheny,
Maria Schneider... e no seu úl-
timo traballo –Ziribuye– vin-
cula a tradición co presente
cunha banda xove, fresca e di-
vertida; o venres 19 toma o re-
levo BALDO MARTÍNEZ QUIN-
TETO, no que o contrabaixista
galego desenvolve unha músi-
ca basada nas raíces pero uti-
lizando unha linguaxe aberta
e sen prexuícios que o conver-
te nunha das persoas que máis
esta a contribuir a personali-
zar o jazz ibérico, o grupo
complétano David Herrington
(trompeta), Eduarto Ortega
(violín), Antonio Bravo (guita-
rra) e Pedro López (batería) e
o seu último traballo é Tusita-
la (en samoano O contador de

historias). Tamén este xoves 25
pero no Filloa ás 23h teremos
a CUCHÚS PIMENTEL & SERA-
FÍN CARBALLO, o flamenco e o
jazz danse a man no encontro
destes guitarristas galegos que
apostan polo transvase de ide-
as con composicións orixinais,
clásicas de jazz e populares
ademais da homenaxe a guita-
rristas de distintas escolas e
épocas como Django Rein-
hardt, Larry Coryell, Ralph
Towner... O venres 19 ás
23h30 no JazzVides contare-
mos con ACUÑA’S QUARTET,
que está formado por Angéli-
ca Nistal (piano), Antonio Ló-
pez (contrabaixo), Naima
Acuña (batería) e José Acuña
(guitarra). No pub Garufa, ta-

mén este xoves 18 ás 23h es-
coitaremos a CARLOS LÓPEZ
QUARTET, formación integra-
da por Voro García (trompe-
ta), Óscar Marcelino da
Graça (piano), Kin García
(contrabaixo) e Carlos López
(batería). O próximo xoves 25
ás 21h no teatro Rosalía de
Castro contaremos coa OR-
QUESTRA DE JAZZ DE MATOSIN-
HOS, dirixida por Carlos Aze-
vedo e Pedro Guedes e con
MÁRIO LAGINHA como invita-
do, orquestra que vén consoli-
dando, desde hai seis anos, un
repertorio de autores portu-
gueses para big-band e que
neste concerto agasallaranos
con dúas novidades
absolutas.♦♦

IberIberojazzojazz

Perico Sambeat Sexteto.

O cuarteto deste bateris-
ta galego presenta o seu
primeiro disco, CLQ, es-
te xoves 18 no Festival
Iberojazz da CORUÑA
(ver recadro aparte); na
Terraza de SADA este
venres 19; e no Manteca
Jazz Club de VIGO este
sábado 20. Despois de
seis anos alonxado da te-
rra, por Barcelona, New
York e Boston, cidade
esta onde cursou estudos
na Berklee College of
Music, becado pola pro-
pia universidade e onde
coñece a Yul Ballesteros
(guitarra), Voro García
(trompeta) e Óscar da
Graça (piano), cos que,
en agosto do 2005, fai
unha xira pola Galiza; un
ano despois úneselles
Kin García (contrabai-
xo) e volven tocar polo
país. Será, precisamente,
no 2006 cando graven o
disco CLQ, coa colabo-
ración do saxofonista
Roberto Somoza, que
inclúe a canción Océano,
merecedora do 1º premio
de composición no
“Concerto de Autor Jazz
Galicia 06”. A editora
deste disco, Free Code
Jazz Records, autócto-
na, conta con varios dis-
cos: Paco Charlín & The
Ultimate Jazz Earth-tet,

con Jonathan Kreisberg
(guitarra), Donald Ed-
wards (batería), Jaleel
Shaw (saxo) e o propio
Charlín (contrabaixo) no
que é o seu primeiro tra-
ballo; o 2º disco foi o de
SOS Trío, 106 Under-
ground st., conVirxilio
da Silva (guitarra), José
Ferro (contrabaixo) e
Max Gómez (batería); o
3º é SPJ, tributo a Char-
lie Parker, con João Gui-
marães (saxo alto), Vir-
xilio da Silva (guitarra),
Xan Campos (piano), Jo-
sé Ferro (contrabaixo) e
Max Gómez (batería)
con composicións de P.
Charlín e V. da Silva,
textos de Zé Duarte e
ilustracións do cangués
Tebo; o 4º disco é Paco
Charlín Jazz Frecuency
Group, con Jaleel Shaw
e Donald Edwards nunha
brillante revisións de va-
rios estándar; as últimas
gravacións son P. Char-
lín & The Ultimate Jazz
Earth-tet. Part II; e Isto
é Jazz!!!, de Xacobe
Martínez Antelo. Nas
vindeiras semanas sairán
Jazz in Galicia Series.
Vol I; Bajo la piel, de
Cristina Mora; e Thea-
ters o Memory, de Santi
Quintáns, P. Charlín e
Ramón Ángel Trío.♦♦

Carlos López QuarCarlos López Quartettet

Guezos toca
este sábado

20 no café
Xesteira de

OURENSE.

The Homens participan no Trema a Terra de PONTEDEUME.

Carlos
Blanco actúa
este venres
19 no
PORRIÑO.



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.

MEMORIAL
DA LIBERDADE
Até o 31 de xaneiro temos
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.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Poderemos escoitala o vin-
deiro xoves 25 ás 21h. no
Auditorio de Galicia, baixo
a dirección de Juanjo Me-
na e con Pieter Wispelwey
ao violoncello.

REDD KROSS
A banda norteamericana to-
ca o vindeiro xoves 25 ás
21h30 na sala Capitol, xun-
to cos australianos Neon.

■ TEATRO

MONICREQUES
DO PORTO
A magnífica compañía por-
tuguesa representa Nada,
ou o silencio de Beckett es-
te venres 19 e sábado 20 ás
22h na sala Nasa.

A GUERRA
DAS GALICSIAS
Na sala Yago os máis cati-
vos poderán gozar o domin-
go 21 ás 12h30 con esta pe-
za de títeres de luvas, da
man do grupo Cachirulo.

A AMARGA EMOCIÓN
DO PERDIDO
Teatro Poscrito representa
este espectáculo de estética
hindú, cun marcado e fondo
ton poético, realizado por
José Luis Prieto e Lino
Braxe, do vindeiro xoves
25 ao domingo 28, na sala
Yago. Entradas e horarios
en www.salayago.com.

VVigoigo
■ ACTOS

A CNT EN VIGO
NO 1936
O historiador, economista e
investigador Dionisio Pe-

reira falará sobre A CNT en
Vigo: Apoxeo e represión.
1936 este venres 19 ás 20h
no local deste sindicato
(Galerías de Príncipe 22, 1º
- local 34)

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría te-
mos: este xoves 18 a pre-
sentación do libro Xelamo-
nite, de Luís Paradelo, na
que intervirán, ademais do
autor, Manuel Vidal Villa-
verde e Carlos Fernández;
o martes 23 celébrase o Día
dos Lectores, tertulia na que
calquera pode participar li-
bremente recomendando ou
falando das obras que dese-
xe ou simplemente escoitar;
o vindeiro xoves 25 o libro
que se vai dar a coñecer é
As máscaras de Cronos, de
Ramón Caride, coa inter-

vención do autor, que será
entrevistado polo escritor
Francisco Castro, e do edi-
tor de Xerais Manuel Bra-
gado. Todos os actos darán
comezo ás 20h.

FRANCISCO
CALVO SERRALLER
Este xoves 18 ás 20h na sede
da Fundación Barrié podere-
mos escoitar ao catedrático
de Historia da Arte na univer-
sidade Complutense de Ma-
drid, que intervén no ciclo O
Museo do Prado e a arte
contemporánea. A influen-
cia dos grandes mestres do
pasado na arte de vangarda.
O vindeiro xoves 25, Javier
Barón, conservador xefe de
pintura do s. XIX do Museo
do Prado, falaranos da In-
fluencia de El Greco na pin-
tura española do s. XX. De
Picasso ao Equipo Crónica.

■ DANZA

VACUO
O Centro Coreográfico
Galego estrea a súa primei-
ra produción, dirixida por
Maruxa Salas, este sábado
20 ás 20h30 no C.C. Caixa-
nova. O espectáculo preten-
de ser unha mostra da pro-
posta artística interdiscipli-
nar: música de Berrogüetto,
espazo e luz de Baltasar Pa-
tiño, vestiario de Ruth Díaz,
audiovisuais de Adriana Do-
mínguez... na que está pre-
sente boa parte do talento de
Galiza no ámbito da danza.

■ EXPOSICIÓNS

A ESCOLA
DE BARBIÇON
No C.C. Caixanova expon-
se, até o 18 de febreiro, un-
ha magnífica selección de

óleos pertencentes á escola
paisaxística francesa de fi-
nais do século XIX.

CASAS DOENTES
A sede da Fundación Ba-
rrié acolle a obra máis re-
cente do fotógrafo Manuel
Sendón: imaxes de casas
en ruínas, deterioradas ou
inacabadas, a xeito de refle-
xión sobre o estado actual
das construcións e o signifi-
cado do paso do tempo.

5 ANOS DE BD BANDA
Podemos visitar esta escol-
ma de traballos dos novos
creadores da banda deseña-
da galega até o 11 de fe-
breiro no Verbum.

SÉCULO XX
A Casa das Artes amosa ao
público as obras da colec-
ción de arte galega perten-

centes ao museo municipal
Quiñones de León.

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.

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
Historia Natural de Lon-
don, pódense admirar na sa-
la III do C.S. Caixanova até
o domingo 21 de xaneiro.

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.

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 mate-
rial dúctil se tratase. A mos-
tra reúne unha coidada se-
lección de pezas de artistas
clasicos contemporáneos,
que nos convidan a reflexio-
nar sobre o espazo a partir
do son. Até este domingo 21

V PREMIO
GALICIA INNOVACIÓN JUNIOR
Poderá participar a mocidade galega ou
residente na Galiza de entre 12 e 18
anos, en dúas categorías: de 12 a 15
anos e de 16 a 18, con traballos indivi-
duais ou en grupo, con dúas propostas
como máximo por concursante, e nas
que se valorará a aplicación de coñece-
mentos adquiridos polos participantes
na vida académica, ademais da orixina-
lidade das propostas, a súa utilidade e
as posibilidades reais de levalas á prác-
tica. Establécense dúas fases para este
certame: na primeira entregarase ou re-
mitirase á Dirección Xeral de Investi-
gación, Desenvolvemento e Innova-
ción da Consellaría de Innovación e In-
dustria en SANTIAGO DE COMPOSTELA
o formulario dispoñíbel debidamente
cumprimentado, xunto cunha declara-
ción xurada do concursante ou concur-
santes no caso de ser un grupo de cum-
primento dos requisitos estipulados,
copia do seu DNI así como do docente
ou docentes que asistan na elaboración
da proposta e un certificado que acredi-
te que pertencen ao cadro de persoal do
centro educativo, e 7 copias dunha me-
moria na que proxectará e desenvolve-
rá unha idea que se traduza nun novo
produto, nun novo servizo ou ben nun-
ha maneira de producir algo xa existen-
te. A segunda fase iniciarase coa publi-
cación en internet dos 8  traballos pre-
seleccionados por categoría polo xura-
do, momento desde o que os seus titu-

lares terán un mes de prazo, até o 15 de
abril, para presentar o desenvolvemen-
to da idea exposta na primeira fase a
través dun bosquexo, plano e/ou debu-
xo. Os concursantes que consigan che-
gar a esta fase recibirán varios accésit e
premios consistentes en reprodutores
de música dixital, memorias flash, cá-
maras dixitais e ordenadores portátiles.
Toda a información en www.dxid.org e
www.galiciainnovacion.com.

XOGANDO CON LUME
Julia Ares imparte este obradoiro de
iniciación ao esmalte que se desen-
volve no MACUF da CORUÑA o ven-
res 26, de 16 a 20h; o sábado 27, de
10 a 14 e de 16 a 20h; e o domingo 28,
de 10 a 14h. A organización dispón de
25 prazas que se cubrirán por riguro-
sa orde de inscrición, cun custe de 30
euros de matrícula e 25 euros para o
material. Máis información en
www.macuf.com.

XII CONCURSO ÁNXEL CASAL
O Concello de Santiago promove este
certame literario nas modalidades de
poesía, teatro e conto, dirixido ao
alumnado do ensino secundario de Ga-
liza a partir dos 14 anos. Poderanse
presentar obras escritas en lingua gale-
ga, de carácter inédito e tema libre, cun
mínimo de 100 versos na modalidade
de poesía e un mínimo de 10 páxinas a
duplo espazo, na modalidade de conto
e na de teatro. Os traballos presentados

non levarán o nome do autor ou auto-
ra, senón que serán asinados con pseu-
dónimo, e levarán adxunto un sobre
pecho no que, por fóra, deberá figurar
o título do conto, da poesía, ou da pe-
za teatral e dentro os dados persoais
completos do autor, centro de ensino,
título da obra e pseudónimo utilizado,
xunto cunha copia da obra en disquete
en formato Word, acompañando o
exemplar en papel. Os traballos remiti-
ranse por correo certificado, en sobre
pecho, ao Concello de SANTIAGO DE
COMPOSTELA, Departamento de Edu-
cación e Mocidade (Praza do Obradoi-
ro 1, 15.705), antes do 17 de abril.

MONOGRÁFICOS DE LINGUAS
A Escola Oficial de Idiomas de VIGO
mantén aberta a preinscrición durante
todo o mes de xaneiro para os cursos
cuadrimestrais monográficos de Lin-
guaxe Administrativa en Galego; Ac-
tualización de lingua inglesa en nivel
avanzado e Portugués Comercial, que
terán unha duración de 60 h., e a súa
correspondente certificación oficial.

III PREMIO XURXO LOBATO
A asociación de Antigos Alumnos do
Instituto de Monelos organiza este
concurso de fotografía dirixido ao
alumnado de Educación Secundaria de
Galiza. De xeito especial, existirá ou-
tro apartado aberto aos ex-alumnos do
centro. Poderán presentarse un máxi-
mo de tres fotos por participante, de

tema libre, en branco e negro ou cor,
dun tamaño de 18x24 cm en papel fo-
tográfico, que levarán por detrás, nun-
ha etiqueta autocolante, o pseudónimo
do autor e un título. Enviaranse nun so-
bre grande no que se introducirá outro
cos dados persoais do participante e o
enderezo do centro escolar, antes do 31
de xaneiro, ao IES Monelos, rúa Mon-
tes 62, 15009 da CORUÑA. Os partici-
pantes optarán a un primeiro premio
consistente nun diploma e unha cáma-
ra dixital, e a un segundo e terceiro de
diploma e material fotográfico. Os ex-
alumnos premiados tamén recibirán
unha cámara dixital, diplomas, mate-
rial fotográfico e libros de fotografía.

CERO EN CONDUTA NO CGAI
O Centro Galego de Artes da Imaxe,
na Coruña, organiza os seminarios Ce-
ro en conducta, como o que remata es-
te venres 19, titulado A realidade como
relato, da cineasta e documentalista
Mercedes Álvarez no que fai un se-
guimento e estudo do proceso de crea-
ción da súa película El cielo gira
(2004). O próximo curso desta serie
será Histore(s) du cinema de Jean-
Luc Godard, coa presenza como do-
cente de Paulino Viota, analista da
imaxe e director das fitas Contactos
(1970), Con uñas y dientes (1978) e
Ceuerpo a cuerpo (1982), que se cele-
brará entre o 26 de febreiro e o 2 de
marzo. Máis información no telf. +34
981 203 499 ou en www.cgai.org ♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA
DE VIVENDA E SOLO

Convócanse as subvencións que
se poderán outorgar no exercicio
2007 ao abeiro do Decreto
48/2006, do 23 de febreiro, que
regula o programa de vivenda
aluguer. As solicitudes de sub-
vencións para a rehabilitación po-
derán presentarse desde o 1 de
xaneiro até o 15 de decembro do
2007 no rexistro da Consellaría
de Vivenda e Solo ou nas súas de-
legacións provinciais. As solici-
tudes para o arrendamento  pode-
rán presentarse do 1 de xaneiro ao
10 de decembro de 2007 no rexis-
tro da Consellaría de Vivenda e

Solo ou nas súas delegacións pro-
vinciais. Toda a información está
recollida no DOG de 4 de xaneiro
de 2007.

CONSELLARÍA DE MEDIO
AMBIENTE E
DESENVOLVEMENTO
SOSTÍBEL

Estabelécense as bases reguladoras
para a concesión de axudas a enti-
dades sen ánimo de lucro polo de-
senvolvemento de actividades re-
lacionadas co medio ambiente.As
solicitudes deberán presentarse an-
tes do 6 de febreiro. A información
completa pode consultarse no
DOG de 5 de xaneiro de 2007.♦

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

Redd Kross e, á dereita, Neon tocan na sla Capitol de SANTIAGO o próximo xoves 25

Memorial da
Liberdade
pódese
visitar no
Auditorio de
Galicia en
SANTIAGO.
Na imaxe,
campo de
concentración
nunha praia
francesa,
por Uxío
Souto.



■ MÚSICA

FUCK COMICS
FANZINE
Acto de presentación desta
revista coa actuación de
Saldos Arias e Lost Hopes
este xoves 18 ás 22h30 na
Fábrica de Chocolate por
3  ou 4 con fanzine.

HOMENAXE
A JAMES BROWN
Nos platos estarán Anxo de
Pacífico e ex-Kannon como
DJ Pinchito e Jose da Casa
de Arriba como DJ De-Sas-
tre, este venres 19 ás 00h na
Fábrica de Chocolate; coa
consumición regalarase un-
ha chapa conmemorativa do
acto. Neste mesmo local pe-

ro o sábado 20 ás 22h30,
poderemos escoitar a Los
amigos imaginarios (Santi
Campos) por 5 . Máis in-
formación en www.fabrica-
dechocolateclub.com

PETER PAN
SPEEDROCK
O grupo holandés de punk-

rock toca o sábado 20 na
Iguana Club, nun concerto
no que tamén tocarán os ga-
legos Samesugas, que pre-
sentan o seu segundo traba-
llo Alá vai!

SINFÓNICA
DE GALICIA
Vai dar un concerto o vin-
deiro xoves 25 ás 20h30 no
C.C. Caixanova.

■ TEATRO 

OLLARES DE PERFIL
O mito de Greta Garbo, obra
gañadora de 9 festivais inter-
nacionais e premio ao mellor
actor en London e Madrid,
está a ser representada no te-
atro Arte Livre, até mediados
de xaneiro, con grande éxito.
Roberto Cordovani, Humy
Donado, Leonel G. Labor-
de e Ricardo L. Ivars inter-
pretan esta obra todos os ven-
res e sábados ás 22h e os do-
mingos ás 20h. Reserva de
entradas no telf. 986 114 444,
a 13 e 10 euros, ou na bille-
teira por 15 e 12. Máis infor-
mación en www.tal2005.com

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

REENCONTROS
As pinturas de Elisa Abalo ex-
póñense na sala Antón Rivas
Briones até o 4 de febreiro.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

LA HISTORIETA
GALLEGA
A Fundación Feima acolle,
até o 31 de xaneiro (foi am-
pliada ante o éxito obtido),
esta retrospectiva sobre a
banda deseñada galega desde
os anos 70 até a actualidade,
con máis de 50 orixinais de
autores como Xaquín Ma-

rín, Eduardo Galán, Mi-
guel Robledo ou Pinto e
Chinto. Unha das máis ad-
miradas e a obra de Raimun-
do Patiño O home que fala-
ba vegliota (1972) sorpren-
déndolle ao público madrile-
ño ollar algo tan moderno na-
quelas datas; tamén chama a
atención a revista Golfiño,
chocando a súa desaparición.

■ MÚSICA

BALDO MARTÍNEZ
GRUPO
Do Iberojazz, que se está a
celebrar na Coruña, a Ma-
drid para presentar o seu úl-
timo traballo, Tusitalia
(contador de historias en sa-
moano), no que o contrabai-
xista galego desenvolve un-

ha música basada nas raíces
pero utilizando unha lingua-
xe aberta e sen prexuícios
que o converte nunha das
persoas que máis esta a con-
tribuir a personalizar o jazz
ibérico. O grupo compléta-
no David Herrington (trom-
peta), Eduarto Ortega (vio-
lín), Antonio Bravo (guita-
rra) e Pedro López (batería)

e estarán este sábado 20 no
club de jazz Bogui (Barqui-
llo 29) ás 22h30.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

ANOS 80
A Fundação Serralves aco-
lle, até o 25 de marzo, a
mostra Uma tipología, pro-
xecto ambicioso que pre-
senta unha perspectiva es-
pécifica sobre a arte deste
período.

YOLANDA CASTAÑO
www.yolandacastano.com

Páxina electrónica oficial da escritora
Yolanda Castaño. Inclúe datos sobre a
súa vida e traxectoria, un relatorio da súa
obra individual, consulta directa de tex-
tos soltos de distintos xéneros, críticas,
novas e contacto.♦

AA RedeRede
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■ Xa está na rúa o nº 2 do boletín Ga-
liza-Israel. Se queres recibir un exem-
plar en pdf ou en papel, de balde, envía
un correo a galiza_israel@yahoo.es

■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas
a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas, en Semana Santa
por 275 . Dispoñíbel todo o ano. Telf.
981 761 144.

■ 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 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 en Vigo. Am-
biente familiar. Chamádeme, donas e
cabaleiros, 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 perso-
as cara a situación da poboación pe-
nitenciaria galega. Desde entón leva-
mos desenvolvido actividades asis-
tenciais e culturais na cadea, e ase-
sorando e orientado nos seus derei-
tos. Facemos un chamamento a quen
queira colaborar (do xeito que sexa)
para que se poña en contacto con
nós, no telf. 986 291 722 ou no apdo.
6068 36210 de Vigo.

■ Alúgase casa en Penalva (Noguei-
ra de Ramuín), en plena Ribeira Sa-
cra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con gara-
xe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.

■ 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

Tapian a porta dunha propiedade mais perdura a talla esplendorosa da anterior
entrada orixinal. Aínda así o muro de tixolos levantado deixa resquicio para ca-
dea e candado. Deste xeito, os inversores-propietarios ensinarán a calquer pro-
motor o seu rentábel patrimonio co prezo engadido da degradación urbana.♦♦

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

XA Q UÍ N  M ARÍ N

No Verbum
de VIGO
podemos
ver unha

escolma de
novos

creadores
de BD.

En MADRID
(Fundación

Feima),
tamén

temos unha
mostra de

cómic
galego de

todos
os tempos.

Baldo
Martínez

Grupo,
ademais da

na CORUÑA,
tamén toca

en MADRID. 

Pedro
Cabrita
ten unha
instalación
no CAMJAP
de LISBOA.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

A FUNDAÇÃO
Esta instalación de grandes
dimensións realizada polo
artista Pedro Cabrita Reis
no CAMJAP para celebrar
os 50 anos da institución,
con materiais reciclados do
almacén, pode visitarse até
o 29 de abril de 2007, xun-
to cun conxunto de pinturas
da serie White Room.

UN MUNDO DE GAITAS
O Museu Nacional de Ar-
queologia, situado no Mos-
teiro dos Jerónimos, acolle
esta mostra organizada pola
Associação Gaita-de-foles,
na que se dan a coñecer di-
versos exemplares de gaitas
de fol de todo o mundo,
xunto con infografías e
contidos interactivos.♦



Nº

Nº 1.252
Do 18 ao 24 de
xaneiro do 2007

Alberte Núñez Feixóo
declárase centrista e
galeguista. Está ben.

O que non se entende é co-
mo, inmediatamente despois
de definirse dese modo, po-
de aproveitar a mínima opor-

tunidade para rexeitar o uso
máis amplo do galego a ni-
vel oficial ou escolar. En pri-
vado xa se lle ouvíu pregun-
tar varias veces: “Pero para
que coño sirve el gallego?”.
O paradoxo crece se se ten

en conta que máis da metade
dos votantes do PP son gale-
go-falantes e, polo tanto, por
moito auto-noxo que perdu-
re, están maioritariamente a
favor de que o uso da nosa
lingua se normalice.♦
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Máis débil
MANUEL CIDRÁS

Aínda que a alguén lle
poida chocar, mes-
mo a unha organiza-

ción que se move na máis
aberta ilegalidade como a
ETA resúltalle esencial dis-
poñer dunha certa base de
lexitimidade. Que esta sexa
socialmente minoritaria e
que non sempre sexa incon-
dicional ou sen reparos non
quita de que o sustento lexi-
timador dunha base social
significativa sexa condición
esencial de pervivencia,
moito máis determinante
que a capacidade operativa.
No debilitamento desa base
de lexitimación da ETAnos
últimos anos hai tres mo-
mentos clave.

O primeiro foi o asasi-
nato de Miguel Ángel
Blanco, que actuou como
punto de inflexión dun re-
xeitamento social ao que
non puido ser alleo o
mundo abertzale. Boa
parte del tería comprendi-
do mellor, naquel transo,
unha actitude de xenerosi-
dade que non a firmeza
que fatalmente se impuxo.

No segundo non tivo
intervención directa a
ETA, malia as obsesións
alentadas interesadamente
polo PP. Pode datarse nos
fatídicos 11-S ou 11-M. A
brutal irrupción do terroris-
mo islamita tivo un efecto
deslexitimador formidábel
e expansivo ao que tam-
pouco se puideron subtraer
a ETA e a súa base social,
confrontadas ao espectácu-
lo dun horror do que era
preciso arredarse. Os masi-
vos atentados de Nova
York ou Madrid actuaron
coma un espello deforman-
te no que non é posíbel
manter a mirada.  moitos
dos efectos taumatúrxicos
atribuídos á reforma de lei
de partidos foron, na reali-
dade, froito da onda desle-
xitimadora da irrupción do
terrorismo islamita.

O terceiro foi o recen-
te atentado de Barajas. A
ruptura da tregua foi un
duro golpe para as espe-
ranzas de solución que
aniñaban tamén nun con-
torno abertzale farto das
bombas. Arnaldo Otegi,
desautorizado, chámalle
desconcerto.

Como o día que lle deu
un tiro de graza a Blanco,
cando atentou na T4 a
ETA amosou capacidade
operativa pero perdeu do-
ses de lexitimidade que lle
resultan máis vitais que os
explosivos ou as pistolas.
Tirou pola borda o estatus
de interlocutor que é o
máis a que pode aspirar.
Pretendendo mostrarse fir-
me, amosou a súa debili-
dade e afondou nela dunha
forma irreversíbel. Por iso
non é certo, unha vez máis,
o que di o PP de que o pro-
ceso serviu para fortalecer
a ETA. A realidade é que a
ETA é máis débil.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Exerce o xornalismo desde hai
máis de 25 anos e vén de sacar
un disco titulado “Sen novidade
na fronte” que define como mú-
sica para diabéticos, con pouco
azucre. Chámase Xabier Gon-
zález Méndez e agradece que di-
gamos que o disco está á venda.

Xornalista ou cantante?
Xornalista para comer, para

encher o estómago, cantante pa-
ra encher a alma.

Pretendía ser unha pregun-
ta insidiosa.

E que é verdade. Escribir sen
música é como comer sen garfo.
Ademais é unha linguaxe univer-
sal que se complementa coa es-
critura. A letra con música entra.

Iso que é, un titular?
O titular ten que poñelo voste-

de, é libre de escoller o que queira.
Seguro que vén falar do seu

disco.
Veño. É a sublimación do

pracer do intento de comunicar
co contorno.

Un chisco tardío para pu-
blicar.

Pola idade?
¿?
Por que non exercer no mun-

do ao revés? Por que non estar
xubilado dos 20 aos 40 anos e
empezar a traballar aos corenta?

Pretende vivir disto?
Se case nin vivo do outro, do

xornalismo, como vou pretender
vivir da música?

Defínese como cantautor.
Son autor e canto o que com-

poño, serei cantautor.
Canción protesta, seguro.
Protesta subliminal sobre

min mesmo e as persoas que son
coma min, é dicir, os seres hu-
manos, que somos como somos.

Sexa máis concreto!

A miña música intenta ser
agridoce, letras poéticas e música
máis dura para que non empache.

Ou sexa, música apta para
diabéticos.

Exacto, non leva demasiado
azucre.

Tíñao por un beateliano.
As miñas influencias son Ge-

orge Brassens, Jacques Brel, Jo-
an Manuel Serrat, Sabina, Aute,
poetas como Miguel Hernández,
Antonio Machado, Alberti... Mu-
sicalmente falando son hispano,
dos idiomas que entendo: galego,
español, portugués... Recomendo
a todos mergullarse no novo fado
portugués. Gusto moito da músi-
ca portuguesa e brasileira.

Vostede, ademais de escri-
bir e falar pola radio, tamén sa-

ía na tele. É un home público.
Non me vendo.
Non me refería a ese tipo de

persoa pública.
Era broma. Non me conside-

ro un home público, trato de
manterme á marxe do que se
considera como público, aínda
que son xornalista e o xornalis-
mo é unha enfermidade.

Pero actúa.
Porque é unha obriga. O círculo

complétase actuando, véndolle a ca-
ra á xente, aínda que me dá vergon-
za. Teño previstos varios concertos.
O ser humano como ente abstracto
entusiásmame, como concreto, vas
coñecéndoo e ás veces menos.

Outra pregunta insidiosa, é
verdade que foi noivo de Ara-
mís Fuster?

Noivo? Fala dunha persoa que
durante tempo é a túa parella?

Si.
Noivo non fun, foi unha boa

amiga.
Non lle incomodará a pre-

gunta? Admita que lle gusta
que lle dean brasa.

Encántame pero penso que
vostede moita caña non me deu.
Todas as preguntas son lexíti-
mas, cada un pregunta o que
quere e cada un responde tamén
o que lle peta, por iso non hai na-
da molesto. Ademais, non teño
nada que agachar, ou si, pero que
máis dá! Se o disco se titula “Sen
novidade na fronte” é porque
considero que cada batalla é un-
ha etapa da vida e ao rematala
hai que seguir adiante.♦

As montañas de Galiza
Adela Leiro, Mon Daporta, Víctor M. Caamaño, Manuel Núñez e Isaac Pontanilla

O territorio galego é unha sucesión interminábel de lombas, montañas e grandes serras separadas

por milleiros de ríos e regueiros e algunha que outra chaira ou depresión.

A diversidade de rochas e microclimas, xunto coa historia xeolóxica, crearon múltiples morfoloxías de relevo

onde podemos atopar formas suaves ou escarpadas, profundos canóns, ou vales de pouca pendente.

Despois dun grande esforzo ou dunha longa camiñata, non hai mellor sensación

que a de sentar nun cumio e contemplar a paisaxe desde as alturas.

A  N O S A  T E R R A

Xavier González Méndez
‘A letra con música entra’

PA C O  VILABARR O S




