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SON MÚLTIPLAS AS CONSIDERACIÓNS QUE SE PODERÍAN REALIZAR
á vista do que está a ocorrer co poder xudicial. É preciso defender
o dereito dos cidadáns a analizar e criticar as súas actuacións, aín-
da que ao seu máximo órgano, expoñente do desprestixio institu-
cional, lle desguste e aínda trate de coartar a liberdade de expre-
sión e manifestación con unánimes comunicados condenatorios.
Trátase de que non se confunda o Estado de Dereito coa “razón de
Estado” atentando contra as garantías e os dereitos persoais crean-
do estados de excepción fácticos e sobrevidos. Tamén hai que con-
denar o que algúns xuristas prestixiosos denominan como “golpe
de Estado técnico”, para impedir a evolución do Estado cara á plu-
rinacionalidade. A excepcional actuación do poder xudicial contra
a autonomía vasca e contra o proceso de paz ten moitas semellan-
zas co ocorrido o 23-F e o que trata é de reconducir o propio Esta-
do aos lindeiros que a dereita española precisa. Porque, no fondo
de todo está a discusión sobre o modelo de Estado. O Estado das
autonomías, como se evidencia, é un Estado democrático incom-
pleto pois a centralidade conserva e utiliza a maioría dos resortes,
entre eles os xudiciais. Por iso o Estatuto do 1936 contemplaba un
poder xudicial propio. E por iso no acordo de Irlanda, asinado es-
ta semana o Sinn Féin acepta a policía e, pola súa parte, os unionis-
tas un poder xudicial propio en Irlanda do Norte.♦

VIAXES NO SCRIPTORIUM
Paul Auster

Un home, vello e só, está sentado nun
cuarto no que ha i unha ventá e unha porta ,
unha cama , un escritorio e unha cadeira .
N on ten recordos, non sabe se pode sa ír de
a lí. Arredor del apenas ha i obxectos: unhas
fotos vagamente familiares, ca tro moreas de
follas de papel e etiquetas cunha pa labra
escrita a man. Despois do éxito de Brooklyn
Follies, Paul Auster volve cunha novela que
explora o misterio da imaxinación,
o territorio da ficción e da linguaxe.

Galiza volve sufrir os límites de produción dos anos oitenta

Nin leite, nin barcos

A fosa
franquista
de Valencia,
a máis grande
de Europa

(Páx. 19)

Plano Xeral de Vigo: 

As claves
do veto
da Xunta

(Páx. 8-9)

Nin leite, nin barcos



O Goberno central segue a resistir-
se por boca do presidente da SEPI,
Enrique Martínez Robles, a que se
estabeleza un plano de futuro para
que Fene poida volver construír
barcos. Dende que o Conselleiro
de Industria, Fernando Blanco,
presentou un plano conxunto coa
empresa viguesa Barreras, apoia-
do por Caixanova e Caixa Galicia,
o ente público estatal leva argu-
mentando que existen restricións
da UE para poder enaxenar terreos
non utilizados da actual factoría de
Navantia Fene, o que historica-
mente foi Astano.

O Proxecto da Xunta consiste
en buscar un investidor solvente
para os activos ociosos (inmobi-
lizado non utilizado) que posúe a
factoría de Fene. A empresa Ba-
rreras, interesada dende hai anos
en atopar unha localización para
poder facer barcos de máis de
200 metros, ante as limitacións
físicas que ten nas súas actuais
instalacións viguesas, interesou-
se polo ofrecemento da conselle-
ría de Industria. Para darlle soli-
dez á empresa, o departamento
de Fernando Blanco buscou a
complicidade das dúas caixas ga-
legas, que amosaron a súa dispo-
sición a apoiar o proxecto dende
o primeiro momento. 

En total, o plano presentado
por Barreras suporía un investi-
mento de máis de 40 millóns de
euros, xeraría máis de 280 empre-
gos estábeis e arredor de 3.000
postos de traballo cando a planta
estivese en pleno funcionamento. 

Todos estes datos contrastan
coa situación actual, onde Na-
vantia Fene é a planta máis mal-
tratada pola SEPI, ao carecer de

carga de traballo importante e só
conta con 360 traballadores, dos
máis de 5.500 que tivo Astano até
mediados dos anos oitenta. A fal-
ta de volume de pedidos vén mo-
tivada por varios factores. Para
empezar, Navantia Fene, ao igual
que as outros cinco estaleiros que
permaneceron vencellados ao Es-
tado (outros cinco foron privati-
zados), ten unha restrición na
construción de buques civís. 

No ano 2004, coincidindo co
cambio de Goberno, a UE impuxo
unha sanción millonaria a Izar, an-
tigo nome da compañía pública,
porque o PP lle concedeu subven-
cións ilimitadas para paliar as per-
das. En total, Bruxelas obrigaba a
devolver 865 millóns de euros

(unha cifra superior incluso a todo
o que investía o executivo de Az-
nar en Galicia cada ano). Para non
ter que devolver esta cantidade e
coa fin de que os estaleiros non ti-
vesen que pechar, o Goberno cen-
tral chegou a un acordo con Bru-
xelas que impedía que a constru-
ción civil dos estaleiros que per-
manecesen no ente público non
superase o 20% da facturación
global de Navantia. A cambio, o
acordo tamén indica que o cuadro
de traballadores do grupo non po-
de superar as 5.562 persoas.

En segundo lugar, a factoría
de Fene é a que menos carga de
traballo presenta dende o 2003.
Mentres que as factorías andalu-
zas do grupo levan dende o 2005

captando contratos militares, Fene
está nuns índices de infrautiliza-
ción que converten a factoría nun
deserto, tal e como recoñecen os
sindicatos CC OO, UGT e a CIG. 

Perdas por activos ociosos

A propia compañía emitiu un in-
forme neste ano no que valora as
súas contas. Entre as conclusións
as que chega, recoñece que po-
súe unhas altas perdas polas in-
frautilización das instalacións de
Fene. “As perdas antes de im-
postos rexistradas pola compañía
no ano 2005 ascenden a 178,19
millóns de euros, destacando que
en dito importe se atopan incluí-
dos como resultados extraordi-
narios negativos 31,3 millóns de
euros pola dotación á provisión
de activos ociosos nas nosas ins-
talacións de Fene-Ferrol funda-
mentalmente”.

A punto de cumprirse dous
anos a entrada en funcionamento
da empresa pública, os estaleiros
andaluces contan cunha carga de
traballo acumulada até o ano
2010. En Galicia neste tempo só
chegou un contrato para Ferrol,
dunha fragata F-100 para a mari-
ña española. 

O propio informe de Navan-
tia indica que non existe no mun-
do unha demanda suficiente de
buques militares capaz de soster
o xigante público, como até ago-
ra, xa que a maior parte dos paí-
ses optan pola autofabricación.
Pola contra, a construción civil si
vai experimentar un incremento
forte crecemento, cunha deman-
da que no 2005 superou os 2.171
buques mercantes.

O proxecto que presentou a
consellería de Industria non pre-
tende privatizar a planta de Fene,
senón darlle uso ás instalacións
que levan anos sen tocarse. Se-
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Navantia recoñece que a situación actual lle orixina
31 millóns de euros anuais de perdas

O Goberno central négase a buscarlle
unha solución á falta de actividade

do estaleiro de Fene
RUBÉN VALVERDE

O executivo de José Luís Rodríguez Zapatero non só non cumpre os seus compromisos de investimento con Galicia, senón
que tamén está poñer en marcha medidas lesivas para os nosos intereses. Se hai un mes se coñecía que o plano lácteo deixa-
ba sen cota aos nosos gandeiros, esta semana a SEPI négase a buscarlle unha saída á falta de actividade do estaleiro de Fene.

Demanda de maior prevención para evitar accidentes en Navantia. Abaixo, Fernando Blanco, conselleiro de Industria.



gundo o presidente de Barreras,
Francisco González Viñas, “to-
dos os días recibimos demandas
para fabricar barcos de máis de
200 metros de eslora que non po-
demos atender. Se finalmente a
SEPI non negocia a venda dos te-
rreos, que obviamente sairían a
concurso público, teremos que
buscar outras alternativas en Asia
ou noutros lugares de Europa. En
todo o Estado existen unhas ins-
talacións semellantes ás de Fene,
con tantas posibilidades e penso
que a nosa aposta como empresa
galega ten que ser Galicia”.♦
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Vén da páxina anterior

O conselleiro de Industria com-
parecerá no Parlamento o vindei-
ro día 13 para pedir no pleno que
os grupos emitan un pronuncia-
mento para que o Goberno cen-
tral lle busque unha saída á situa-
ción do estaleiro de Fene, des-
pois de moitas promesas electo-
rais que anunciaban planos de di-

namización para Ferrolterra. 
Ademais, o BNG tamén lle

pedirá ao presidente da Autori-
dade Portuaria de Ferrol e a
candidato a alcalde polo PS-
deG-PSOE, que lle pida ao Go-
berno que se rescate a conce-
sión outorgada polo Estado á
Navantia, “que tiña como con-

dición que os terreos fosen usa-
dos para construír barcos e que
nestes momentos non se están
utilizando para nada”.

Por último, os nacionalistas
pediranlle ao presidente galego
Emilio Pérez Touriño que na en-
trevista que manterá o vindeiro
día seis de febreiro con Zapate-

ro, aborde o tema do estaleiro de
Fene. Cómpre lembrar que en
plena campaña electoral Rodrí-
guez Zapatero prometera que as
oito patrulleiras para o Goberno
de Venezuela que na actualidade
están a facerse en San Fernando,
irían a parar ao complexo Fe-
rrol-Fene.♦

O BNG presentará medidas para que a Autoridade Portuaria
rescate a concesión dos terreos non utilizados por Navantia

En Galicia presentáronse máis
de 5.500 solicitudes para mer-
car cota láctea. Peticións que na
súa maior parte non van poder
ser atendidas polo plano apro-
bado polo Goberno central que
aboca á desaparición de moitas
explotacións. O Goberno apro-
bou un plano que territorializa a
cota. O 80% da cota abandona-
da en cada comunidade será

asignada mediante pagamento a
gandeiros da mesma autonomía.
O 20% restante pasa a unha re-
serva estatal que será asignada
gratuitamente aos gandeiros con
maiores necesidades, aínda que
teñen preferencia os da comuni-
dade autónoma onde se abando-
na a explotación. 

Galicia, que conta co 55%
dos produtores, queda polo tanto

con posibilidade de acceder a
ese 20% de reserva estatal, pero
nin sequera en condicións pre-
ferentes. A situación pode levar
a novos peches. “Na actualidade
temos unhas 15.000 explota-
cións. Con medidas coma esta,
aquelas cuxa idade sobrepasa os
50 anos quedan sen folgos nin
ganas para seguir e acabarán pe-
chando. O importante sería que

o Estado buscase unha saída pa-
ra aquelas explotacións que que-
ren seguir. O comportamento do
Goberno central con Galicia é
inexplicábel”, asegura o respon-
sábel do sector gandeiro do
SLG, Xabier Gómez Santiso. O
BNG xa advertiu que vai vixiar
o reparto da cota láctea, ante a
posibilidade de que se produza
información privilexiada.♦

Máis de 5.500 solicitudes para mercar cota láctea que non poden ser atendidas

Nun informe elaborado pola con-
sultora Estratos para a Conselle-
ría de Industria, a antiga Astano
non se pode encher nunca coa
carga militar. Nestes momentos, o
estaleiro só usa o 5% da súa ca-
pacidade de produción, motivo
polo que o informe conclúe que
ten que abrirse á actividade civil. 

A SEPI argumenta que existen
impedimentos de Bruxelas para
poder enaxenar terreos para cons-
truír buques civís. Porén, nin os
sindicatos, nin a Xunta, nin a pro-
pia Comisión Europea ten cons-
tancia de que exista un acordo de-
sas características. É máis, en
principio Bruxelas apostaba pola
privatización de todo o sector pú-
blico naval. O propio Pedro Sol-
bes defendía ese proxecto cando
saíu a luz a noticia das subven-
cións ilegais do Goberno do PP. 

A SEPI apostou por buscar-
lle compradores a varios estalei-
ro do grupo, como a factoría de
Juliana, en Xixón, Construccio-
nes Navales do Norte en Sestao
ou Astilleros de Sevilla S.A. Na
actualidade, ante a falta de carga

de traballo que padece o centro
de Fene, Bruxelas semella que
tamén estaría disposta a deixar
enaxenar os activos ociosos. A
propia SEPI sabe que coa actual
facturación militar, que se per-
mita construír un 20% de bu-
ques civís non supón unha canti-
dade importante, xa que a cifra é
moi pequena e non dá para man-
ter as factorías do grupo a pleno
rendemento. 

“Alguén na SEPI debería ex-
plicar por que motivo non que-
ren que se constrúan barcos en

Fene. Xa na anterior reconver-
sión esta era a única factoría que
non podía facelo (só adicada a
plataformas). Pensamos que non
existe ningún acordo coa UE que
impida levar a cabo o plano de
Barreras. De todos os xeitos se
hai algún documento segredo, o

Goberno central debería facelo
público para que todos nos ente-
rasemos”, explica o senador do
BNG, Francisco Jorquera.

A venda dos activos ociosos
da compañía, aforraríalle as arcas
públicas máis de 30 millóns de
euros ao ano. “As razóns non son

económicas, nin tampoco se trata
dunha prohibición. Máis ben
pensamos que o Goberno central
quere seguir mantendo esta situa-
ción para que aos estaleiros anda-
luces non lles saia un competidor
potencial, como é Fene”, engade
Francisco Jorquera.♦

Bruxelas nega que exista un acordo oculto que impida
venderlle terreos a Barreras

Francisco González Viñas, presidente de
Barreras.

A falta dun pronunciamento en
profundidade por parte da CIG,
que se coñecerá a vindeira sema-
na, as tres grandes centrais sindi-
cais opóñense ao plano presenta-
do por Barreras para facerse cos
activos ociosos da empresa. O
presidente do comité de Empresa
de Astano, Jorge Prieto, de CC
OO, sinala que “apostamos por
seguir como unha empresa pú-
blica e que o Goberno consiga

carga de traballo en materia de
buques civís. Os traballadores
votamos seguir dentro de Navan-
tia. Non existen terreos ociosos,
o que pasa é que a dirección da
compañía non busca novos con-
tratos. O futuro non pode pasar
nunca por privatizar unha em-
presa. Barreras e a consellería
caeron nun erro de precipitación
e de non explicar ben as cousas.
A nosa aposta é seguir perten-

cendo ao Estado pero con máis
contratos civís”.

O secretario xeral da Federa-
ción do Metal e a Construción da
UGT-Galicia, Manolo García,
ten unha opinión semellante á de
CC OO. “No 2004 asinamos un
acordo para seguir nos estaleiros
públicos e non privatizar a em-
presa. O que teñen que tratar os
señores da Xunta é que a SEPI
nos consiga máis contratos e nos

desbloquee a prohibición de
construír máis do 20% civil. Sei
que existe un acordo co Goberno
central para que Defensa cons-
trúa unha fragata 106 en Fene.
Ese debe ser o camiño a seguir”,
asegura Manolo García.

A CIG, pola súa banda, amo-
sa unha posición máis mitigada.
Segundo o secretario xeral de
CIG-Metal, Miguel Malvido,
“coidamos que é positivo que a

consellería trate de buscarlle un-
ha solución á situación de Fene,
que nestes momentos é desola-
dora. Porén, sobre o plano pre-
sentado cernen moitas dúbidas
que teñen que explicar, como por
exemplo se conduciría á privati-
zación da compañía ou cal sería
o futuro de Barreras en Vigo.
Penso que se trata dun proxecto
que hai que madurar máis e estu-
dar máis polo miúdo”.♦

Os sindicatos apostan
por fabricar buques civís
baixo o paraugas do Estado



Sería arriscado afirmar sen máis que os
cidadáns desconfían da xurisdición or-
dinaria, isto é, dos xuíces e tribunais

que deciden, neste nivel, os conflitos de ca-
rácter civil, penal, contencioso-administra-
tivo e laboral.

Porén, hai un dato certo que precisa dun-
ha explicación plausíbel. Refírome ao éxito
social evidente da xurisdición constitucional,
nomeadamente do recurso de amparo que,
como é ben sabido, se arbitra para defender
os particulares fronte ás violacións dos derei-
tos e liberdades constitucionais causadas por
disposicións, actos xurídicos ou simple vía
de feito dos poderes públicos.

¿Que supón este éxito innegábel, que
revela o elevadísmo número de recursos de
amparo que se interpoñen todos os anos?:
¿quizais que a xustiza ordinaria non é boa,
que se producen demoras indebidas, que
hai defectos de garantía, que os xulgados
están ateigados de preitos e os xuíces atafe-
gados, obrigados a pór as sentenzas na súa
casa mentres axudan a callar a tortilla fami-
liar para a cea?; ¿resulta conciliábel coa ne-
cesaria serenidade do xuízo premiar os xuí-
ces con produtividade polo número de re-
solucións que emitan?; ¿significa todo isto
que a tutela efectiva non é tan real e efecti-
va como a Constitución presupón?, ¿ que,
en consecuencia, a xustiza constitucional
ten de actuar, desmedidamente, como xera-
lizado “bálsamo sandador” de tantas eivas e
defectos?

Hoxe en día, os recursos de amparo re-
presentan un 98 por cento dos asuntos re-
xistrados no Tribunal Constitucional: uns
10.000 amparos en 2005 e non menos de
12.000 en 2006. E a todo isto cómpre en-
gadir que o fondo de recursos pendente de
resolución achégase xa aos 13.000 asuntos.
Dito con sinxeleza e á galega: o Tribunal
Constitucional (TC), por certo presidido
por unha ilustre xurista paisana nosa, de
Monforte de Lemos, “non dá feito” e cada
día amoréanselle máis e máis expedientes.
A situación non é distinta da que se advir-
te no Tribunal Supremo e nos tribunais su-
periores de xustiza das comunidades autó-
nomas. A reclamación que se produce na
reforma dos Estatutos de Autonomía (de

maior competencia dos tribunais superio-
res, reservando ao Supremo simplemente a
unificación de doutrina, e a descentraliza-
ción ou desconcentración do Consello Xe-
ral do Poder Xudicial) semella unha recla-
mación razoábel e acaída para canalizar
eficazmente unha solución de
bloqueo xudicial que pode le-
var axiña á creba total dun sis-
tema xa colapsado.

Todo isto ocorre, ademais,
malia que un 96 por cento dos
amparos presentados non se ad-
mite a trámite, isto é, non se en-
tra no seu fondo, por entende-
los carentes de fundamento ou
por incumprir a demanda, de
forma manifesta e irremediá-
bel, os requisitos legais. E aín-
da máis: a presentación de re-
cursos de amparo continúa a
medrar malia que, dos recursos
que conseguen superar tan es-
treito filtro de admisibilidade,
tan só resultan estimados ape-
nas un 2 por cento. 

Porén, nin siquera tan rabelo
éxito procesual desanima os ci-
dadáns, que seguen a gastar os
cartos e o tempo nos amparos,
apurando até o extremo unha
esperanzada procura da defensa
dos seus dereitos que cren vul-
nerados.

É obvio que, dende outra
perspectiva, de tan cativa esti-
mación de recursos de amparo
podería tirarse tamén a conclu-
sión de que o noso sistema xudi-
cial ordinario funciona de forma
correcta e que son os cidadáns os
que, levados dun acusado activismo impug-
natorio, abusan insensatamente do recurso de
amparo. Mais non parece.

Fronte a esta situación, a presidenta do
TC quere unha reforma consistente en in-
corporar un derradeiro banzo á xurisdi-
ción ordinaria en caso de alegación de le-
sión dun dereito fundamental, se non se
puido facer ao longo da tramitación xudi-
cial. En definitiva, liberarse o TC do pro-

blema e transferilo á xurisdición ordinaria.
Isto non é quen de agochar un intento de

restrinxir a lexitimación para acudir ao TC
en defensa de dereitos fundamentais. Esta
instancia podería dedicarse así, con máis
tempo e comodidade, a “resolver conve-

nientemente” outros temas de
constitucionalidade afectantes á
estrutura do Estado, ao Título
VIII da Constitución, ao control
estrito da lexislación das comu-
nidades autónomas, a tutelar a
expansión da eficacia unifor-
mante das leis de bases... En
definitiva, para que perdelo
tempo cos dereitos indivi-
duais?. Mellor unha redución
da garantía dos dereitos funda-
mentais dos cidadáns e unha
cumprida defensa da integrali-
dade unitarista do Estado.

Este podería ser o segredo
de Pulchinela da reforma da
LOTC que se pretende impul-
sar, pretextando atascos ou
acumulación de preitos e ale-
gando que os seus maxistrados
non dan feito e magnificando
que o TC non pode, con tanto
amparo, atender a “asuntos im-
portantes”.

Naturalmente, as solucións
poderían vir doutra parte, por
exemplo, dotando o TC de máis
medios, xa que a tutela efectiva
non se configura só como un de-
reito-garantía, senón que esixe,
como o propio TC ten reiterado
até a saciedade, unha actividade
positiva e eficaz dos órganos xu-
risdicionais... ¿Como, pois, bus-

car a solución na redución da lexitimación
para o amparo ou con poñer, ao final dun tris-
te soneto procesual, un estrambote á xurisdi-
ción ordinaria en forma de chanzo supletorio
“por se algún dereito fundamental puidese
ter sido vulnerado”? En Madrid, e algúns por
aquí, non dan puntada sen fío.♦

PAULO GONZÁLEZ MARIÑAS é profesor de Dereito
Administrativo na Universidade da Coruña.
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‘A
presentación
de recursos
de amparo
continúa
a medrar

malia que,
dos recursos

que conseguen
superar

tan estreito
filtro de

admisibilidade,
tan só

resultan
estimados

apenas
un 2%”

Cartas

Isolma
Anunciábase como espectáculo
de danza… e iso foi o que vimos
as persoas que asistimos, no Pa-
lacio da Cultura de Pontevedra, á
representación de Isolma. Danza
moderna pero na que todos pui-
demos ver, tamén, os pasos do
baile tradicional… danza que
trasmitiu moita beleza, moito ta-
lento e tamén moito esforzo.

Puidemos asistir a unha apos-
ta por dignificar algo propio, so-
cialmente pouco  valorado. Visibi-
lizalo para facernos sentir orgullo-
sos de pertencer a este país. E saí-
mos con burbullas no corpo, flo-
tando, con ganas de baile, vivos!

Tamén se anunciaba música e
sentimos música coa que identifi-
carnos. Escoitamos a gaita, a zan-
fona , o violín, o acordeón, a pan-
deireta… ao lado de instrumentos
de vento, dun baixo, dunha bate-
ría… a evolución lóxica dunha
banda musical, aquí en Galicia.
Instrumentos e voces que foi un

luxo escoitar en directo.
Pero, fundamentalmente, o

que nos chegou foi o entusiasmo
deses artistas que temos, orgullo-
sos de pertencer ao país. Chegou-
nos a frescura da súa xuventude e
o seu entusiasmo. Trasmitiron ,
polo tanto, futuro e esperanza.

Hai poucos días o concerto
de Treixadura, no Principal aba-
rrotado, e o público en pé can-
tando a coro con eles… agora
Isolma e o numeroso público en
pé aplaudindo emocionado… al-
go está cambiando, estamos
“deixando a camisa vella” como
as serpes, para medrar. Será que
este país está empezando a que-
rerse, a gozar co propio!

Nun momento en que  políti-
cos resesos se empeñan en frear
o proceso dun bo Estatuto para
Galicia, hai esperanza. Queiran
ou non queiran eses políticos es-
te país avanza. Está avanzando
polo camiño da creación e a arte,
polo camiño dos libros, da asun-
ción da cultura propia.

No escenario, aire fresco pa-
ra combater o aire enrarecido das
constantes estrataxemas que im-
piden gobernar, que dificultan a
construción. Vimos, pois, un es-
pectáculo de música e danza que
debería percorrer o país… vimos
danza e música nosas dignas de
ser lucidas  fóra.

Máis libros, máis danza, máis
música… como “armas de cons-
trución masiva”.♦

MERCEDES VÁZQUEZ
(PONTEVEDRA)

Cidadáns culpábeis
É ignominioso que os propieta-
rios dos montes teñan de pagar o
custo dos incendios polo motivo
que for porque o lume xorde por
moitas maneiras, case sempre de
xeito intencionado, non só pola
falta de limpeza. Ademais, o me-
dio rural galego está na banca-
rrota, coas pensións máis baixas
de todo o Estado, co prezo da

madeira polo chan… Con este ti-
po de medidas represivas o aban-
dono será maior e máis rápido,
sen dúbida. Os grandes benefi-
ciados serán aqueles que queiran
monopolizar a propiedade do ru-
ral. Por pór un exemplo, noutras
autonomías conceden subven-
cións para poda de árbores e lim-
peza de toxo (en Castilla-La
Mancha chégase a pagar unha
media de 1.000 euros por hectá-
rea).

Outra medida curiosa é esa
de culpar os usuarios dos colap-
sos das urxencias. Co que custou
botar a Manuel Fraga e os seus
sucesores utilizan argumentos do
máis fraguistas. Somos culpá-
beis do que non funciona. É la-
mentábel, ademais de asombro-
so. De que nos van culpar nos
vindeiros xornais? 

O Goberno segue a mesma
política económica, sanitaria,
enerxética, educativa, etc, que o
anterior gabinete. Pero aínda é
máis agresivo nalgúns asuntos:

A reforma da xustiza constitucional
PAULO GONZÁLEZ MARIÑAS

Nos nosos días aumentan os recursos de amparo fronte ao Tribunal Cons-
titucional. Este modelo podería debilitar a confianza na xustiza ordinaria.Palabras dunha

dependenta: “ C ase
non nos quedaba
roupa para as
reba ixas. Entón,
puxemos roupa de
temporada , incluidas
camisetas de sisas. A
xente botouse a elas e
iso que había cero
graos fóra”.

Contra a lóxica
maniquea dos
telefilmes, a  vida non
é en branco e negro.
O s xudeus, vítimas
durante séculos en
Europa , son agora
colonos en O riente
Próximo. O  Sta lin que
liberou Europa dos
na z is, mandara antes
eliminar a  Isa ac
Babel, un dos
mellores escritores do
século. O  etarra De
Juana , responsábel de
varios asasina tos,
converteuse agora en
vítima . M argaret
Tha tcher escribiu nas
súas memorias que
era posíbel admirar a
coraxe ante a morte
de Bobby Sands e
dos outros nove
republicanos do IRA ,
fa lecidos en folga de
fame , sen simpa tiz ar
coa súa causa
criminal.

En OpenCor
triplican os andeis de
bebidas a lcohólicas e
de Coca -Cola . Unha
clienta pregúnta lle ao
encargado: “ Q ue?
Converténdose en
suministradores
oficia is do botellón?” .
N on se pode repetir
aquí o que respondeu
o encargado.

María Xosé C aride ,
actua l Conselleira de
Política Territoria l,
asinara un manifesto
da asociación O utro

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González



Na internet, que é onde un ve anunciadas
as cousas máis extraordinarias, atopo o
remedio para o problema lingüístico de

Galiza: o “Subliminal Learn Galician CD”.
Trátase dunha creación de Brainwave Mind

Voyages, unha empresa dos USA fundada polo
hipnoterapeuta especializado en programación
neurolingüística, Marc VanDeKeere. BMV
–esa empresa, non a de automóbiles– ten cedés
para aprender mediante o método inconsciente
(mentres un dorme) unha multitude de linguas,
a maiores doutros cedés que, polo mesmo sis-
tema, curan todas as doenzas, manías e proble-
mas que un poida imaxinar. Todo mediante a
máis avanzada tecnoloxía, que no sitio web e
en inglés soa contundentemente. 

Reproducirei simplemente algunhas das
vantaxes do CD para a aprendizaxe subcons-
ciente do galego:

“Programa para dominar subliminalmente a
lingua galega usando afirmacións positivas de
grande alcance e suxestións hipnóticas, autori-
zando mensaxes subconscientes. Alimente o seu
subconsciente con afirmacións e mensaxes su-
bliminais para a reprogramación eficaz nos ni-
veis de base. Utilice o seu subconsciente mental
para aprender como ler, falar e comunicarse flui-
damente en galego. Desate o seu lingüista inter-
no para as habilidades conversacionais verbais
crecentes, mellorando a comprensión na lectura
e as habilidades da escrita para a fluidez dura-
deira do idioma estranxeiro. Escoite simplemen-
te o son acougante do océano e prepárese para
enchouparse de todas as mensaxes positivas.
Cree resultados permanentes mentres vostede
durme. Aumente os seus resultados instalando
patróns positivos de desexo, de crenza, de ex-
pectativa e de disposición mental. Elimine cal-
quera bloqueo interno preexistente e as limita-
cións mentais reducindo as crenzas e  pensa-
mentos negativos que poidan obstaculizar o seu
progreso. Abra as comportas do seu subcons-
ciente mental para a programación positiva acer-
tada. Abra o seu subconsciente mental para per-
mitir que o proceso de reprogramación aconteza
tan doadamente e  sen esforzo coma el.” E aínda
hai outras frases que enumeran máis vantaxes.

Resulta evidente a eficacia deste método pa-
ra poñer a andar con decisión o Plano de Nor-
malización Lingüística aprobado en 2004 por
unanimidade no Parlamento Galego. Dende en-
tón, o PP recuou, o PSOE dá –segundo quen fa-
le e diante de quen fale– un paso adiante e outro
atrás, e o BNG semella estar a velas vir, conten-

tándose con falar das monecas. E
non podemos seguir así: que lles
poñan pola noite o céde curativo
(hai nos USA 5.000 exemplares) a
ver se cando espertan se decidiron
dunha vez.

E a ver se ademais de falar
do galego no ensino –asunto de
certo importantísimo– a Xunta
tamén se decide a normalizar a
presenza do galego en todos os
ámbitos da vida cotián e me-
diante o seu uso por todo o teci-
do da Administración Galega.

E se, cando imos ao noso
Centro de  Saúde, ao hospital do
Sergas ou a calquera punto do
sistema sanitario galego, vemos
que  os avisos, a documentación,
os impresos e as instrucións es-
critas están por fin en galego. Porque hoxe,
practicamente son inexistentes na nosa lingua,
malia unha circular enviada pola Secretaría
Xeral Técnica da Consellería de Sanidade xa
en 1997 (“Deberá empregarse o idioma gale-
go en toda comunicación escrita, orixinal ou
normalizada, que cause efectos no territorio
da Comunidade Autónoma de Galicia”) Hoxe,

nin mesmo na rotulación dos edi-
ficios se cumpre a galeguización:
o Hospital Cíes, de Vigo, ten un
gran cartel diante: “Unidad de
Cirugía de ciclo rápido”. Nin iso.

Ou se cando, polo camiño,
escoitando Radio Galega Músi-
ca –unha emisora de radio insti-
tucional da Xunta de Galicia
que emite exclusivamente can-
cións en español e inglés– sor-
prendémonos con atopar nela
unha importante presenza de
cancións en galego. Porque, po-
lo que se ve, segundo esa emi-
sora nun seu slogan (“RGM, o
son que te identifica”) o que
identifica aos galegos é o espa-
ñol e o inglés. E seica non exis-
ten cancións en galego.

En fin, a ver se palpamos unha serie de cou-
sas que nos fan crer que o chamado “Acordo de
Goberno” é algo máis que papel mollado.

Senón, mellor será que a nación –a de
Breogán e mais de todos– non esperte por
agora do seu sono.

E que, mentres dorme, escoite o Sublimi-
nal Learn Galician CD.♦

Nº 1.254 ● Do 1 ao 7 de febreiro do 2007 ● Ano XXX

Xosé Lois

Non espertes do teu sono!
HENRIQUE HARGUINDEY BANET

O autor reclama desde a ironía un avance máis decidido nas políticas de normalización lingüística.

Vigo é posíbel contra
o PX O U de Vigo.
C ando foi nomeada
para o cargo
arríncaron a folla do
escrito.

O escritor inglés
Barbeillón escribe , en
O  diario dun home
decepcionado,
a lgunhas experiencias
de cando era novo:
“ A L. ocorreuselle
facer unha travesura ,
supoño que debido a
que facemos moi
pouco deporte , e
sacou dos seus
gonzos a  porta dunha
cancela , arrastrouna
un par de iardas a té
un bosquiño e a lí
guindouna no chan” .
O  texto é de 1908 .
Explicará a lgo as
gamberradas das que
é tan acusada a
mocidade de hoxe?

Segundo a lgúns
xorna is,  no ensino
de G a l i z a  ex iste
unha  gran
controversi a  ante a
posib i l id a de de que
se incremente o
número de c l ases a
imp artir en g a lego .
Ded ic an p áx inas e
p áx inas a  tan gordo
deb a te .  Po is ben ,
resulta  que ,  segundo
eses mesmos
xorna is,  os que
pro testan son vinte
(2 0) pro fesores de
c aste l án que non
queren que va i a  en
g a lego un p a pe l
interno ,  de uso só
p ara  os pro fesores,
segundo l les mand a
a  C onse l l arí a .  Eses
mesmos xorna is
concedéronl le unhas
pouc as l iñas á  fo lg a
a  pro l do ensino en
g a lego ,  do 8  de
novembro ,  seguid a
po lo 4 4% dos
estud antes do
segundo cic lo d a
ES O ,  b a chare l a to e
cic los forma tivos,
segundo d a tos
o f ici a is,  e  por c ase o
dup lo se se teñen en
conta  só os centros
públicos.♦

‘A ver se
palpamos unha
serie de cousas
que nos fan crer
que o chamado

“Acordo de
Goberno” é

algo máis que
papel mollado”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

queremos máis autoestradas e
trens de alta velocidade ca nin-
guén! Aquí hai moitas carencias
e non podemos dedicarnos a fa-
cer unha política desarrollista,
de elite, mentres non se resolvan
os problemas máis urxentes.♦

XOSÉ GARCÍA
(FERROL)

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 xor-
nada continua:

DE 8 A 16 HORAS.

Ramón Novo Gonzalez pertencia a esa distinta cla-
se de mariño para todas as estacións: irónico, reso-
lutivo e capaz no mal tempo e agudo e falangueiro
nos recesos, de palabra sempre un segundo por
diante do chicote do interlocutor, no esixente estilo
de regueifa do bairro do Pino de Vigo. Todos os
que tiveron a fortuna de navegar con el non esque-
cen o seu consello sensíbel e sabio, fardado para
non variar con dúas voltas de humor.

Neste mariño de lei, colaborador de A Nosa Terra
e asesor editorial en temas de mar de Edicións Xerais
de Galicia, debeu pensar Urbano Lugrís cando pin-
tou a Habitación do Vello Capitán, retrato dun tolo
polo mar en terra, coleccionista de todo o que pode
dar algún descanso á memoria raptada polo roncallo
da onda. Leitor confeso e libreiro da libraria Arcova
na que continuou o traballo de Roi Alonso, no local
da rúa Colón de Vigo nos primeiros 70, erudito en to-
das as solucións que no mundo inventaron os nave-
gantes para se orientar na grande chaira, estudoso da
saga mariñeira do seu país, profesor e formador de
mariños en todos todos os barcos nos que foi oficial
ou capitán, dende o vello tratasatlántico Habana re-
pintado de barco factoria co nome de Galicia, nas au-
gas de Namibia, até o Cornide Saavedra que manda-

ra até pouco antes do retiro, hai menos de dez anos.
O tamén mariño e escritor Xesús Franco confesa

saudades de non saber tanto do mar coma Novo, en
homenaxe ao que fora o seu amigo e mentor literario.
Ramón Novo era parte desa anomalía entre os mari-
ños profisionais que consiste en seguir buscando o
mar despois de ter traballado nel, no estilo de Joshua
Slocum, o oficial mercante que mercou a balandra
Spray para dar a volta ao mundo cando lle chegou o
retiro. Novo navegaba no Gentle Dragon, unha pre-
sumida goleta á que non quixo cambiar o nome para
non atrair o malfado, dacordo coa vella supersticion
mariñeira. Con esta mesma afición mandou o veleiro
Galicia que fixera a Regata de América nos primei-
ros 80 e antes fora patrón do Breogán, o barco de coi-
ro con vela de liño ideado por Fernando Alonso Ro-
mero, que homenaxeaba os primeiros navegantes
desta beira. Xunto con Ramón Rivas Lago editou  no
96 o Manual Marítimo Pesqueiro Galicia.

Estudoso da terminoloxía de mar colaborara co
historiador Alfonso Philipot Abeledo.

Novo finou en Vigo ao pé da letra de Du Bellay
que anuncia un pasamento feliz a todos os que co-
ma Ulises trazaran unha carta completa do mar an-
tes de regresaren á patria da lingua e do recordo.♦

A derradeira navegacion de Ramón Novo,
mariño de lei e home de letras

GUSTAVO LUCA
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Sen auto-
identificación
XOSÉ M. SARILLE

Olíder do PPdeG acos-
tuma a dicir que o seu
partido é galeguista.

Isto hai que celebralo, porque
calquera nacionalista aspira a
que os seus principios sexan
asumidos por toda a socieda-
de. En realidade a meta do
nacionalismo é lograr que to-
do o universo social do país
se incorpore a esta ideoloxía,
á marxe dos criterios que ca-
da quen defenda en materia
social e económica.
Desculpen pola reiteración os
que asistiron aos seminarios
de ERGA.

Núñez Feixoo nunca ía
máis alá da súa acostumada
definición, até que o outro día
nun programa de debate dixo
que consistía en amar a Gali-
za, as súas xentes. E máis na-
da. Ao escoitalo, a primeira
sensación é dunha grande po-
breza argumental, que nunca
se tería dado no Partido Popu-
lar de Fraga. Nótase que se
trata dunha repetición mecáni-
ca, herdada, sen que o novo
dirixente nin o encargado das
fundacións a teñan sometido a
estudo e revisión. 

Amar a Galiza está moi
ben, pero ideoloxicamente
non é indicio de nada. Como
tampouco é síntoma de gran-
des empresas futuras amar a
praia de Benquerencia, nin
querer a Montecubeiro, terra
do meu pai, miña terra nai,
implica montecubeirismo, se
me permiten a expresión.

Estas cousas tíñaas mellor
traballadas o anterior xefe do
PP. Desde finais dos anos
oitenta, cando articulaba a idea
da administración única,
tentou dotarse dunha teoría a
respecto do para eles debía ser
Galiza e baixo que criterios
habían intentar o seu cambio e
a súa evolución. Encargáralle
estudos á Fundación Alfredo
Brañas acerca da
autoidentificación, falaban do
rexionalismo do mesmo
Brañas e da identidade de Ga-
liza na política e na
xurisprudencia. Desas cousas
que son necesarias para ter es-
queleto. Que a especulación
fose boa ou mala é secundario,
o principal é que foi esquecida
pola nova cúpula do PP. Man-
ter a práctica política diaria e
atender a disquisicións teóricas
para enriquecer os partidos é
difícil, está ao alcance de pou-
cos. Normalmente todo o
mundo vai tirando, resolvendo
as axendas e grazas. 

Aínda que fose doutro
xeito, estes tempos non son
propicios nin para vender  re-
xionalismo de Brañas. Tería
que ser moi forte o líder
galego para que unha xefatu-
ra  situada na dereita
extrema, soportase a reivindi-
cación de maior poder para
Galiza. E non é o caso.♦

O vicepresidente da Xunta, den-
tro das súas competencias en
Relacións Institucionais, formu-
lará proximamente ao Ministro
de Administracións Públicas,

Jordi Sevilla a necesidade de
acelerar o traspaso de novas
competencias a Galiza, unha vez
que se ten aprazado o proceso
de reforma do Estatuto. Segun-

do Vicepresidencia, xa se ten so-
licitado esa entrevista e se está á
espera de fixar unha data para o
encontro.

A realidade é que unha vez
constatado que non era posíbel
un acordo a tres, e daquela a
posibilidade dunha reforma
consensuada, pasa a primeiro
plano a negociación de novas
competencias. Quintana xa in-
dicou nunha entrevista na Ra-
dio Galega, cales serían as

prioritarias na negociación, “a
consecución para Galiza dunha
policía propia, as competencias
en materia de tráfico, o salva-
mento e a seguridade marítima,
a conca hidrográfica do Miño,
a participación de Galiza dun
xeito directo no mercado de
valores e nas políticas econó-
micas industriais ou a posibili-
dade de mellorar a nosa repre-
sentación dentro da Unión Eu-
ropea” serían os pontos de re-

O documento de traballo ten orixe no pacto de lexislatura de BNG e PSOE

Ante o aprazamento da reforma estatutaria
o goberno negociará setenta novas competenc

O Vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, co Ministro da Administracións Públicas, Jordi Sevilla.                                                                                                          A . G . N .

A.N.T.
A falta de acordo para renovar o Estatuto de Autonomía
non parece coller co pé cambiado á maioría gubernamen-
tal. Retomando o informe de novembro de 2005, para nego-
ciar con Madrid novas competencias, unha parte da axen-
da política virá marcada pola negociación de até 70 novas
transferencias  que deberían  concretarse nos próximos meses.

TRASPASOS REALIZADOS

■ Instituto Social da Mariña
(educación, formación profe-
sional ocupacional e políticas
de emprego)

■ Ampliación de medios en
formación continua

■ Dotación complementaria
para o financiamento da asis-
tencia sanitaria

■ Ampliación das compe-
tencias normativas no Imposto
sobre Vendas Minoristas de De-
terminados Hidrocarburos e no
Imposto Especial sobre Deter-
minados Medios de Transporte.

TRASPASOS CON
NEGOCIACIÓNS INICIADAS

Existen unha serie de materias
nos que se iniciaron as nego-
ciacións de traspaso:

■ Illas Atlánticas. Xa se ce-
lebraron ponencias técnicas. Es-
tán pendentes de resolver pro-
blemas relativos aos investi-
mentos acondicionamento do
parque e de ubicación da sé, a
acordar entre o Ministerio e a
Consellería de Medio Ambiente. 

■ Colexio Juan de Lángara
(Ferrol): Recibida proposta de
traspaso por parte da Administra-
ción Xeral do Estado. Emitíronse
informes por parte dos ministe-
rios de Defensa, Educación e da
Conselleria de Educación. Solici-
touse o Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (MAP) convo-
catoria de ponencia técnica para
pechar o acordo definitivo.

■ Centro de Promoción da
Autonomía Persoal de Bergondo
e CAMF de Ferrol. Existe pro-
posición non de lei solicitando a
transferencia. Solicitado ao

MAP inicio de negociacións,
houbo contestación do Ministe-
rio de Asuntos Sociais indicando
que non procede e enviouse con-
trainforme argumentando as ra-
zóns xurídicas que asisten ao go-
berno galego e solicitando a con-
vocatoria de ponencia técnica
para apertura de negociacións.

■ Tráfico e seguridade via-
ria.  Remitido ao MAP informe
sobre a transferencia desta ma-
teria solicitando convocatoria
de ponencia. Pendente de con-
testación.

■ Arquivos e museos: Re-
mitido ao MAP informe sobre
transferencias nesta materia e
solicitando convocatoria de po-
nencia. Pendente de contesta-
ción. Solicítase investimento en
edificios e instalacións de titula-
ridade do Estado e xestionadas
pola Comunidade autónoma,

competencia para o control dos
fondos traspasados e asunción
da titularidade dos inmóbeis.

■ Industria, enerxía e minas:
Remitido ao MAP informe sobre
transferencias nesta materia e so-
licitando convocatoria de ponen-
cia. Pendente de contestación.
Solicítase a tramitación de auto-
rizacións, xestión, inspección e
sanción de instalacións enerxéti-
cas e instalacións de protección
radiolóxica. Aprobación de mo-
delos e homologación de produ-
tos para autorizar a súa fabrica-
ción e comercialización, así co-
mo o control sobre produtos ho-
mologados. En materia de minas
solicítanse as competencias exe-
cutivas sobre produción, tenencia
e emprego de explosivos.

■ Emigración e inmigración:
Remitido ao MAP informe sobre
a transferencia desta materia e

Situación dos traspasos desde o inicio da lexislatura a hoxe
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Latexos

Os confusos delirios
de Muñoz Molina
X.L. FRANCO GRANDE

Como Alfonso Guerra, Antonio Muñoz Molina sente nos-
talxia do mapa da España franquista. E non entende
nada do que pasou –xa non digamos do que aínda ten

que pasar– neste país despois da morte de Franco. Son moitas
as cousas que non entende, a xulgar por un artigo que lle
publicou El País o 27 de xaneiro. Son tantas as cousas que
non entende que non podemos referirnos a todas. Só imos no-
mear dúas ou tres.

Como é tan confuso, poucas veces se pode seguir o fío do
que quere expoñer. Pero está claro que non atura o ensino nas
mans das autonomías, pois leva a moitos “delirios” –é o termo
que usa–, como, por exemplo, a que Galicia se agrande “polas
anchuras atlánticas da lusofonía e polos confíns de néboa dos
reinos celtas”. O primeiro é o máis natural –formamos parte
dese mundo, por máis que a ignorancia do tal escritor non lle
permita velo así– e o segundo non o sabemos, pois non temos
noticia de que haxa ningún reino celta nos nosos días.

Na escola autonómica –engade– ensináronlles aos alumnos
“xeografía fantástica e unha historia mitolóxica inspirada en
folletíns truculentos do século XIX”. Non hai maneira de
entender esas afirmacións, pero si a intención: non se ensina
xeografía real –el saberá  por que– nin a historia que a el lle
gusta –sen dúbida a que se ensinaba nos tempos do Caudillo,
pois contra ela non esbardalla, nin contra a que Menéndez
Pidal nos ensinou, previo pase da pedra  pómez por algúns do-
cumentos. ¿Ou será que disto non sabe nada o ínclito escritor?

A obsesión polo ensino é típica deste home tan ignaro, e
tan incoherente, que non se avergonza de criticar un sistema
do que non ten nin a menor idea e non aquel outro que debera
coñecer mellor e que permite que un bacharel, nun recente
concurso da televisión, non fose quen de sinalar nin unha obra
de Quevedo. ¿Por que non nos fala do ben que falan os
estudantes de hoxe, da súa riqueza de vocabulario ou da súa
refinada cultura? ¿Ou do ben que escriben os que, como el, o
fan nun xornal “nacional”, demostrando cada día a súa
ignorancia, incultura e mesmo estupidez?

O máis curioso do caso non é a “doutrina” que expón, que
nos é ben coñecida por ser a mesma da dereita máis reacciona-
ria deste país, senón que manifeste ser home de esquerdas. Is-
to si que é o delirio, pois vai resultar que non é nada desavido
que, nas cuestións “periféricas”, esquerda e dereita se
asemellen tanto. Quixera pensar que non toda a esquerda está
tan degradada intelectual e moralmente.♦

GONZALO

ferencia, tomando pé no docu-
mento de bases que elaborou o
goberno galego hai pouco máis
dun ano.

Na mesma entrevista coa
emisora pública galega, o vice-
presidente galego asegurou que
por parte da Vicepresidencia da
Xunta a disposición neste pro-
ceso é a de seguir aplicando o
método da “cooperación inteli-
xente (...) e aínda que non que-
remos confrontación con Ma-
drid seremos firmes e esixentes
para obter o que por xustiza lle
corresponde a Galiza”. En canto
aos prazos para este novo proce-
so, Quintana agarda que o cu-
mio bilateral co Estado para re-
lanzar este proceso se produza
”non máis alá de mediados de
febreiro”. Neste encontro expo-
ralle xa as prioridades marcadas
dende Galiza e un calendario
para levalas a cabo. No caso
destes traspasos prioritarios,
Quintana lembrou que se trata
de procesos complexos, que te-
ñen un nivel político e outro téc-
nico, e para os que asegurou que
sería bo que nos vindeiros catro
meses poidan estar os procesos
de negociación en marcha para
poder falar de algo concreto e
firme no prazo dun ano ou un
ano e medio.

Calendario e folla de ruta

Antón Losada, secretario xeral
de vicepresidencia, fixo público
que entre Madrid e Santiago hai
un acordo para fixar un calen-
dario e unha folla de ruta o máis
concreta posíbeis dos obxecti-
vos que teñen ambas adminis-
tracións. A paralización no Es-
tatuto obriga a avanzar pola vía
do artigo 150 da  Constitución

que é o que establece a posibili-
dade de que o Estado delegue
competencias exclusivas a unha
comunidade autónoma. Outro
camiño sería acudir ao que mar-
ca o artigo 33 do actual Estatu-
to galego, que permite  recla-
mar toda aquela competencia
que non estea atribuida a outra
administración. Segundo Losa-
da, “agora hai moitas compe-
tencias que son problemas e
que hai 30 anos non o eran e,
polo tanto,  nos anteriores tex-
tos, non teñen atribuída a súa
competencia a ningunha admi-
nistración”, dixo Losada quen
engadiu que “delegar ou non
delegar unha competencia non
é unha decisión xurídica, nin
Constitucional, é cuestión de
vontade política”.

Sobre as competencias
prioritarias, e abondando no
que Anxo Quintana anunciou,
Losada falou da articulación de
mecanismos de participación
de Galiza na Unión Europea,
que debería ir máis alá “de di-
rixirnos a este organismo en
galego. Queremos ter partici-
pación e representación, o
máis directa posíbel, nos órga-
nos que deciden as políticas
que nos afectan e que Galiza
poda ter presenza nos organis-
mos que regulan e adoptan de-
cisións vitais para a nosa so-
ciedade e para a nosa econo-
mía. Ningún galego entendería
que Cataluña tivera representa-
ción na Comisión Nacional do
Mercado de Valores porque ten
un Estatuto e nós non, ou no
Tribunal Constitucional ou no
da Competencia e nós non. É
cuestión de vontade política
porque co actual Estatuto na
man pódese facer”.♦

o de lexislatura de BNG e PSOE

eforma estatutaria
enta novas competencias

solicitando convocatoria de po-
nencia. Pendente de contesta-
ción. Demándase o establece-
mento de mecanismos de coope-
ración con institucións e países
receptores de emigrantes gale-
gos, para desenvolver políticas
asistenciais e asegurar a súa par-
ticipación na vida social e cultu-
ral galega. A competencia exclu-
siva en normativa adicional á do
Estado para salvagarda dos de-
reitos económicos e sociais dos
traballadores galegos no estran-
xeiro e orientación cara ao seu
retorno. Competencia exclusiva
en acollida básica, atención,
apoio e orientación a non espa-
ñois residentes en Galicia. Com-
petencia na determinación e xes-
tión do continxente galego de
emprego inmigrante no marco
da situación nacional de empre-
go definida pola AXE. Promo-

ción exterior dos valores cultu-
rais do pobo galego e establece-
mento dunha política de multi-
culturalidade de cara aos non na-
cionais residentes en Galicia.

■ Asignación tributaria do
IRPF para fins sociais. Envia-
do ao MAP proposta de inicio
de negociacións. O Ministerio
de Asuntos Sociales entende
que se trata de levar a cabo un-
ha territorialización do gasto.
Plantearase na Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociais.

■ Seguro escolar: xa se ce-
lebraron ponencias técnicas. A
oferta do Estado non é satis-
factoria para Galicia.

■ Sanidade penitenciaria.
Celebrada reunión multilateral e
recibida proposta de apertura de
negociacións bilaterais por parte
do MAP. A oferta do Estado non
é satisfactoria para Galicia.♦

exislatura a hoxe

Competencias
en policía,
tráfico e
seguridade
marítima

No informe de 2005 o
goberno establecía a súa re-
clamación en materia de po-
licía tráfico e seguridade
marítima, que entran
dentro das prioridade inme-
diatas de negociación anun-
ciadas por Anxo Quintana.

■ Creación da Policía
Autonómica Galega co tras-
paso dos medios, servicios e
efectivos que actualmente
desempeñan as funcións de
seguridade e a forza pública
e aqueles que se estimen
precisos para a creación dun
corpo autonómico de policía
(art. 27.25 do Estatuto).

■ Transferencia de todas
as competencias relacionadas
co tráfico e a seguridade via-
ria. Alén das funcións de
vixilancia e prevención que
asumirá a Policía Galega, ta-
mén debe completarse asun-
ción integral da materia co
traspaso de todos os servicios
estatais relativos a documen-
tación e matriculación de ve-
hículos, sinalización e seguri-
dade viaria, realización de
exames, autorización e expe-
dición de licencias, recursos e
sancións administrativas, ta-
xas administrativas, etc.

■ Impulso ás fórmulas de
xestión conveniada e
cooperativa en materia tanto
de salvamento marítimo
como de inspección das capi-
tanías marítimas co fin de
coordinar a actuación nestas
materias  para utilizar os
medios públicos coa máxima
eficiencia e eficacia. No seu
caso e a demanda da
administración galega, trans-
ferencia dos servicios de sal-
vamento marítimo (art. 29.3
do Estatuto), traspasando os
medios adscritos á Sociedade
Estatal de Salvamento Marí-
timo (SASEMAR) en
Galicia, e os relativos ao ser-
vicio de meteoroloxía.

■ Transferencia a Galicia
da competencia sobre seguri-
dade marítima nas costas ga-
legas, tanto normativas como
de desenvolvemento e de exe-
cución; así como delegación
nas institucións galegas das
funcións de inspección das
embarcacións marítimas.

■ En materia de
ordenación do litoral (art.
27.3 EAG): a xestión do
dominio público marítimo-
terrestre, a ordenación dos
usos e actividades no mesmo,
a protección e recuperación
do litoral, o outorgamento de
concesións e autorizacións
para a utilización do dominio
público marítimo-terrestre, e
as obras relativas á conserva-
ción e mellora do mesmo
dentro do marco normativo
comunitario e estatal.♦
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O DEBATE DO URBANISMO E O TERRITORIO

Unha lexislación andaluza.
As dúas características diferencia-
doras do territorio galego atópan-
se na dispersión e na escasa exten-
sión das parcelas. En 1967, en Vi-
go e durante a época na que Por-
tanet era alcalde, algúns concellei-
ros propuxeron modificar a parce-
la mínima en solo rústico, dado
que –tal é como recoñecían tex-
tualmente os membros daquel
controvertido Goberno– as di-
mensions impostas pola lei do so-
lo eran propias de superficies de
latifundio como Andalucía, pero
finalmente tivéronse que manter
as dimensións estipuladas: a lei
non admitía distingos. Como con-
secuencia, as parcelacións en solo
rústico en Galicia quedaron á
marxe da lexislación, unha lexis-
lación de imposibel cumprimento.

A urbe asentada sobre as
parroquias. A dispersión da
poboación na cidade de Vigo ten
a súa orixe na preexistencia de

parroquias, nas que, segundo o
arquitecto Xosé L. Pereiro, a vi-
da trascorría á marxe das activi-
dades do centro da cidade até en-
trado o século XX. A preexisten-
cia destas parroquias, carentes
dunha ordenación municipal que
limitase de xeito
eficaz a constru-
ción, e a existen-
cia de solos balei-
ros a prezos ase-
quíbeis levou a
moitos vigueses a
autoconstrución,
con todo o que is-
to significa, dun-
ha vivenda unifa-
miliar. Por outra
parte, a falta de
solo industrial,
trasladou ás pa-
rroquias numerosas naves em-
presariais, sobre todo na zona de
Sárdoma onde hoxe alternan na-
ves, algunhas que albergan in-

dustrias altamente contaminan-
tes, vivendas e hortas.

Esta dispersión resulta unha
sangría para o concello en submi-
nistros, saneamento, recollida de li-
xo, rede viaria, transporte público e
acaba resultando incomoda para os

seus habitantes. A
meirande parte de-
les vese obrigada a
efectuar os despra-
zamentos en co-
che, non só por
salvar as distan-
cias, senón polo
perigoso que re-
sulta camiñar por
estradas sen beira-
rrúas e con intenso
tráfico de automó-
biles e de grandes
camións que de-

ben efectuar dificultosas manobras
para rousar nos cruces.

A alguén lle caeu un pa-
quete de arroz. A esta disper-

sión, que vista desde o aire ofre-
ce a sensación de que a alguén
lle caeu un paquete de arroz, hai
que sumar a escasa entidade das
parcelas. A ordenación deste Vi-
go periférico cada vez menos ru-
ral, non se levou a cabo até o Pla-
no Xeral de 1993, no que por pri-
meira vez se delimitaron as pa-
rroquias. Pero o tempo record,
no que foi preciso redactar este
Plano —un ano— impediu a re-
gulación máis concreta e adecua-
da desta parte periurbana da ci-
dade. Como consecuencia desta
falta de regulación específica,
unha parte moi importante das
construcións levantadas nestas
zonas foi feita de costas a un or-
denamento que esixía, entre ou-
tros requisitos, catro metros de
rouseo, en terreos nos que, debi-
do á súa forma irregular non
sempre resultaba posíbel ade-
cuarse á norma e que ademais
non sempre acadaban as medidas

mínimas establecidas. Esta regu-
lación tivo como colofón que
certas casas, algunhas moi hu-
mildes, se manteñan nunha situa-
ción permanente de fora de orde-
namento. A viabilidade de cal-
quera reforma depende máis das
relacións cos veciños, que poden
en calquera momento denunciar
e provocar unha orde de demoli-
ción, que da aplicación da lei. 

Franquismo, tramposos e
atrapados. Mais, a dispersión
non afecta só as parroquias, tamén
está disperso o núcleo urbano que,
especialmente durante os anos do
franquismo, foi medrando á beira
dos viais que se ían creando (moi-
tas veces en función do interese de
certos persoaxes). O problema nes-
te caso xurde polos espazos que
quedan entre viais. Podemos ato-
par hortas ou unha aldea atrapada
entre torres, do mesmo modo que
en fronte da Axencia Tributaria crí-
anse ovellas e o edificio novo dos
xulgados linda cun galiñeiro. Entre
a Travesía de Vigo e Doutor Canoa
existe unha casa rodeada de edifi-
cios de 9 e 10 alturas como a que
aparece na obra de teatro de Arthur
Miller Morte dun Viaxante. Tamén
merece un apartado especial a de-
terminación das alturas segundo o
ancho do vial. Isto determinou que
os propietarios das esquinas medi-
sen o ancho de rúa en diagonal, ob-
tendo bloques máis elevados. Tal

A Consellaría de Ordenación do Territorio mantén,
neste momento, bloqueado o Plano Xeral da máis
poboada cidade galega que tamén é unha das máis
desordenadas urbanisticamente. O PSOE e algúns
grupos de veciños da área rural son os únicos opo-
sitores a un PXOM que as demais forzas sociais
consideran urxente. O Plano, redactado durante a
alcaldía do nacionalista Lois P. Castrillo, é apoiado

polo actual goberno do PP, polo BNG, federación
de asociacións veciñais, sindicatos e patronal que
acusan os socialistas de actuar movidos por intere-
se político, ás portas dunhas eleccións municipais.
Mais, o debate en todo caso ten unhas profundas
raíces que abrenguen aspectos históricos funda-
mentais da cidade. Neste amplo artigo, a autora
trata de desgranar os eixos principais do problema.

O PXOM vigués, unha discutida
alternativa para a federación de aldeas

ANA MOSQUERA

PA C O  VILABARR O S

En fronte da

Axencia Tributaria

críanse ovellas e

o edificio novo

dos xulgados

linda cun galiñeiro.

As sentenzas
de demolición

A rapidez coa que foi
preciso aprobar o PXOU
de 1993 tivo como conse-
cuencia que para o
desenvolvemento
específico de
determinadas zonas fose
necesario acudir a outra
planificación
complementaria. Na mei-
rande parte das
sentenzas nas que se
decreta o derrubamento
de grandes edificios o
problema non radica nun
exceso de edificación
senón na aprobación me-
diante un instrumento
urbanístico inadecuado.
Só a chamada Colina de
Castrelos e os Apartaho-
teis de Samil presentan
unha problemática subs-
tantiva. Unha das
primeiras actividades
que se levarán a cabo na
Xerencia de Urbanismo
de Vigo será, sen dúbida,
a legalización destas
obras cuxa demolición,
de efectuarse, suporía un
gasto inasumíbel para a
cidade. A paralización na
aprobación do PXOM
supón un motivo de preo-
cupación posto que resul-
ta difícil forzar máis
dilacións na execución
destas sentenzas firmes.♦

Continúa na páxina seguinte
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sistema de urbanización resulta
economicamente inxusto para os
propietarios dos terreos non lin-
dantes co vial que sufren as car-
gas da urbanización ser percibir
ningún dos beneficios econó-
micos xerados pola mesma.

Cartas que acenderon a
polémica. Os sistemas urba-
nísticos utilizados na actualida-
de delimitan polígonos en vez
de alineacións ao longo de rúas.
Suprímense as parcelas preexis-
tentes e lévase a cabo unha no-
va parcelación da que resultan
solares con formas regulares,
zonas verdes e de dotacións, co-
rrespondéndolle a cada propie-
tario unha parcela edificábel ou
unha parte da mesma, segundo
o valor das leiras coas que con-
tribuíu. Este sistema, máis equi-
tativo, foi torticeiramente em-
pregado en certas zonas de Vigo
para sublevar os veciños contra
o PXOM que está hoxe en dis-
cusión. Moitos deles queixáron-
se na crenza de que ían seren
expropiados ao día seguinte,
sen recibir máis que unha mise-
rábel indemnización. Non era
casual. Veciños de Teis recibi-
ron, antes de que o Plano fose
público, unha carta, de proce-
dencia fácil de adiviñar, que lles
explicaba que as súas casas serí-
an derrubadas para construír
enormes “torres”; carta que es-
pecificaba unha cantidade irri-
soria como o diñeiro a percibir
polos propietarios. Estes “men-
saxeiros” nada inocentes indica-
ban o valor teórico da vivenda,
obviando que este nada ten que
ver co prezo que un promotor
paga na realidade, pois o nor-
mal e facer permutas por un ou
varios pisos no contorno edifi-
cado, ademais da entrega dunha
parte en metálico. O discurso do
PSOE  foi altamente enganoso
neste sentido. Outra cousa é o
debate necesario sobre se a ci-
dade debe convertirse nunha
grande urbe ou se o que se pre-
tende é continuar coa actual su-
ma de aldeas dispersas. 

Hai que ter en conta que a
construción en alturas permite
deixar franxas de terreo libres.
A desputa sobre as “torres” ig-
noraba intencionadamente a
causa de tales alturas. Nalgún
dos casos máis discutidos, por
exemplo na Beiramar, a venda
das vivendas construídas deberá
sufragar o traslado das empre-
sas alí radicadas. No Barrio do
Cura permítese un edificio de
oito alturas que serve para su-
fragar a construción dunha gar-
dería municipal. As cuestións
que se deberían debater non ra-
dican tanto nas alturas como en
se sería viabel economicamente
facer unha modificación urbana
substancial nalgunhas zonas da
cidade sen permitir un aumento
da edificabilidade. E se  final-
mente se decide que hai que au-
mentar a edificabilidade, haberá
que discutir se este incremento
se efectúa en altura, deixando
espazos verdes, ou se se cons-
trúen murallas en maza pechada
(como as actuais rúas de Torre-
cedeira e Travesía) que ademais
desaproveitan para o uso publi-
co os espazos interiores.♦

Vén da páxina anterior

O máis significativo do recente
informe da Consellaría sobre o
Plano Xeral son precisamente as
ausencias, máis que as obxecións
presentadas. As tan comentadas
“torres” non se nomean. Pero o
que resulta máis rechamante é que
tampouco se mencionen os Con-
venios Urbanísticos, asinados con
promotores, aos que non se lle
esixiu acreditar suficientemente
os seus dereitos sobre as propie-
dades que acordan urbanizar. Un
aspecto do Plano que resultaría
máis que dubidoso xuridicamen-
te. A Consellaría tampouco alude
á Memoria Económica, documen-
to onde se debe xustificar a viabi-
lidade económica do Plano e que,
polas características do documen-
to, sempre resultaría facilmente
atacábel. Estes puntos, de ser con-
siderados negativamente, poderí-
an botar terra definitivamente so-
bre o PXOM, e nin se citan. 

A intención desta devolución
parece pois máis ben política. Se
o que se pretendese fose unha
modificación profunda do Plano,
a Consellaría alegaría, sen dúbi-
da, estes motivos. Denotase pois
a intención de aprobar o PXOM
despois dunha serie de modifica-
cións menores e sobre todo des-
pois das eleccións municipais. 

Por outra parte os principais
motivos esgrimidos pola Conse-
llaría, e que a continuación resu-
miremos, non resultan incompa-
tíbeis cunha aprobación parcial.

En primeiro lugar, debemos
aclarar que, mentres a lexisla-
ción non se cambie, correspón-
delle aos Concellos elaborar o
seu Planeamento Urbanístico. A
Xunta de Galicia neste momen-
to debería limitarse a examinar a
legalidade dos Planos Xerais de
Ordenación Municipal. 

O informe emitido pola
Xunta centra a súa critica en ca-
tro peares básicos:

“O Plano ofrece unha ca-
pacidade residencial excesi-
va”. Esta é unha valoración que
non lle toca facer á Consellaría de
Ordenación do Territorio, xa que
a LOUGA, en tanto non se cam-
bie, so permite unha revisión da
legalidade do Plano e daqueles
aspectos que incidan nas compe-
tencias autonómicas. Incluír ob-
servacións deste tipo non ten ou-

tro sentido que buscar un titular
nos periódicos e iniciar así a cam-
paña electoral. Estase facendo un
control de oportunidade que non
corresponde a este
organismo. 

En todo caso
cómpre dicir que a
modificación le-
vada a cabo polo
PP na lei do solo
cualifica como ur-
banizábel, antes
considerábase rús-
tico, todo aquel
solo que non con-
te cunha cualifica-
ción específica. 

Infraestruturas 

Depuración e
saneamento. Po-
lo que se refire á
depuración é ben
certo que Vigo ten
problemas, e esta
constitúe a pega máis importante
do PXOM. Claro que, de seguir es-
te criterio, non se podería aprobar
ningún Plano Xeral en Galicia. Va-
rias cidades carecen de depura-
doras e están vertendo directamen-
te ao mar, ao Miño ou a outros rí-
os. Por outra parte, nas dificultades
que atopou Vigo para instalar unha
segunda depuradora tamén ten que
ver o candidato socialista a alcaldía
quen, como presidente da autorida-
de portuaria, se opuxo a  que esta
instalación se efectuase nos terreos
do porto en Bouzas. En todo caso

o que queda de manifesto é unha
ausencia de política autonómica en
materia de augas residuais, xa que
estamos tratando competencias

medio ambientais
que lle correspon-
den á Xunta. Ta-
mén a construción
de depuradoras é
responsabilidade
do goberno autó-
nomo.

Infraestru-
turas viarias.
Tamén existe al-
gún desaxuste en
referencia a algún
vial que non aca-
da a anchura sufi-
ciente e que debe-
rá ser modificado.

A clasificación
do solo 

Desaxustes na
clasificación do

solo. En xeral, este apartado do
Informe da Xunta recolle diversos
erros e contradicións entre diver-
sos epígrafes do documento do
Plano, así como desaxustes tem-
porais, frecuentes en documentos
desta envergadura e, por outra
parte, facilmente subsanábeis.

Modificacións na clasifi-
cación. Este apartado refírese so-
bre todo, aínda que non exclusiva-
mente, ao planeamento nas parro-
quias. Aquí xogase de novo coa
demagoxia. O informe da Conse-
llaría critica a clasificación que se

realiza do solo en diversas zonas,
sobre todo do rural. Hai que dicir
que neste punto o PXOM clasifica
como solo urbano terreos que no
plano anterior estaban clasificados
como rústicos. A Consellaría insi-
núa que se está producindo un pe-
lotazo urbanístico, sen ter en con-
ta que ese solo rústico xa está edi-
ficado, porque a anterior lexisla-
ción de solo rústico non era equi-
parábel á actual. Os únicos casos
discutíbeis serían aqueles de solo
rústico, de protección especial que
pasan a urbanos ou a urbanizábeis. 

As parroquias hai varias déca-
das que deixaron de ser rurais,
posto que o modo de vida dos
seus habitantes ten pouco que ver
coas tarefas agropecuarias. A ex-
cepción sería a de Zamáns, que
contodo ten dentro a Universida-
de. A causa de que en moitos ca-
sos se traten como solo urbano
non consolidado atópase no inte-
rese por respectar os nucleos
existentes, obrigando non embar-
gante a un proceso de urbaniza-
ción (beirarrúas e infraestruturas)
que facilite a vida neses lugares.
O texto da Consellaría parece en-
trever que se vai a producir un ur-
banismo de grandes edificios nes-
tes áreas, ignorando que o solo
urbano pode ter un baixo índice
de edificabilidade que limite o
numero de alturas a dúas, como
de feito ocorre nestes lugares. 

Outras infraestruturas, como
a deostada Ronda, tratan de arti-
cular e facilitar a comunicación
entre as parroquias. Algunhas fa-
milias do rural están agardando
que se aprobe o plano, dada a súa
difícil situación legal (explicada
noutro lugar deste mesmo artigo).

En resumo, a única pega im-
portante que presenta a Conse-
llaría é a referente á depura-
ción. Ben podería dicirse que as
demais ou son obxecións políti-
cas ou poderían ter permitido a
aprobación parcial do Plano,
excluíndo os puntos a modifi-
car, é dicir os tocantes a certas
contradicións formais e os re-
ferentes a algúns viais. Parece
irónico, polo demais, que no
apartado de documentación non
aportada se obxecte que falta
un documento que a Consella-
ría de Medio Ambiente non lle
expediu ao concello.♦

Parecen deseñadas para aprobar o Plano despois das municipais

As obxecións da Consellaría non tocan
os problemas claves nin mencionan as ‘torres’

María Xosé Caride, conselleira de Ordenación do Territorio.                              A . G . N .

A principal

obxeción

é a da depuradora,

obxeción

significativa,

tendo en conta que o

candidato socialista

e presidente

do Porto se negou

a ceder terreos

para a mesma.

A ausencia dun Plano vén limi-
tando a construción de viven-
das en Vigo ao longo dos dous
últimos anos. A aprobación de
licencias estivo obrigadamente
suspendida, salvo nas zonas
nas que non varía o planeamen-
to. A primeira consecuencia do
parón foi a rehabilitación de
numerosos edificios do centro.

As casas restauradas ou reedi-
ficadas destináronse maiorita-
riamente a estudos e aparta-
mentos. O prezo deles pode su-
perar os 6 mil euros por metro
cadrado en zonas como a da
Alameda. As vivendas cons-
truidas en lugares considerados
tradicionalmente periféricos
como a rúa Aragón incremen-

taron o prezo de 2 mil a máis
de 3 mil euros o metro cadrado. 

Hai quen di que a situación
de Vigo provocou un despraza-
mento de poboación cara a Po-
rriño, Ponteareas ou Salvaterra,
municipios nos que se construí-
ron numerosos edificios nos úl-
timos tempos e nos que a vi-
venda ten un prezo máis ase-

quíbel. En todo caso a vivenda
nova acadou en Vigo, no tercei-
ro trimestre de 2006, un prezo
medio de 2.749,1 euros o metro
cadrado. Na Coruña, cidade
que conta con moito menos es-
pazo para construír, o prezo,
para o mesmo trimestre, foi de
2.156,6 euros o metro cadrado
e en Pontevedra 1.718,1.♦

Os dous anos de parón das licencias provocaron
unha suba de prezos dos pisos



H. VIXANDE
Paralelamente á Rede Natura,
existirá un grupo cidadá de vi-
xilancia dos espazos protexidos
galegos. É unha iniciativa da
asociación ecoloxista ADEGA.
O obxectivo será evitar impac-
tos ambientais nestes ámbitos.

O primeiro paso para crear a rede
cidadá de vixilancia de espazos
protexidos deuno a asociación
ecoloxista ADEGA o 20 de xanei-
ro, cando celebrou en Composte-
la unha reunión con colaborado-
res da entidade para coordinar a
rede. “Trátase dunha iniciativa
semellante ao proxecto ríos que
vixía o estado das nosas augas
fluviais; a nosa intención non é
facer de policías e evitaremos o
conflito cos veciños, pero de-
fenderemos os espazos naturais
das agresións das empresas me-
diante denuncias públicas e ac-
tuacións diante das autoridades”,
resumiu Martiño Fiz, de ADEGA.

O 12% do territorio galego
forma parte da Rede Natura da
Unión Europea, mais Galiza é a
penúltima Comunidade do Esta-
do en protección ambiental, só
superada por Melilla. O contraste
entre a desprotección que padece
o noso país e a súa riqueza e di-
versidade en ecosistemas é unha
das principais razóns polas que
ADEGA pon en marcha a rede
agora anunciada. De todos xei-
tos, tras as indicacións da UE de
que os espazos protexidos gale-
gos son insuficientes, a Consella-
ría de Medio Ambiente prepara
unha ampliación da Rede Natura
para alcanzar o 16% do país. Con
todo, Galiza estará moi lonxe de
Andalucía, con máis do vinte por
cento do seu territorio protexido.

O esquema que empregará
esta rede de vixilancia é a de
contar cunha persoa de referen-
cia vinculada territorialmente a
cada un dos sesenta e pico espa-
zos da Rede Natura, entre Luga-
res de Interese Comunitario e
Zonas de Especial Protección de
Aves. “Este responsábel á súa
vez terá o apoio doutras persoas
que lle dean datos da situación
da zona, o obxectivo é ter un ma-
pa sistemático das agresións das
que é vítima a Rede Natura para
denuncialas conxuntamente, en
lugar de facelo illadamente co-
mo agora, algo que resta eficacia
porque non se dá unha visión
global”, explicou Martiño Fiz.

Na primeira reunión celebrada
en Compostela a finais de xaneiro
asistiron vintecinco persoas, pero
a estas alturas ADEGA está moi
perto de contar co número de
efectivos necesarios para vixiar os
espazos da Rede Natura. “Unica-
mente falta que as delegacións de
Vigo e Trasancos realicen a súa
contribución e penso que en dous
meses estará todo listo e funcio-
nando”, dixo Martiño Fiz.

Ás agresións ambientais nas
zonas incluídas na Rede Natura

son habituais a pesar de que a re-
gulación sobre as mesmas impide
intervencións en materia de infra-
estruturas agás no caso de instala-
cións militares de defensa e aque-
las que teñan alto valor social.
“Con estas últimas era coas que
nos querían colar as piscifactorías,
que non teñen valor social porque
non crean apenas postos de traba-
llo e producen efectos ambientais
moi negativos”, dixo Fiz.

Outras funcións

Aínda que a primeira función da
rede cidadá é a denuncia das
agresións e impactos ambientais
nos espazos protexidos, tamén
ten como obxectivo propor am-
pliacións da Rede Natura, realizar
actividades educativas e divulga-
tivas sobre a Rede, promover o
desenvolvemento sustentábel e o
aproveitamento racional dos re-
cursos e procurar solucións á pro-
blemática da Rede mediante o
diálogo e o consenso social.♦
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Denunciarán as agresións e proporán ampliacións

Voluntarios de ADEGA

vixiarán os espazos da Rede Natura

En colaboración coa Univer-
sidade da Coruña e financia-
mento de La Caixa, ADEGA
desenvolveu un proxecto de
depuración natural de augas
residuais moi útil para pobo-
acións de menos de douscen-
tos habitantes e dun custe
que non supera os dez mil
euros.

O proxecto desenvolveu-
se na estación depuradora da
Silvouta en Santiago de
Compostela e consiste en in-
troducir durante cinco horas
as augas residuais dentro dun
dixestor sen osíxeno que de-
grada os sólidos, para des-

pois facela circular por dúas
balsas impermeabilizadas en
forma de humidal con plan-
tas e situadas consecutiva-
mente unha da outra. “Con
iso conséguense niveis de
depuración con parámetros
que están dentro da Directiva
Marco da Auga; despois hai
que potabilizadala”, comen-
tou Virxinia Rodríguez, de
ADEGA.

O proxecto en Compos-
tela serve para unha pobo-
ación de 150 persoas e
conta cunhas balsas de 80
metros cadrados. “O máis
custoso é o movemento de

terras para facer as dúas
balsas; o mantemento é
moi barato porque non re-
quire especialización, uni-
camente hai que evitar que
crezan as plantas que se
usen para a depuración e
arrincar as malas herbas”,
dixo Virxinia Rodríguez.

Tras o proxecto piloto de
Santiago, creouse unha esta-
ción nun lugar de Beariz no
que viven sesenta persoas. O
investimento neste caso foi de
seis mil euros. O sistema xa
está operativo e non se rexis-
tran olores a máis de dous me-
tros de distancia.♦

Un humidal permite
a depuración de augas residuais

Radio Cerna, a sección audiovi-
sual de ADEGA, vén de introdu-
cir un novo sistema de produ-
ción de radio que supón unha
innovación no noso pais. Tráta-
se da realización dun programa
de radio de dez minutos diarios
para que as emisoras municipais
radien o espazo sindicadamente.
“Aproveitamos as posibilidades
das novas tecnoloxías”, indicou
a súa coordinadora, a xornalista
Belén Rodríguez. 

Este sistema de produción
de radio inexistente até agora
na Galiza é moi habitual nos
Estados Unidos, aínda que
Radio Cerna non o empregou
como modelo. De todos xei-

tos, ADEGA é pioneira ao ser a
primeira organización sen áni-
mo de lucro que realiza un
programa que distribúe a nivel
nacional e marca un preceden-
te que poderían imitar outras
entidades.

En realidade, Radio Cerna
nacera en 2005 como un pro-
grama semanal de radio que
ADEGA lle enviaba por correo
postal ás emisoras municipais,
para que fosen elas quen deci-
disen a hora de difusión. “Co-
mo era de gran tamaño, non
podíamos enviar o programa
por correo electrónico e tiña-
mos que mandalo por correo
postal, por iso decidimos cam-

biar o formato”, explica Belén
Rodríguez. Agora, desde fi-
nais de xaneiro, transformaron
o programa e convertérono
nun microespazo de dez minu-
tos diarios que envían por co-
rreo electrónico ás emisoras e
que colgan na páxina de ADE-
GA nun formato de inferior ca-
lidade para que os internautas
podan baixalo sen dificultade.
“Empregamos moi poucos
medios, mais abondan; temos
doce colaboradores moi espe-
cializados que traballan desin-
teresadamente e podemos rea-
lizar un programa ao que ao
mellor as emisoras municipais
non poderían producir por fal-

ta de medios”, indicou Belén
Rodríguez.

Radio Cerna pódese escoitar
de luns a venres en dezasete
emisoras do país, dous días á se-
mana céntrase nunha reportaxe
ampla e os outros tres aborda
seccións relacionadas coa termi-
noloxía sustentábel, as alternati-
vas limpas, consellos para a vi-
da cotiá, toponimia, patrimonio,
flora e fauna, lexislación am-
biental e boletín informativo se-
manal. “Tratamos de introducir
a perspectiva ambientalista na
información xeral, algo pouco
habitual nos medios de comuni-
cación galegos”, afirmou Belén
Rodríguez.♦

Radio Cerna realiza un programa diario
para as emisoras municipais

Corrubedo.
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O espírito
da Transición
CARLOS AYMERICH

Anda Mariano Raxoi a dicir que a vixencia do espírito
da transición vai ser o eixo da campaña electoral do seu
partido, o PP, para os próximos comicios xerais. Así
pois, trinta anos despois, asistiremos a un revival da-
quel pacto que lle permitiu á dereita franquista mudar
en demócrata, sen perdón sen revisión ningunha do seu
pasado, e que colocou os termos do debate político e da
cultura democrática no Estado español en parámetros
claramente conservadores. Ao punto de que na boca
dos políticos españois as invocacións ao Estado de de-
reito fanse, en realidade, a unha razón de estado tota-
litaria que galga por riba de dereitos e de garantías de-
mocráticas básicas. 

Os mandos militares e policiais do franquismo se-

guiron dirixindo estes corpos
armados na transición e na
democracia. Os únicos pur-
gados foron, paradoxalmen-
te, os escasos militares e po-
licias comprometidos coa re-
sistencia ao fascismo. E foi
esa cúpula militar, a que xun-
tou méritos e gabeou polo es-
calafón pola súa obediencia á
ditadura, a que condicionou
o proceso democrático e im-
puxo a monarquía, a bandei-
ra, o ensino relixioso ou a
unidade indisolúbel... todo
aquilo que se deu en chamar
a “Constitución tacita”, im-
posta como feito consumado
aos diferentes pobos e na-
cións do Estado.

A diferenza do poder xu-
dicial galego afirmado polo
Estatuto do 1936, a Constitu-
ción española consagra un
poder xudicial único para to-
do o Estado, impedindo des-
te xeito en Galiza a división de poderes propia de cal-
quera sistema democrático e convertendo unha xudica-
tura militantemente españolista en última liña de defen-

sa de España. Porque non se
trata apenas de que os derei-
tos dos cidadáns (por exem-
plo os lingüísticos) deban ce-
der diante dos intereses cor-
porativos de xuíces, maxis-
trados ou fiscais, trazo xeral
da cultura administrativa es-
pañola ben pouco compatí-
bel, por certo, cun sentido de-
mocrático do servizo público.
Trátase tamén de empregar o
poder xudicial, o tribunal
constitucional e a fiscalía pa-
ra lles lembrar aos gobernos
e aos parlamentos das dife-
rentes nacións do Estado o
seu carácter incompleto e su-
bordinado. 

Cómpre pois superar un
espírito da Transición que de
cada vez asemelláse máis a
un espectro. A unha pexa que
so a escusa do consenso
–aquel que a dereita non pra-
tica– tenta impedir as políti-

cas económicas favorábeis ás maiorías sociais, a procura
dunha paz xusta en Euscadi ou unha configuración esta-
tal acomodada a súa realidade plurinacional.♦

A Coruña é unha fervedura de
rumores, marmurios e atoadas
que están a criar un ambiente de
coñecemento das cousas lonxe
da praxe epistemolóxica que ten
o verdadeiro significado dos xuí-
zos e as valoracións reais e que
serven para a elaboración dun
estado de conceptualización res-
ponsábel no social e no político.
Porque a proximidade, a cada
vegada mais insistente, do perio-
do electoral, fai saltar todos os
controis de prudencia e os míni-
mos de cordura que é lóxico pen-
sar que se respectan no sistema
das regras do xogo político xe-
ralmente aceptado.

Pero unha especie de vaga
suave, persistente e progresiva,
de ditame anónimo encol do des-
creto e deterioro da clase políti-
ca, aproveitado por diversos
axentes fácticos dos eidos finan-
cieiros, grupos de presión inmo-
biliaria ou simples forzas reac-
cionarias, estáse a instalar na
opinión pública, presentándose a
cabalo dos moitas veces tórpidos
acenos de reacción dos partidos
ás necesidades reais da cidada-
nía, así como os seus sacrificiais
e tamén en ocasións maniños de-
bates entallados en posicións
ideolóxicas estáticas e inflexí-
beis. A consigna é non votar co-
mo xeito de protesta que serve
para encubrir un taimado ataque
ao mesmo sistema democrático,
ou negarlle o voto ás formacións
políticas tradicionais e valorar e
promocionar listas “independen-
tes” que, as máis das veces, res-
ponden a intereses alleos ao ben
común. Así, na nosa cidade xur-
den, aparentemente da nada, per-
soeiros con certa proxección pú-
blica que se postulan en candida-
turas espúreas ou, alomenos, en
caroca coreográfica dun contido
antisistema que, no fondo, non é
mais que unha roupaxe propa-
gandística para engaiolar a un
censo electoral en certa medida
desencantado.

Os concelleiros non adscrip-
tos, procedentes dunha recente
escisión do PP, baixo o acróstico
de Cor.Co.Ba (Coruñeses con
Buenos Argumentos) acoden á
cita de maio encabezados preci-

samente polo exportavoz popu-
lar, Fernando R. Corcoba cun
programa impregnado dun coru-
ñesismo que cheira a falso den-
de a distancia. Tamén ven de
presentarse un chamado Partido
Galeguista que non conserva
ningunha das esencias da vella
formación nacionalista e que
mesmo utiliza monograficamen-
te o castelán na súa ampla e cos-
tosa precampaña en prensa, ra-

dio e televisión, igualmente cun
discurso de serodio localismo e
mensaxes ideolóxicos na liña
nostálxica do vello réxime. E o
último en aparecer en escea é
unha formación de tipo viciñal
que se conforma no entorno da
Plataforma Anticarbón do barrio
de Os Castros como protesta po-
la escasa atención de que son
obxecto os residentes da zona na
súa loita contra as descargas

contaminantes portuarias, que
xa ten varios anos de historia
reivindicativa.

A lista alcumada do Partido
Galeguista propuso á de
Cor.Co.Ba a unificación, pero
como todos queren estar na ca-
beza, pola probabilidade de que
a máxima representación que
podan acadar sexa de un só con-
celleiro, a invitación foi rexeita-
da. Pero tamén poden influir ou-

tros factores que son os que cir-
culan de voz en voz estos días
neses rumores e atoadas das que
nos faciamos eco ó principio.
Porque se fala de que a campaña
galeguista pode estar financiada
por un coñecido promotor urba-
nístico. De que na vindeira le-
xislatura debése proceder á revi-
sión do Plano Xeral de Ordena-
ción Municipal coruñés. De que
xa foi encarregado a un gabinete
técnico madrileño a redacción
dun anteproxecto que teña en
conta certos intereses particula-
res para á sua aplicación especí-
fica na proposta definitiva. E
moitos mais balbordos que se-
mellan estoupar en reunións,
conversas… É a verdadeira pre-
campaña, a que fica reducida na
reserva da dúbida razoábel o una
ambiguidade interior do real e o
intanxíbel. Como lle interesa ao
poder, que sempre é perfecta-
mente existencial.♦

Fraudes políticas, aproveitados e
perspectivas de futuro

MANUEL LUGRÍS

A precampaña electoral fai aparecer listas que só se entenden como deslexi-
timación de opcións tradicionais ou financiadas por intereses inmobiliarios.

A Coruña

Os amores
do Presidente

LOIS DIÉGUEZ

Tíñanlle un bo número de nenos e nenas a agardar por el. E a pren-
sa toda, claro. El non sabía moverse sen os micrófonos e as cáma-
ras. A conselleira deu os últimos retoques e o acto comezou. Unha
nena miúda, graciosa, animada pola profesora, saíu ao escenario e
despois de poñer ela mesma o micrófono á altura da súa boca co-
mezou a recitar uns versos do poema de Rosalía: Miña Santiña,
Miña Santasa, Miña cariña De calabasa. Aínda lle puxo unha mi-
ga de teatro, e a xente riu, e o Presidente, que por outra parte, era
un home acartonado que xa non sabía emocionarse. Pero cumpriu.
Achegouse á nena, turroulle do nariz e díxolle, “moi fermoso, gua-
pita, moi fermoso”.  Seguiron deste xeito outros nenos a contar
cousas, chistes e mesmo a representar unha obriña de animais que
rían. E ao remate saíu outro cativo, e recitou tamén, un poemiña en
inglés sobre os nenos do futuro. Daquela, inexplicabelmente, a
emoción encheu os agrisados ollos do Presidente e, sen se poder
conter, avanzou uns pasos e berroulle ao neno mentres o bicaba,
“all right, obviously you know a lot” (moi ben, mociño, ti si que
sabes), e deulle o seu diploma. Os pais aplaudiron a rabiar, non se
sabe se pola frase ou porque era a primeira vez que o vían saírse
do seu papel de aborrecido. E despois do acto, aínda botou uns mi-
nutos a falar cos pais do neno, asegurándolles que o futuro era del.
En inglés, claro, para mostrarlles que tamén el o dominaba.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Trátase de empregar
o poder xudicial para lles lembrar
aos gobernos e aos parlamentos
das diferentes nacións do Estado

o seu carácter incompleto e
subordinado”

Mariano Raxoi.
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MARÍA OBELLEIRO
É o tempo dos maiores. As
axendas dos concellos inclúen,
cada vez máis, iniciativas de
ocio e entretemento destinados
á terceira idade. Os concellos
de Pontevedra e Redondela ve-
ñen de crear un parque para
maiores. Son instalacións algo
semellantes ás dos máis peque-
nos, con partes diferentes nas
que poden entreterse e exerci-
tar o corpo ao mesmo tempo.

Pasan das doce e media da mañá
do sábado en Pontevedra. Centos
de persoas bulen polas rúas prin-
cipais da cidade en busca das úl-
timas gangas das rebaixas. En
Campolongo, o balbordo procede
doutro lugar. Está provocado po-
las decenas de rapaces que corren
atrás dos balóns mentres son vi-
xiados polos pais, que intercam-
bian impresións sobre a xornada.

Ao fondo, baixo as árbores,
entre as raiolas do sol, atópase o
parque destinado á xente da ter-
ceira idade. Trátase dunha estru-
tura composta por varios com-
partimentos nos que os anciáns e
non tan maiores poden realizar
traballos de tracción, de equili-
brio ou estiramentos. Ademais
de estar concebido para o entre-
temento, a instalación axuda a
manter en boa forma física.

Como cada mañá, un antigo
músico pasea polas proximidades
do parque apoiado no seu par de
muletas. Camiña para tratar de re-
cuperar un xeonllo que ten man-
cado dende o pasado outubro,
mes no que foi atropelado nun pa-
so de peóns preto do lugar. Aché-
gase á instalación para ollala pa-
seniño. Comenta que polo de
agora está sendo utilizada polos
rapaces, quizais debido á friaxe.
No seu estado non pode probalo,
mais pensa que dentro duns me-
ses terá a posiblidade de divertir-
se el tamén alí. “Non vén ninguén
polo frío que vai, achéganse a ve-
lo pero non o proban porque o
tempo tampouco acompaña”.  

Mentres o músico contempla
cómo os nenos se divirten no
parque, Plácido detense para
aloumiñar a Fusco, o cadelo dun-
ha das rapazas. Logo de xogar,
Fusco logra que Plácido o acom-
pañe onda a súa dona, que lle ad-

virte que o parque “é para avós”.
Plácido está abraiado, nunca oíra
falar de parques para maiores. A
rapaza, con Fusco entre as súas
mans, tenta convencer o señor e
consegue que suba á instalación.
Plácido agárrase con forza á va-
randa metálica e atravesa a estru-
tura pisando cinco chanzos sosti-
dos por cordas.

Un lugar para relacionarse
entre xeracións

Todo o que se achega ao lugar
queda sorprendido polo descu-
brimento. A pesar de que lles
gusta a idea, séntense estraños e
son moi poucos os que se atre-
ven a probalo. Todos coinciden
en vaticinar que esta primavera a
instalación contará con moitos
adeptos. E é que tanto a friaxe
como a vergoña impiden que,
polo de agora, a instalación sexa
utilizada polos maiores no seu
tempo de lecer. Non obstante, o
parque está a servir como canle
de comunicación entre os peque-
nos e os máis vellos. Cada vez
que se acerca algún maior, os ra-
paces que xogan na estrutura ex-
plícanlles o uso dos xogos e aní-

manos a que os sigan. Hai quen
se deixa convencer e hai quen
prefire agardar a que o invento
estea máis concorrido por xente
da súa idade.

Antes de mar-
char, Plácido
lembra a súa in-
fancia e alédase
por poder disfru-
tar do que de ne-
no era imposíbel,
“daquela non ha-
bía parques nin
nada, xogaba cos
meus irmáns á
roda e á pelota,
co que fose. Mes-
mo usabamos la-
tas, rodas e botes
para facer xogue-
tes. É bo poder disfrutar agora do
que non puiden probar de neno”.
Plácido subliña o san que é xo-
gar no parque, “alégrome de que
xurdan iniciativas como esta pa-
ra evitar que os maiores nos pe-
chemos no bar a botar a partida
no canto de pasear e relacionar-
nos coa xente”.

A pesar da diferenza de ida-
de, entre os máis pequenos e os
maiores nace certa complicidade

que se traduce na axuda mutua e
na interacción. O parque, ade-
mais de entreter e axudar fisica-
mente, tamén desempeña unha

función social,
propicia a interre-
lación entre os
máis maiores e os
distintos grupos
sociais. Á vez, fo-
menta a solidari-
dade e o respecto
nos rapaces, que
tratan de facilitar-
lle a vida aos an-
ciáns.

O caso de
Pontevedra non é
único. Recente-
mente, o Conce-
llo de Redondela

inaugurou un parque de caracte-
rísticas semellantes que está a
contar cun bo número de partici-
pantes ao día. A proliferación
destes parques vén demostrar
que a vida é cíclica. Disfrutamos
de xogos ao inicio das nosas vi-
das e de maiores, grazas a inicia-
tivas como estas, volvemos á in-
fancia coa vantaxe de posuír to-
da a experiencia adquirida ao
longo dos anos.♦
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imposíbel
XESÚS VEIGA

Como en tantos outros
episodios da vida polí-
tica, na negociación do

novo Estatuto constatouse
que o desexábel non era
posíbel e que o posíbel non
resultaba desexábel.

Analizado todo o proceso
seguido durante o último ano,
pódese concluír que non hou-
bo unha presión social
suficientemente ampla e activa
para desfacer a resistencia do
PP e posibilitar un consenso
arredor dun nivel de
autogoberno semellante ao fi-
xado no Estatut de Catalunya.
É verdade que o argumento da
equiparación co rango político
e competencial das outras
nacións históricas sintonizou
con sentimentos e aspiracións
de moitos sectores da
cidadanía e colocou á defensi-
va aos dirixentes do PPdG.
Mais tamén é certo que non
existiu o traballo sistemático e
coordenado requirido para
conseguir un efecto
multiplicador a partir dese
consenso social básico. Os di-
rixentes do PSdG xogaron un
triste papel: quixeron obter un
beneficio electoral exclusivo
do suposto desgaste dos
demais e nin sequera aceitaron
levar unha actuación conxunta
co socio gobernamental nos
últimos episodios
negociadores. No caso do
BNG o esforzo foi significati-
vamente maior pero non
acadou a dimensión suficiente
nin sempre foi adecuadamente
orientado. No complicado
equilibrio entre a delimitación
dun perfil político propio e a
consecución dun apoio mais
decidido entre segmentos
alongados do universo estrita-
mente militante, a
organización nacionalista non
acertou nas doses necesarias
de ambos compoñentes e
desaproveitou as boas perspec-
tivas que ela mesma tiña
promovido no comezo do ano
2005 co nacemento do Foro
polo Novo Estatuto.

As circunstancias
externas tampouco propicia-
ron o acordo. O dilatado e
confuso proceso de
elaboración do Estatut
catalán e o panorama criado
coa ruptura da tregua por
parte de ETA non lle fixeron
ningún favor ao debate do
Estatuto galego. Moito máis
cando, colectivamente falan-
do, temos unha misión case
imposíbel: conseguir un
acordo satisfactorio entre tres
organizacións que
representan posicións
diferenciadas que aínda non
foron quen de atopar
denominadores comúns nos
procesos desenvolvidos en
Cataluña e no País Vasco.
Velaí a dificultade, mais
tamén a potencial fortaleza,
dun hipotético consenso
futuro. Sería o mellor capital
político que a sociedade
galega podería mostrar no
escenario estatal.♦

R.V.A.
A marcha mundial das mulleres
manifestarase o vindeiro xoves
as oito da tarde diante do consu-
lado portugués de Vigo para soli-
darizarse coas mulleres portu-
guesas que piden o si no referen-
do polo dereito ao aborto que se
celebrará o vindeiro 11 de febrei-
ro no país veciño

O vindeiro 11 de febreiro os
portugueses votarán novamente
nun referendo para despenalizar

o aborto. Con anterioridade, o
país veciño xa tivera unha con-
sulta popular sobre este tema en
1998, que rematara cunha aper-
tada vitoria do non, no que a
abstención foi do 70%. A mar-
cha mundial das mulleres em-
prendeu unha campaña en toda
Europa para apoiar as organiza-
cións que promoven o referen-
do en Portugal e xa o pasado
día 18 de xaneiro houbo mani-
festacións en todos os consula-

dos portugueses da Unión para
pedir a despenalización. Segun-
do Mari Luz Maset, represen-
tante da Marcha Mundial das
Mulleres en Vigo, “cómpre so-
lidarizarse coas mulleres portu-
guesas porque van moitos anos
por atrás nosa en lexislación e
dereitos”.

O 18 de xaneiro cumpríron-
se cinco anos dunha dura sen-
tencia na cidade portuguesa de
Maia, na que se condenaba a 17

mulleres por delito de aborto en
Portugal. A esta sentencia sumá-
ronselle logo novas en Aveiro,
Lisboa e Setúbal. Curiosamente
malia a vitoria do non en Portu-
gal no pasado referendo, as mu-
lleres portuguesas abortan masi-
vamente en clínicas privadas es-
pañolas. Na Unión europea aín-
da son seis os países que negan
este dereito: Chipre, Irlanda,
Polonia, Malta, Portugal e o
principado de Andorra.♦

Manifestación no consulado portugués
para pedir o SI no referendo sobre o aborto

Pontevedra e Redondela inauguran espazos
para que os maiores se entreteñan e fagan exercicio

Un parque para os vellos

M . O BELLEIR O

O frío e

a vergoña frean

a participación,

pero alí están os

nenos para animar

os vellos

a usar os aparatos.



Leva ano e medio dirixindo a
política lingüística de Galiza.
Que pasou neste período?

Tratamos de poñer as bases
para ir modificando as estruturas
e algunhas das accións que te-
mos que desenvolver. Agora em-
pezamos a ver un pouco os resul-
tados e a presentación da campa-
ña En galego tes todo por dicir
foi un esforzo moi grande.

Pode concretar resultados
aínda que este prazo de tempo
sexa limitado?

En política lingüística é difícil
ver resultados palpábeis. Creo que
podemos falar dunhas liñas distin-
tas en un desenvolvemento para
cambiar o que é toda a formación
de adultos, o cambio de acredita-
cións e de certificacións, etc. Ta-
mén son logros concretos as rela-
cións con outras comunidades a
través de protocolos, e logo hai al-
go moi importante, a posta en
marcha da Comisión Interdeparta-
mental que é unha das actuacións
que nos pareceu decisiva ao longo
do 2006 e que se logrou aprobar
mediante decreto a finais de de-
cembro e que, cara a mediados de
febreiro, quedará constituída. Pa-
récenos un punto moi importante
no que imos poñer todos os me-
dios para que funcione. É un in-
tento de poñer de acordo a toda a
Administración autonómica invo-
lucrándoa no proceso de normali-
zación lingüística. Hai que ver re-
almente as eivas que temos, e so-
mos conscientes de que as temos a

nivel de recursos, materiais, etc. E
hai que facer unha programación
que nos vai permitir este organis-
mo no que están representadas to-
das as consellarías.

Está satisfeita cos medios
de que dispón a Secretaría, or-
zamento, etc?

Nunca se está, pero somos
conscientes de que os medios cóm-
pren en todos os ámbitos do gober-
no para resolver os problemas que
hai na sociedade e, polo tanto, es-
tamos tratando de aproveitar da
mellor maneira dos que dispomos
para lograr bos resultados.

Como transcorreu até ago-
ra a relación da Secretaría con
outros organismos, públicos ou
privados, que tamén teñen que
ver coa política lingüística?

Está sendo unha relación nor-
mal, sabendo cada un onde esta-
mos. A responsabilidade da polí-
tica lingüística correspóndelle a
este departamento e debemos su-
mar e non dividir nin restar. Eses
outros organismos ou estamentos
públicos ou privados, ONGs,
etc., loxicamente, nós estamos
apoiándoos e colaborando de ma-
neira xeral para lograr o obxecti-
vo dun maior uso do galego e un-
ha normalización da nosa lingua.

En particular no que se re-
fire a unha entidade coa que
ten habido roces, A Mesa, co-
mo lle vai agora?

Creo que nos vai ben ou acep-
tabelmente ben. A Mesa ten unha
finalidade, que é a de traballar a

prol do galego, e niso naturalmen-
te estamos de acordo. Ese obxecti-
vo final consideramos que é im-
portante, e A Mesa, nese obxecti-
vo, terá o noso apoio. Hai diferen-
zas, obviamente, pero creo que es-
tán mellor as cousa e, de feito, o
outro día, A Mesa estivo na presen-
tación da campaña e transmitiu, a
través do seu pre-
sidente, un intere-
se polo que esta-
mos facendo.

Está a pro-
gresar o uso do
galego na Admi-
nistración públi-
ca e nas activida-
des privadas?

Temos que lo-
grar que o galego
adquira unha valo-
ración que aínda
non ten.  Na Ad-
ministración, onde
a xente sabe falar
galego, en xeral o
problema non é en xeral de compe-
tencias. Podemos ter un pequeno
número de funcionarios que non
coñece o galego aínda que resulte
practicamente imposíbel posto que
estamos ofertando continuamente
formación e  actualización. O que
hai é un problema de uso posto que
non se valora o galego. Empeza a
haber, e niso imos insistir porque é
un dereito do administrado, unha
oferta positiva feita en galego, pero
tamén temos que lograr, e iso é
máis difícil porque é unha opción

persoal, que os administradores, os
funcionarios, teñamos como lingua
habitual o galego. Nisto entra a op-
ción persoal de cada un, e tamén
sabemos que aquí temos dúas lin-
guas oficiais e que, a nivel persoal,
hai unha opción libre. No tema da
empresa ocorre un pouco igual.
Fáltanos ese nivel de valoración da

lingua, de tal xeito
que non é difícil
que pequenos e
medianos empre-
sarios que habi-
tualmente falan
galego empreguen
o castelán cos seus
clientes. Automati-
camente, cando
soben de nivel,
deixan o galego
porque aínda non
teñen claro o seu
valor e consideran
que está mellor fa-
larlles aos clientes
en castelán. Temos

que lograr o apoio á lingua trans-
mitindo a súa utilidade a todos os
niveis.

Póñolle un exemplo. Eu,
para chegar ao seu escritorio,
preguntei en determinado lu-
gar onde estaba Política Lin-
güística. A funcionaria respon-
deume: “Vaya todo derecho.
Allá al fondo”. Isto non é igual
que cando gobernaba Fraga?

Xa lle digo que temos por lo-
grar que esa oferta positiva do
galego na Administración, que a

relación co administrado se faga
no primeiro momento en galego.
Isto podemos e debemos logralo
este ano e un dos instrumentos,
sen dúbida, vai ser a Comisión
Interdepartamental.

Empeza a haber algunha
voz que se ergue dicindo que
non hai que impoñer o uso do
galego sobre o castelán. Que lle
parece?

O primeiro que hai que dicir é
que a anterior Administración ca-
racterizábse por aprobar normas
ou resolucións que logo non facía
cumprir. Non hai ningún conflito
lingüístico nin en Catalunya nin
aquí. Nin o vai haber. Outro tema
distinto é que, na Lei de Normali-
zación e nos desenvolvementos
en relación co ensino, a norma
marca que as dúas linguas son
oficiais no ensino e hai que ga-
rantir o coñecemento das dúas .
Polo tanto correspóndelle a Edu-
cación definir como se leva
adiante o desenvolvemento do
ensino para lograr o obxectivo de
que os escolarizados dominen as
dúas linguas. Iso en relación ao
conflito lingüístico que se preten-
de crear dende a dereita. Logo di-
ría que, nestes tempos en que vi-
vimos nun mundo globalizado no
que o multilingüismo é funda-
mental, os galegos somos uns pri-
vilexiados cando nos podemos
mover en dúas linguas e iso nos
axuda, ademais, a movernos nun-
ha terceira que é o portugués e
noutras máis. A xente que quere
crear conflitos onde non os hai
paréceme que non ten absoluta-
mente ningún sentido.

Que me di da campaña que
veñen de presentar sobre a
idea de que en galego está todo
por dicir?

Dende que chegamos a esta
Secretaría pensamos que era nece-
sario  facela porque entendemos
que os datos sociolingüísticos que
temos de coñecemento do galego
son moi bos. Tanto ou mellores
que en Cataluña, pero o que nos
está pasando é que temos un uso
menor do que se correspondería
coas capacidades de comprensión,
e somos conscientes de que temos
un problema coa xente nova, que
é a que está máis capacitada, e ou-
tro coa transmisión familiar, que
dalgún xeito podemos dicir que se
relaciona co primeiro. Se non lle
transmitimos aos nosos fillos o
galego como primeira lingua, na-
turalmente van aprendelo na esco-
la e na rúa, pero acabarase per-
dendo esa transmisión. Á xente
nova temos que convencela de
que, como saben o galego e poden
empregalo, é unha unha lingua
útil. É unha campaña de carácter
xeral que pretende amosar unha
imaxe de Galiza actual e moder-
na. Queremos mostrar a utilidade
da lingua, darlle prestixio e cen-
trarémola específicamente nos no-
vos para convencelos.

Como está respondendo a
opinión pública?

A verdade é que quedamos
moi contentos da presentación
porque tivo unha acollida moi
boa. Foi moi importante o apoio
que recibimos a través da prensa.
En xeral coincídiuse en que era
unha campaña distinta e moderna
que nos transmite unha lingua que
vai avanzando entre os habitantes
que estamos aquí e que non somos
os mesmos que hai cincuenta ou
cen anos. Por suposto, non des-
prezamos senón que botamos man
da tradición que temos.♦
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Marisol López Martínez
‘Administradores e funcionarios teñen que usar o galego

como lingua habitual’

PERFECTO CONDE

Acaba de poñer en marcha unha campaña de promoción do galego na sociedade baixo o lema En
galego, tes todo por dicir, e Marisol López Martínez, secretaria xeral de Política Lingüística, está
convencida de que vai servir para demostrar a utilidade da lingua nunha Galiza actual e moderna.

‘Á xente nova

temos que

convencela de que,

como saben o

galego e poden

empregalo, é unha

unha lingua útil”

P. C O N DE



Non hai países nos que a súa ci-
dadanía sexa de natureza infrac-
tora, como demostra a lei antita-
baco, que conseguiu distinto
grao de cumprimento en latitu-
des tan diversas como Irlanda,
Reino Unido, Alemaña, Italia e
España. O tópico atribúe ao teu-
tón un respecto escrupuloso pola
legalidade e ao italiano e o espa-
ñol un desprezo pola lei, mais co
tabaco parece non funcionar.

En España, a lei antitabaco
conseguiu que se cumprise con
naturalidade e desde o primeiro
día nos lugares de traballo pero
non se segue nos estabelecemen-
tos hostaleiros de máis de cen

metros, que están obrigados a
prohibir o seu consumo polo me-
nos no 70% do local, aínda que
poden habilitar espazos illados e
ventilados para os fumadores no
restante 30%. A razón é a súa am-
bigüidade e falta de credibilidade.

Un ano despois da súa entrada
en vigor pódese dicir que a lei an-
titabaco fracasou en España no
que se refire aos bares. Este texto
non estableceu a prohibición ab-
soluta de fumar na hostalaría e
obrigou aos bares e restaurantes
maiores de cen metros a unha
prohibición parcial. Con todo, as
autoridades deixaron entrever que
a prohibición podería ampliarse a

toda a hostalaría de non darse o
cumprimento desexado. Isto le-
vou aos grandes estabelecemen-
tos a non adaptarse á lei e evitar
as onerosas obras de acondicio-
namento, pero se viron na obriga
de aceptar fumar para non pade-
cer a competencia de bares de
menores dimensións, nos que si
se permite fumar. En consecuen-
cia, o incumprimento é absoluto
e de feito só chegou a cumprirse
a obriga de pór un mando a dis-
tancia que active as máquinas ex-
pendedoras de tabaco.

En Alemaña aconteceu algo
semellante e a lei contra o tabaco
que promulgou o Goberno Fede-
ral tamén resultou pouco operati-
va porque como en España esta-
belecía excepcións que en reali-
dade supuñan discriminación en-
tre uns locais e outros. Deste xei-
to, os restaurantes ignoraron ma-
sivamente esta lexislación até o

punto de Angela Merkel anun-
ciar unha nova lei máis flexíbel
–que podía incrementar a magni-
tude do incumprimento e deixar
sen efecto calquera medida.

Aplicación positiva

En Irlanda, en troques, a lexisla-
ción cúmprese desde o primeiro
día porque a lei non inclúe ex-
cepcións: todos os estabelece-
mentos hostaleiros deben prohi-
bir fumar, sen importar o seu ta-
maño ou actividade. Algo así
acontece en Italia. En conse-
cuencia, dous países cunha ci-
dadanía acusada de pouco res-
pecto pola lei, son os maiores
cumpridores. O caso inglés é se-
mellante e até o momento da lei
cúmprese escrupulosamente,
aínda que leva pouco tempo vi-
xente. Isto proba que non hai so-
ciedades boas e sociedades

ruíns, hai lexislacións boas e le-
xislacións ruíns.

En calquera caso, en España
a ministra de Sanidade Helena
Salgado non admitiu aínda que a
lei que ela promoveu está com-
pletamente desprestixiada. Al-
gúns dos seus opoñentes políti-
cos decatáronse da febleza da le-
xislación promulgada e decidi-
ron boicoteala. A Comunidade
de Madrid aprobou un regula-
mento de aplicación que contradí
a filosofía da lei. Hoxe, a única
opción que lle queda a Salgado é
a de retirar o texto e redactar ou-
tro que non incorra en ambigüi-
dades e que non xere situacións
discriminatorias. Neste camiño,
ademais, corre o risco de emular
aos alemáns e optar pola flexibi-
lidade. Nese caso, os poucos
efectos positivos que a lei antita-
baco exerceu sobre a sociedade
quedarán en nada.♦
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Os bares ibéricos de máis de cen metros incumpren a prohibición

A lei antitabaco fracasa en España e Alemaña
e trunfa en Irlanda, Inglaterra e Italia

H.V.
Os pisos están polas nubes en Ga-
liza pero moi baratos en Alema-
ña, onde é posíbel adquirir unha
vivenda de 65 metros cadrados
por 50.000 euros. Isto proba que a
burbulla inmobiliaria pode estou-
par en calquera momento.

Hannover, en plena Saxonia,
na Alemaña occidental, hai pisos
de dous cuartos por cincuenta
mil euros. O mercado inmobilia-
rio xermano non está tolo, máis
ben acontece que en Galiza os
prezos están polas nubes.

Un folleto da axencia inmo-
biliaria Foncia (www.foncia.de)
proba que nas aforas de Hanno-
ver hai moitos pisos construídos
con boa calidade que valen a me-

tade ou menos do que custa ad-
quirir unha vivenda de inferiores
condicións na periférica dunha
cidade galega. Dous exemplos:
Laatzen, dous cuartos, 58 me-
tros, 49.900 euros; Laatzen, dous
cuartos, 63 metros, 55.000 euros.

Hannover non está precisa-
mente no deprimido leste de Ale-
maña que aínda non superou a súa
incorporación á República Fede-
ral, senón que se trata dunha prós-
pera cidade da Saxonia con niveis
de vida e capacidade adquisitiva
moi superiores aos da Galiza.

A diverxencia de prezos entre
Galiza e Alemaña ten que ver coa
madurez do mercado e non só coa
tradición que polo aluguer mani-
festan os alemáns –opción por

outra parte moi habitual na Gali-
za nos anos sesenta. Nese país da
Europa central baixaron os prezos

dos pisos despois de rexistrar un-
ha burbulla inmobiliaria como a
que se dá nestes momentos na

Galiza e hoxe é posíbel adquirir
unha vivenda por cantidades que
resultan asequíbeis ao peto de
calquera traballador.

A conclusión que se extrae
destes datos é que en Galiza os
prezos tamén poderían descender
para quedar en correspondencia
co nivel salarial galego. Nese caso
moitas das persoas que adquiriron
as súas vivendas por cantidades
elevadas comprobarán que non
poden desfacerse delas cobrando
a mesma suma que elas mesmas
pagaron. Mais para que estoupe a
burbulla é necesario que ascenda
o número de pisos que se com-
pran. A decisión dos consumido-
res podería vir dunha eventual su-
ba dos tipos de interese.♦

H. VIXANDE
O Ministerio de Sanidade non foi quen de conseguir o cumpri-
mento da lei antitabaco que entrou en vigor o primeiro de xaneiro
de 2006 porque os bares de máis de cen metros eluden a prohibi-
ción de fumar. En Alemaña pasou o mesmo, pero en Italia, Ingla-
terra e Irlanda funciona porque nestes tres países non é ambigua.

Vivendas xermanas de 65 metros a 50.000 euros

Se lle sae moi cara a hipoteca en Galiza,
merque un piso en Alemaña

Reprodución parcial dun folleto inmobiliario alemán do oeste.



O estudo asegura que vivimos
mellor que en 1980, pero en
comparación, Galicia tiña máis
peso dentro da economía espa-
ñola que na actualidade. “Mello-
ramos, pero os demais mellora-
ron máis ca nós”, explica o autor
do estudo, Santiago Lago. En
1980 o PIB galego supoñía o
6,4% do estatal, mentres que no
2005 tan só significa o 5,1%.

No mesmo período, Galicia
perdeu un importante peso de-
mográfico pasando de ter o
7,4% da poboación en 1980 a
tan só o 6,3% do total estatal no
2005. A renda media por habi-
tante tamén é peor agora que en
1980. Se naquel ano un galego
tiña de media o 86,6% da renda
española, no ano 2005 cada ga-
lego ten o 81% da renda media

española. Lonxe de converxer,
os datos do estudo indican que
a economía galega afástase ca-
da vez máis da española. “Se a
poboación galega medrase tan-
to como a española dende a se-
gunda metade dos anos noven-
ta, de xeito que mantivese a súa
cota de poboación (6,9%), en
2005 teríamos un PIB per cápi-
ta galego que caería até o
73,9% da media estatal”, con-
clúe Santiago Lago.

Segundo Santiago Lago, a
menor capacidade de desenvol-
vemento de Galicia explícase
polo mal investimento dos car-
tos públicos e das políticas leva-
das a cabo polo noso autogober-

no. Para corrixir estes desequili-
brios as políticas económicas
deberían orientarse cara o forta-
lecemento de determinados sec-
tores, algúns deles maltratados
durante anos, tal e como explica
o propio Lago: as actividades
alimentarias derivadas do mar e
a gandería, o complexo forestal-
industrial orientado á obtención
de madeira e biomasa, os mine-
rais non metálicos, a automo-
ción, o sector naval, os servizos
de loxística, a confección, a xe-
ración eléctrica e algúns secto-
res da industria química. 

“Até agora houbo moita dis-
persión de esforzos. Cómpre
potenciar aquilo no que somos

especialistas e sabemos facer
ben. Non é posíbel potenciar-
mos a un tempo todas as activi-
dades, liñas de investigación ou
especialidades formativas. Non
é eficiente espallar os recursos
entre todas as empresas”, San-
tiago Lago.

Ademais, para Santiago La-
go, Galicia non é un territorio
periférico ao ser unha potencia
en transporte marítimo e apos-
tando claramente por fortalecer a
eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal mediante a posta en
marcha de actividades conxuntas
no eido económico (formación
de grandes clusters), formativos
e doutra índole.♦
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De manterse a poboación a nosa renda media estaría aínda máis afastada da estatal

A economía galega pesa
un 20% menos que en 1980

Por que Galicia medra menos
que outras comunidades du-
rante estes 25 anos?

Cando un analiza o que se fixo
dende 1980 en materia de infraes-
truturas, capital humano, capital
social ou investimentos, decátase
de que as políticas públicas foron
erradas. Non houbo a concentra-
ción de recursos e recursos que se-
ría recomendábel e en moito eido
financiáronse liñas de actuación
pouco rendíbeis. A nosa investiga-
ción lévanos a dicir que Galicia
entrou nunha tendencia negativa
practicamente despois da Guerra
de 1936, no que decenio a decenio
imos perdendo peso dentro do
conxunto do Estado. Para inverter
a situación cómpre facer un traba-
llo profundo de cambio de menta-
lidade que elimine vicios como o
minifundismo empresarial, levan-
do a que as empresas se integren
en clústers, ou que non se caia na
política da subvención sen contro-
lar os seus resultados. Ademais de
por suposto levar a cabo activida-
des de formación continua ou in-
vestir máis en I+D+i.

Curiosamente dende o co-
mezo do Estado das autonomías,
houbo un proceso de centraliza-
ción económica en torno a Ma-
drid. A que pensa que se debeu?

O funcionamento do sistema
de mercado tende á concentración
das actividades económicas. Iso
dálle vantaxes ás empresas, que
teñen posibilidades de acceso a
mellores mercados de traballo, a
provedores, máis posibilidades de
vender, etc. Esa é unha tendencia
que se repite a escala europea,
estatal e mesmo dentro de Galicia,
con dúas grandes áreas metropoli-
tanas que concentran a maior par-
te dos investimentos. Pero esas
tendencias poden tentar paliarse.
Tal vez Galicia nunca poida de
seu acadar unha economía seme-
llante á catalá ou á madrileña, pe-
ro pode mellorar moito a súa posi-
ción facendo un enfoque de euro-
rrexión. Por nós mesmos non che-
gamos aos tres millóns de habi-
tantes, o cal non nos dá moita for-
za e atractivo para as empresas.
Pero sumándonos ao norte de Por-
tugal xa somos unha potencia de
máis de seis millóns de habitantes.
Con ese tamaño e tendo tres gran-
des áreas metropolitanas, pode-
mos competir perfectamente no
sistema de mercado. De aí a im-
portancia que ten levar a cabo pro-
xectos conxuntos entre ambos pa-
íses, como pode ser o do tren mix-
to de pasaxeiros e mercadorías ou

RUBÉN VALVERDE
Nos últimos vintecinco anos o peso da economía galega no
conxunto do Estado reducíuse nun vinte por cento. Esta é un-
ha das principais conclusións ás que chega un estudo do pro-
fesor da Universidade de Vigo, Santiago Lago, en colabora-
ción co seu irmán, Ignacio Lago, titulado Vinte e cinco anos
de autonomía en Galicia: mudanzas políticas e económicas.

Santiago Lago

‘Para ser competitiva, Galicia ten que
unirse ao norte de Portugal’

Continúa na páxina seguinte



tamén levar a cabo alianzas estra-
téxicas e investimentos recíprocos
entre as empresas. Tamén sería
fundamental abordar políticas co-
múns de I+D e de ensino. Neste
eido aínda resulta incomprensíbel
como non se estudan cursos pon-
tes de portugués nos institutos pa-
ra unificar sinerxias. Hai que pen-
sar que temos unha oportunidade
que dentro de España só posúe
Euskadi con Aquitania e algo Ca-
taluña co sur de Francia. Pero nós
non posuímos a barreira idiomáti-
ca e cultural que teñen eles. 

En canto a distribución da
renda, por que a sociedade é máis
igualitaria agora que en 1980?

Fundamentalmente hai dúas
cuestións que o explican: a incor-
poración da muller ao mercado de
traballo e as pensións. Percibir
unha renda a partir de certa idade
foi un empuxón importante, sobre
todo no agro. Antes ter un vello
na casa era unha carga e agora é
un soldo máis. No ano 1980 os
programas do Estado de benestar
eran case inexistentes. Hoxe con-
tamos cunha serie de percepcións
económicas que equilibraron as
rendas, dándolle algo incluso a
aquelas persoas sen ingresos, con
programas como poden ser a Ris-
ga. O que si que cómpre dicir é

que se produciu un maior dese-
quilibrio territorial, pola falta de
alternativas ao abandono do cam-
po. Penso que agora a Consellería
de Medio Rural, despois de moi-
tos anos sen facerse nada neste ei-
do, está levando a cabo medidas
acertadas para tentar reequilibrar
poboación. Algo que levará tem-
po, porque hai que cambiar tamén
moitas mentalidades.

Para fixar poboación habe-
rá que redistribuír a activida-
de económica?

Penso que hai temas comple-
mentarios. Por un lado, para dar-
lle potencial económico a Galicia
haberá que desenvolver as dúas
áreas metropolitanas. Pero tamén
hai que desenvolver o resto do
país. Pero iso non se vai conse-
guir facendo unha política de
parques industriais no interior,
que como vemos agora están ba-
leiros. Hai que pensar nun con-
xunto de actividades nas que se
pode especializar o interior para
elevar o nivel de vida da xente.
Só así se conseguirá que a xente
vaia a vivir novamente ao rural.
Iso teno claro o departamento de
Alfredo Suárez Canal. As políti-
cas económicas deben estar
orientadas cara o sector primario,
dándolle valor engadido ás acti-
vidades agropecuarias, creando

industrias de transformación. Ta-
mén hai que pensar na biomasa, o
turismo rural de calidade e outras
actividades que permitan un bo
nivel de ingresos. Ademais diso,
o Goberno debe levar a cabo un-
ha política de dotación de instala-
cións de ocio e de servizos públi-
cos, principalmente educativos e
sanitarios, que fagan cómoda a
vida das persoas.

No libro aborda tamén a
política de subvencións ás em-
presas que non levou á forma-
ción dun tecido empresarial
importante e nun contexto no
que o persoal cualificado emi-
gra masivamente. Como se po-
den controlar os resultados de-
sas subvencións?

Creo que cos cartos públicos,
cando se fala de desenvolvemen-
to, hai que buscar a maior
eficiencia. No pasado moitas das
axudas non estaban deseñadas
para acadar uns obxectivos. Na
miña opinión boa parte das sub-
vencións deberían estar vence-
lladas á integración das empre-
sas en clusters, a investir en I+D,
a formar traballadores ou a inter-
nacionalizar os mercados. Polo
tanto, hai que medir os resulta-
dos que se acadan coas subven-
cións e controlar o destino real
dos cartos públicos.♦
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montes ermos

MANUEL CAO

A verdade é que os gobernos actuais capitaneados polas buro-
cracias respectivas non teñen fácil artellar políticas económi-
cas como as de antes, cando a política monetaria e fiscal cons-
tituían o cerne dun conxunto de medidas que daban corpo e
contido a políticas económicas diferentes, nas que latexaba
unha loita pola distribución da renda pero tamén unha estrate-
xia de crecemento e aumento da produción que daría o paso ao
desenvolvemento do país. Transferida a política monetaria ao
BCE, excluída a política comercial pola tendencia lenta pero
inexorábel ás liberalizacións acordadas na OMC, inutilizada a
política cambiaria pola desaparición da moeda e limitada a po-
lítica fiscal a cambios anecdóticos derivados da presión dos
grupos de intereses de cada país, sempre que non afecten subs-
tancialmente aos incentivos do capital, das rentas salariais ou
da imposición indirecta global, quedan os controis directos pa-
ra modular comportamentos, recadar algúns fondos e lexiti-
mar dalgún xeito a función político-burocrática.

Neste contexto debe enmarcarse a crecente tendencia á ela-
boración e implementación de regulamentos e normativas, máis
ou menos coercitivas, que incorporan un rendemento fiscal es-
caso pero que xustifican as actuacións dos gobernos e sobre to-
do dinamizan o debate político arredor daquelas competencias e
actuacións que realmente poden exercer e que cotizan no merca-
do político-electoral construíndo e destruíndo maiorías de go-
berno. Neste sentido, os principais grupos de intereses son aque-
les que teñen maior peso electoral e, dun ou doutro xeito, as pro-
postas dos grupos políticos con posibilidades reais de gobernar
converxen no diagnóstico da problemática deses colectivos e nas
estratexias e instrumentos para darlle solución sendo as diferen-
cias cuantitativas ou a eficacia real á hora da implementación a
causa principal das liortas interpartidarias. O colectivo máis ren-
díbel son os xubilados debido a súa alta participación electoral e
ao consenso social básico arredor da xustiza na satisfacción das
súas necesidades que ademais non se ven como competidoras
coas de ningún sector de amplitude semellante. Outros colecti-
vos, en troques, teñen menos vantaxes político-electorais debido
ao grao de contradiccións que pode incorporar incluir na axenda
os seus intereses pois poden acarrear a oposición de grupos
igualmente significativos na dinámica socioelectoral. 

Nas sociedades modernas, as institucións económicas ten-
den a proporcionar certezas ou unha dinámica de cambios
predecíbeis e razonábeis en relación aos instrumentos princi-
pais da política económica (tipos de interese, tipos de cambio,
tipos de gravame, nivel impositivo global, etc) pero, en tro-
ques, a acción das institucións políticas tende a gozar dun grao
de discrecionalidade moito maior que asenta na busca da vito-
ria nas sucesivas eleccións apoiándose nos grupos de intereses
máis influíntes nun espazo e tempo determinado. En base a es-
to podemos entender o debate arredor da oportunidade ou non
de impoñer multas sobre os pisos baleiros para inducir o seu
aluguer. O nivel da liorta indica o amateurismo e racionalida-
de limitada dos decisores político-económicos  e a baixa cali-
dade e mínimas garantías de institucións como os dereitos de
propiedade, a predecibilidade e proporcionalidade das actua-
cións públicas, a eficacia das normas e a prevalencia das ins-
titucións formais sobre as informais. A vivenda entra na axen-
da por razóns electorais, sábese (Solbes) que a construción é
motor clave da economía hispana e certas medidas afectan aos
incentivos polo que ou son irresponsábeis ou brindis ao sol. 

Nunha situación de medre económico a discrecionalidade da
burocracia pode até animar o debate político máis en caso de re-
cesión as minas introducidas na credibilidade das institucións e das
normas poden estoupar acentuando gravemente os conflitos.♦

‘A vivenda entra na axenda
por razóns electorais e certas medidas
afectan aos incentivos polo que ou son

irresponsábeis ou brindis ao sol”

Vén da páxina anterior



Como comezou esta historia?
Estaba facendo un traballo

sobre os mortos e desapareci-
dos que houbera en Valencia e
encontrábame con que a cifra
que se daba, duns 6 mil mortos,
non podía ser real, porque todas
as investigacións que se fixeran
insinuaban cifras moi superio-
res. Os supervivintes explica-
ban, por exemplo, que cada día
saían da Modelo dous camións
ateigados de mortos. Sabían
que na praza de touros se con-
centraran unhas 40 mil persoas
provintes de todas as frontes. A
cousa non encaixaba. Unha per-
soa que traballou nos ferrocar-
rís explicoume que cada día vi-
ñan trens con detidos e igual
eran un cento ou oitenta, cada
vez. Onde ía tanta xente?

Por que buscaron no cemi-
terio xeral?

Ao primeiro pensábase que
os aterraran na montaña e eu
que andaba de excursión polas
vilas preguntaba se viran pasar
camións despois da guerra. Lo-
go ocorréuseme pensar onde po-
dían pasar máis desapercibidos.
Pois, precisamente, entre outros
mortos.

E foi o cemiterio finalmente.
Penso que me estaban a agar-

dar. Porque en canto entrei xa to-
do foi doado, aínda que aquelo é
grande e todo está agachado e
clandestino e non che din nada
nin te informan de nada. Nós
empezamos polo cemiterio civil,
por unha cuestión de lóxica. A
terra onde hai fosas afúndese.
Preguntei e dixéronme que non
había nada claro. 

Mais si que había.
Buscamos xente que traballa-

ra no cemiterio había moitos

anos e que nos dixo que, efecti-
vamente, alí soterraran xente
despois da guerra. Que os mata-
ban alí ao lado, cada día. A través
desa persoa demos con outra que
nos dixo que había documenta-
ción, que algunha fora destruída,
pero que outra debía quedar. Ta-
mén nos dixo que naquela fosa
podía haber entre 1.500 e 2.000
mortos. O home sabía todo, mais
só nos explicaba o que lle pre-
guntabamos.

É dicir, confirmaba que
nunha parte, no xardín, do ce-
miterio civil había unha fosa,
pero non dicía se existían máis.

Exacto. De momento, fixe-
mos alí unha homenaxe, aínda
que o concello non nos deixou
poñer nin unha lápida. Prepa-
rando esta homenaxe descubri-
mos outra fosa que nos parece
inmensa e que resulta ser unha
parte doutra máis grande. Pero
como íamos imaxinar que aque-
lo era, en realidade, un aterra-
mento de 10 mil metros cadra-
dos! Que había 16.500 persoas
sepultadas. Foi o comezo, ato-
pamos outro solar con flores
postas por alguén. Unha persoa
que tiña alí ao seu irmán, fusi-
lado con 16 anos, xunto coa súa
noiva. Esa persoa, con nove ou
dez anos, vira como os guinda-
ran alí. A xente daquela facía
cola ás portas das prisións para
ver se traían aos seus familiares
e logo seguíanos...

Tense descrito a Valencia
da época como unha prisión.

Encerraban a xente arreo.
Utilizaban como prisión o Hos-
pital Provincial, o manicomio, a
praza de touros, o convento de
Santa Clara ou o da Nosa Seño-
ra dos Ánxeles, a Russafa que

aínda existe. Non sabes a canti-
dade de rapaces e rapazas novas
que morrían nos conventos-pri-
sión! Non se pode imaxinar a
cantidade de mulleres que hai
nas fosas, procedentes deste
convento de Russafa. Alí apun-

taban tamén: “feto femia”, “fe-
to varón”, criaturas de meses,
de días. 

A Igrexa Católica non deu
explicación sobre isto?

Non. Quen llas está a pedir?
Se agora o goberno español lle

aumentou as subvencións que lle
daba Aznar. Se lle deron un Pre-
mio Príncipe de Asturias da
Concordia á orde de San Vicente
de Paul que, xunto coa do Bo
Pastor rexían os cárceres máis
crueis que sufriron os presos re-
publicanos! Se están implicados
no secuestro e venda de crianzas.
O goberno Zapatero non anulou
os xuizos sumarísimos do fran-
quismo, nin reabilitou xuridica-
mente os mortos, nin investigou
nada. Entrégalles un Premio de
non sei cantos miles de euros!
Pero se nin tan sequera lles pediu
que retirasen os monumentos
fascistas das Igrexas.

Non sei se noutros lugares
do mundo se deron situacións
parecidas?

Foi unha matanza sistemática
para facer que a xente vivise no
terror. Matalos a todos non podí-
an, pois se non quen traballaba?
O outro día tiven que abandonar
o arquivo, non podía seguir tra-
ballando, lendo os rexistros
aqueles. Lendo, por exemplo, o
nome dunha muller, corenta e
dous anos, causa da morte: sín-
cope cardíaca, din. E dúas ou
tres persoas máis adiante o nome
dunha rapaza, nove anos, shock
traumático... De que me soa o
nome? E de golpe decátome de
que son nai e filla! Continúo e,
na mesma folla, atopo dous ir-
máns, un de seis anos, morto de
hemorraxia interna, outro... non
podo continuar. Pero despois
penso que se atopei a nai e a filla
teño que atopar o pai. E atópoo.
Así descubro familias enteiras.
Ás veces afúndeste. Non imaxi-
naba unha crueldade tan grande. 

Unha das cousas que cha-
man a atención das fosas é a
sistematización.

Mira, os nazis para facer de-
saparecer os mortos inventaron
os fornos crematorios e aquí in-
ventaron estas fosas. Antes das
obras que o concello comezou a
facer na fosa común, ao remover
as primeiras capas de terra, dei-
xaron á vista os sistema de orga-
nización da fosa. Era unha obra
deseñada para acoller, no míni-
mo espazo, o máximo número de
xente e que quedase todo moi di-
simulado. Nós o concepto que ti-
ñamos antes e que guindarían alí
a xente e que taparían sen máis.
Pero, non. En Valencia as fosas
están feitas de maneira indus-
trial. Cada fosa está dividida en
catro cadrantes numerados, cada
cadrante está dividido en filas
verticais numeradas, cada fila en
columnas, cunha letra cada unha.
Todo estaba rexistrado, coa letra
e o número correspondente.

De cantos mortos se fala en
conxunto?

Que saibamos, 26.300. Pero
poden ser máis. Estes son os que
quedaron rexistrados.

Como un tema tan forte
non desatou máis escándalo?

Que pensas, que somos os
primeiros en coñecer estas fo-
sas? Había moita xente que o
sabía, pero todos calaban. Non
esquezas que a esquerda gober-
nou no concello de Valencia
moitos anos. E que pasa, que
non sabían o que había no cemi-
terio? E por que a universidade
non se preocupa? Son as fosas
comúns documentadas máis
grandes de Europa.♦

Lluita
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O concello de Valencia, goberna-
do polo PP, vén de ser condena-
do por unha sentenza do xulgado
do Contencioso Administrativo,
do 12 de decembro, que tivo co-
mo ponente ao xuíz Blanes Ro-
dríguez, a renunciar á edifica-
ción de centenares de nichos, así
como a realizar outras edifica-
cións e movementos de terras na
sección do cemeterio xeral de
Valencia onde foron aterrados
miles de republicanos represalia-
dos polo franquismo. A sentenza
anima a que se leven a cabo as
tarefas de investigación e restitu-
ción da memoria das vítimas.

O fallo apoia ademais expli-
citamente aos que queiran pro-
vomover investigacións sobre a
fosa, “incluindo actuacións ar-
queolóxicas ou forenses para
poñer a disposición da socieda-
de e das familias os resultados a
efectos de posíbeis ulteriores re-
clamacións tocantes aos derei-
tos das vítimas e a restitución
histórica e o honor”.

A sentenza xudicial anula as
decisións do concello valencia-
no sobre as obras que pretendía
realizar e considera que o mo-
nolito que tamén ía instaurar
“en memoria de todos os mortos

da Guerra Civil” non dá satis-
facción á petición de honra e
memoria das vítimas. 

O xuíz constata que a cons-
trución de nichos sobre a fosa in-
viabiliza o posterior estudo da
mesma. Pola súa parte, o conce-
llo de Valencia tratara de reducir
a importancia e o carácter do ate-
rramento en base a que “do exa-
me dos libros de Rexistro do Ce-
miterio non resulta acreditado o
número de persoas inhumadas”.
En realidade a propia existencia
da fosa e sobre todo as súas di-
mensións eran un asunto bastan-
te descoñecido até agora. É im-

posíbel saber aínda o número de
persoas soterradas no lugar. Trá-
tase, en todo caso, de varios mi-
les. A sentenza certifica que na
fosa acumúlanse “doce persoas
en profundidade, con máis dunha
persoa no mesmo sitio”.

A polémica comezou polo
traslado de restos humanos ao
vertedoiro de Sagunto. O conce-
llo de Valencia negárase a parali-
zar as obras de 1030 nichos sobre
a fosa detectada no cemeterio e
mesmo a identificar o lugar, ig-
norando as peticións do Forum
per la memoria del País Valenciá
e de varios grupos municipais.♦

Parte dos restos humanos foran trasladados ao vertedoiro de Sagunto

O concello de Valencia condenado
por edificar 1.030 nichos sobre a fosa común

Empar Salvador

‘Na fosa común de Valencia hai 26.300 persoas
rexistradas, é a máis grande de Europa’

NÚRIA CADENES

Empar Salvador é a presidenta do Fòrum per la Memòria del País Valencià, a entidade que de-
nunciou a existencia en Valencia das fosas comúns máis grandes de Europa. O feito, segundo ela,
“evidencia a dimensión da represión franquista e o interese do poder por facer esquecer o tema”.



PERFECTO CONDE
Xosé Manuel Beiras, Camilo No-
gueira, Xabier Macías, Paz Ló-
pez Facal, Xabier Paz e Xosé
Lois Vázquez formaron parte da
delegación galega presente no
Foro Social Mundial. Todos eles
compartiron experiencia coa no-
bel queniana Wangari Maathai.

No desenvolvemento do Foro
Social Mundial, que tivo lugar
en Nairobi (Kenia) dende o 20
ao 25 de xaneiro, Xosé Manuel
Beiras representou o BNG. A
Fundación Galiza Sempre, da
que é presidente Beiras, tamén
estivo representada polo seu se-
cretario, Xabier Macías. Pola súa
conta, tamén asistiron ás reu-
nións do foro Camilo Nogueira,
Paz López Facal, Xabier Paz e
Xosé Lois Vázquez.

Tanto Beiras como Noguei-
ra, ao seren consultados por A
Nosa Terra, salientaron a im-
portancia de que, dende hai va-
rios anos, os galegos estean a
participar nestes importantes
encontros internacionais nos
que se ven tratando de estabele-
cer enlaces coas instancias polí-
ticas para ver de romper diques
entre a cidadanía e os aparatos
dos Estado e dos partidos políti-
cos convencionais, tratando de
pasar dos debates á elaboración
de alternativas máis globais.

Nogueira, que no seu tempo
de eurodeputado foi un impor-
tante impulsor desta partici-
pación galega nos foros sociais,
volveu de Nairobi convencido
de que “África é un continente
con gravísimos problemas, pero
no que está medrando moito a
súa conciencia sobre a impor-

tancia da súa marxinación”. Se-
gundo nos dixo, “nunha das se-
sións inaugurais, unha muller
dixo que a humanidade nacera
en África e que era África a que
tiña que cambiar a humanidade
polos seus valores de relación
social, etc.”.

Pola súa parte, Beiras salien-
tou os moitos contactos que pui-
deron manter os participantes
galegos no foro deste ano a tra-
vés de debates sobre diversas te-
máticas que comprenderon, en-
tre outras, a paz mundial, os con-
flitos no planeta, os problemas
das economías de periferia, o ter-
ceiro mundo, a auga, a saúde, os
recursos, os problemas dos eco-
sistemas e o medio ambiente, as
agriculturas tradicionais, etc.

En particular, Beiras regre-
sou moi impresionado polos
contactos mantidos coa galar-
doada co premio Nobel da Paz
2004, a queniana Wangari Ma-
athai, primeira muller da Áfri-
ca central e Oriental que se
doutorou en Bioloxía e que ac-
tualmente exerce o cargo de vi-
ceministra de Medio Ambiente
do goberno de Kenia. Maathai
foi profesora de Bioloxía en
varias universidades europeas
antes de pasar a selo na Univer-
sidade de Nairobi, loitou polos
dereitos civís, estivo presa va-
rias veces e foi unha das perso-
nalidades que impulsaron a al-
ternativa plural que actualmen-
te goberna o seu país. Precisa-
mente, os galegos que estive-
ron en Nairobi tiveron a oca-
sión de visitar varios lugares
nos que Maathai está promo-
vendo o desenvolvemento dun
plano destinado a combater a

deforestación facéndolle fronte
á forestación con especies de
fóra do país que foi levado a
cabo con piñeiros no norte do
país e con eucaliptos no sur.

“Como se estivésemos na Gali-
za”, díxonos Beiras.

A través dun plano chamado
Green Belt (cinto verde), en Ke-
nia estase practicando unha re-

forestación con especies autóc-
tonas coa participación protago-
nista das comunidades paisanas
que levan a cabo plantacións en
terreos do Estado traballando de
forma gratuíta. Esta rede está
agora mesmo estendéndose a
outros países africanos median-
te o que Maathai chama empo-
werment da sociedade paisana
africana. A Nobel queniana
mostrou interese en visitar al-
gunha vez Galiza logo de ser in-
formada dos problemas fores-
tais que aquí temos.

Beiras tamén regresou de
Nairobi satisfeito polos debates
que presenciou sobre a necesi-
dade de levar a cabo unha refor-
ma das institucións interna-
cionais adaptándoas ao mundo
real dos nosos días. “Haberá
que integrar o Banco Mundial
nun esquema democrático de
Nacións Unidas e será preciso
crear nesta organización un par-
lamento mundial –díxonos. Hai
un grupo catalán co que inter-
cambiamos ideas sobre isto e
acordamos facer un simposio
sobre esta temática en Galiza”.

Por outra parte, Beiras, No-
gueira e o resto dos galegos que
viaxaron a Nairobi participaron
nunha mesa sobre os naciona-
lismos emancipadores e a alter-
globalización, e mantiveron
conversas e diversos contactos
con expertos da temática alter-
mundialista como Cándido Gr-
zowisky, un dos cerebros do
Partido dos Traballadores do
Brasil; Holly Williams, premio
Nobel da Paz; Enmanuel Walls-
tein, Alex Callinicos ou o so-
ciólogo portugués Boaventura
de Sousa Santos.♦
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O presidente de México, prometera, días
antes de acudir ao selecto Foro de Davos,
que ía traer 4.000 millóns de dólares en
investimentos. “México é un seguro con-
tra os populismos.... México, no caso de
que non sexa a terra prometida, si é a te-
rra do futuro... noutros países as actua-
cións do Estado aféctanlles aos investi-
mentos, como en Arxentina, Bolivia ou
Venezuela ” sentenciou no elitista club.

Quizais foi a presión das súas promesas,
ou a inexperiencia en asuntos internacionais,
o que o levou a cometer excesos verbais que
poden dificultar a súa inserción no emerxen-
te mapa político latinoamericano.

Nese mesmo acto estaba presente co-
mo relator o presidente brasileiro, Luíz
Inácio Lula da Silva, quen, sentíndose
aludido, axiña tomou a palabra para de-
fender os procesos de cambio que están a
vivir diferentes países de Latinomérica. 

Felipe Calderón Hinojosa (FCH) foi
branco dos mesmos argumentos teóricos
que Lula leva esgrimindo na última dé-
cada, no Brasil, contra Fernando Henri-
que Cardoso (FHC).

FCH retoma os vellos argumentos do
consenso de Washington, que fracasou
na década dos 90. Argumentos que, coa
perspectiva do 2007, non se sustentan
nin dende a perspectiva económica.

En México a masa salarial é o 33%
do PIB, exactamente a mesma que en
1961. A alimentación consome o 30% do
orzamento familiar e o 20% da poboa-
ción concentra o 59,4% da riqueza. 

A diferenza doutros países con presi-
dentes acusados de populistas e citados
por Calderón como Arxentina, Bolivia,
Brasil ou Venezuela, durante os seus
mandatos produciuse
unha transferencia de
riqueza cara aos sec-
tores máis pobres, e
unha recuperación do
poder adquisitivo ne-
ses segmentos so-
ciais, sen afectar ne-
gativamente as gran-
des liñas macroeco-
nómicas das respecti-
vas economías. 

Pola contra, o país
situado ao sur do río
Grande, a pesar de ser
produtor de petróleo,
de recibir case 20.000 millóns de dólares
anuais en remesas de emigrantes, está
mergullado no medio dunha parálise
económica, falta de circulante moneta-
rio, perda do valor do peso, consumo pri-

vado limitado, aumento do desemprego,
inflación descontrolada especialmente
nos produtos básicos como a torta de mi-
llo, o leite... e incremento da pobreza.

Pasou máis dunha
década dende o “te-
quilazo”, o crack eco-
nómico de 1994, sen
grandes convulsións
nin sobresaltos de cri-
ses, pero sen conse-
guir reverter as vellas
desigualdades, nin a
crónica pobreza.

As optimistas
previsións dun dis-
creto crecemento
económico do 3,8%
para o 2007, non sig-
nificarán un cambio

de tendencias.Tampouco está prevista
unha reforma fiscal que contribúa a re-
forzar o papel do Estado para investir en
infraestruturas, servizos sociais e capital
humano. Mentres no Brasil a recadación

tributaria representa o 29% do PIB, en
México apenas chega ao 10%.

Nin sequera os baixos salarios labo-
rais dos mexicanos son un seguro para a
captación de investimentos interna-
cionais, a fórmula máxica para construír
a Calderolandia idílica. Non poucas in-
dustrias mexicanas están a escoller para
os seus investimentos, localidades fron-
teirizas situadas nos EE UU como Edin-
burg, El Paso, McAllen ou Laredo en Te-
xas, onde teñen mellores taxas financei-
ras para comprar inmóbeis, mellores in-
fraestruturas, seguridade física e xurídi-
ca, menor corrupción e custos competiti-
vos en electricidade, gas ou teléfono.

Calderón está a procurar na súa rolda
internacional unha lexitimidade cuestio-
nada polo difuso proceso electoral que o
levou á presidencia, escurecida pola som-
bra de Oaxaca, estado no que unha misión
internacional asegura que se aplicou unha
estratexia policíaco-militar para amedren-
tar a poboación civil e documentou 23
asasinatos ou varias desaparicións.

Se México reincide en modelos esgota-
dos, cedo ou tarde vai chegar un presiden-
te que conduza un proceso de cambio que
compaxine crecemento con redistribución.

A política económica de Calderón
posta en práctica ate agora é un seguro pa-
ra acelerar a chegada dun presidente cun
perfil dos que define como populista.♦

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

Seguros contra
populismos

LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

‘Non poucas industrias
mexicanas están a

escoller para os seus
investimentos localidades
fronteirizas situadas nos

EE UU, onde teñen
mellores condicións”

Políticos galegos compartiron coñecementos no último FSM

A experiencia galega en Nairobi

Camilo Nogueira, Xabier Macías e Xosé Manuel Beiras coa keniata premio Nobel da
Paz, Wangari Maathai.



Contra o que adoita parecer, cada vez son máis
os datos que proban que os EE UU poden dar
por cumpridos os seus obxectivos no Irak. Ou-
tra cuestión é que tales obxectivos non se po-
ñan oficialmente de manifesto. O antano esta-
do laico, cun aceptábel desenvolvemento, xa
non é un referente en Oriente Próximo. E tar-
dará en volver selo. O país vive unha guerra ci-
vil e a propia nación corre o risco de desinte-
grarse. Ao inicio da invasión, os EE UU fala-
ron até o cansazo das comunidades sunnita e
xiíta. Daquela a escisión entre ambas non era
aínda real, hoxe si. O axustizamento de Sadam
foi filmado “sorpresivamente” por unha cáma-
ra. Alí escoitábanse berros a prol do líder reli-
xioso xiita Al Sader. Algúns mesmo dixeron
que estaba presente. Como non pensar que ha-
bía quen desexaba potenciar o enfrontamento?
De pouco serviu que Al Sader afirmase logo
(ver, por exemplo, a súa entrevista con El Pa-
ís) que de estar alí, el tamén sería executado. 

En paralelo, xa se albisca unha nova guerra

civil no Líbano e, para rematar a exitosa parti-
da norteamericana, os palestinos combaten en-
tre eles con máis furia ca nunca, despois da
frustración que trouxo o boicoteado goberno de
Hamas e a imposíbel negociación con Israel. 

Os EE UU apuntan agora a Irán. A expe-
riencia di que van en serio. A lección política
parece clara: Os Estados Unidos non conquis-
tan países, ao vello modo colonial; sería dema-
siado criticábel e caro de soster. Abóndalle con
neutralizalos, primeiro recorrendo a bombarde-

amentos ou boicós e logo deixando que o fra-
caso interno remate en enfrontamentos civís. 

Velaí tamén Iugoslavia, á que lle van arrin-
car definitivamente Kosovo ou o conflito entre
Ucraína e Rusia. Até en Venezuela e Bolivia
nacen supostas provincias con desexos de au-
tonomía. Non é un apoio de Washington aos
nacionalismos. Nacionalista (ou soberanista
ou antinorteamericana) é a política dos paises
agredidos. Trátase simplemente de minar o
contrario, a través do medio máis útil, aínda
que semelle contraditorio cos propios princi-
pios. Tampouco os EE UU se volveran extre-
mistas de esquerdas cando apoiaron a Pol Pot
en Camboxa contra o goberno pro vietnamita,
nin son fundamentalistas islámicos por apoiar
os oligarcas de Arabia Saudita que de sempre
se opuxeron ao panarabismo.

A vitoria norteamericana vese, por último,
máis clara cando se observa o silencio da
Unión Europea. A oposición alemá e francesa á
invasión do Irak é xa historia.♦

Nº 1.254 ● Do 1 ao 7 de febreiro do 2007 ● Ano XXX

Venezuela
no mundo
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Atrascendencia do
movemento
bolivariano de

Venezuela para o
continente americano en
particular e para os países
dependentes en xeral
supera este momento
concreto. Está en xogo o
futuro da auténtica
independencia das
nacións, deixar de ser o
patio de atrás que EE.UU.
sempre considerou a
América Latina.

Co presidente Chávez
millóns de persoas
accederon por primeira
vez na súa vida a
programas de asistencia e
desenvolvemento social.
Millón e medio foron
alfabetizadas. Incluíronse
tres millóns no sistema
educativo. Houbo setenta
millóns de actuacións
sanitarias, vinte millóns de
tratamentos en quirófanos
ambulantes. Cen mil
persoas cegas por cataratas
voltaron a ver. Antes da
“Misión identidade” tiñan
problemas coa cédula 8 de
cada 10 persoas. Nun ano
tramitáronse máis de oito
millóns de cédulas.
Individuos que non
existían pasaron a ser
membros da cidadanía,
foron titulares de novos
dereitos.

Os medios de
comunicación privados,
contrarios ao goberno de
Hugo Chávez, ocupan o
lugar da oposición. 

A aparición de
Chávez, o movemento
bolivariano que, de xeito
autónomo e orixinal,
revolucionou Venezuela,
foi a resposta á política
neoliberal que seguía as
normas do poder
económico internacional.

Venezuela sofría unha
degradación das súas
condicións de vida. Un
país que chegara a ter unha
renda per cápita superior
aos países máis
desenvolvidos de Europa,
pasou a ter un 70 % de
pobreza a finais dos 90.

Agora hai un espazo,
dentro dunha sociedade
que aínda é burguesa, a
novas relacións
económicas baseadas en
mecanismos
autoxestionarios e
coxestionarios. O goberno
potencia o
autoabastecemento, a
diversificación da
produción. Creáronse 41
mil novas cooperativas.

A imaxe de Chávez é
namentras ridiculizada
nunha Europa que non é
quen de ver o que hai máis
aló do eurocentrismo.♦

Os EE UU
gañan no Irak

M.V.
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Cada vez dáselle mais impor-
tancia á saúde e á calidade de
vida. Fálase de mellorar, de pro-
gresar, de conseguir, etc. Así
mesmo, o propio sector médico
recoñece que o exercicio físico
é unha fonte de saúde, axudan-
do a previr e formando parte de
tratamentos tipificados. 

Seguramente moitos de vós
coñecedes persoas que tiveron
que ir ao traumatólogo, ao mé-
dico de familia, ao cardiólogo
ou ao endocrinólogo. Alén de
pastillas e outros protocolos,
moitos recibiron consellos co-
mo “faga vostede exercicio,
vaia nadar, repouso absoluto ou
ten que reforzar as costas”. Para
estes últimos hai unhas fotoco-
pias estandarizadas con move-
mentos recomendados.

Estou certo de que todos te-
des isto moi claro e que os res-
ponsábeis políticos tamén pero
quizais lles fagan falta máis da-

tos para poñerse a traballar
arreo namentres ven un partido
de fútbol na televisión (ou sacan
fotos con algún campión), así
que imos fixarnos nos cadros. 

En canto á práctica deporti-
va temos que só Castela-A

Mancha e Estremadura practi-
can menos deporte que os gale-
gos segundo o Centro de Inves-
tigacións Sociolóxicas (2005).
Ademais o mesmo estudio sina-
la que o 70% dos practicantes
teñen como fin facer deporte

sen preocuparse por competir.
O INE reflecte pola súa beira

que no periodo 2002-03, Galicia
atopábase no oitavo posto do Es-
tado en canto a porcentaxe de
persoas que ocupaba parte do seu
tempo a facer deporte e activida-
des ao aire libre, cunha media
diaria de unha hora e 57 minutos.

Ao mellor aínda non chegan
as evidencias e seguimos gas-
tando cartos no deporte de elite
coa escusa de que produce be-
neficios. Está demostrado que si
produce pero só para uns pou-
cos que especulan e outros que
locen o esquelete. Os rapaces
teñen escolas deportivas nos
clubs e nalgúns concellos, moi-
tas delas en precario sobrevivin-
do coa esmola da administra-
ción en canto outros conducen
coches de luxo. Pero onde está a
oferta pública para os adultos a
non ser nas piscinas. Onde de-
senvolve políticas deportivas a
Xunta ou os concellos dirixidas
a os adultos? Non poderán dicir
que nos clubs verdade?

Unha vez máis invitamos
dende aquí os responsábeis po-
líticos a reflexionar e investir os
seus esforzos en pro da maioría,

en pro da saúde con programas
específicos administrados por
licenciados en Educación Física
en coordinación cos médicos,
para evitar os procesos que faci-
litan a enfermidade da que da-
mos conta neste artigo. Moitas
mortes e hospitalizacións poden
evitarse cunha planificación
municipal encamiñada aos adul-
tos que non teñen orientación a
hora de practicar un deporte ou
actividade física variada. Ase-
sores nas instalacións deporti-
vas municipais con formación
universitaria xunto cos médicos
da sanidade pública reducirían
ostensibelmente a incidencia de
patoloxías como as que aquí ve-
mos. So é cuestión de vontade
política porque cartos xa vemos
que hai e se non podemos lem-
brar o equipo profesional de ci-
clismo, a Volvo Ocean Race, os
campionatos profesionais de
fútbol, etc, etc.

Agora que hai eleccións se-
ría unha boa oportunidade para
reivindicar o investimento pú-
blico no sector público e para
demostrar que as persoas somos
escravas dos actos e non dos
discursos.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO     EEEE     SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             XURXO G. LEDO

Educación física e saúde pública

A taxa axustada de mortes no 2002
por cada 100.000 habitantes foi nos seguintes casos de:

Media Galicia

Enfermidade aparato circulatorio 9º 237,8 235,8
Isquemia corazón 9º 76,1 69,1
Cerebrovascular 5º 67,2 71,7
Enf. Pulmonar obstrutiva crónica 7º 31,7 31,6
Suicidio 5º 7,4 8,7
Tabaco 8º 225,1 222,7
Alcol 4º 56,4 59

Morbilidade atribuíbel á contaminación do medio ambiente.
Enfermidades por contaminación atmosférica no 2003 foi:

Media Galicia Coruña Lugo Ourense    Pontevedra

Bronquite crónica,
enfisema e asma 274 371 374 478 429 305

Só superados por Asturias, Illas Baleares e País Vasco. A provincia
de Lugo só ten por riba en número de casos a Asturias

As mortes en Galicia no 2004 foron entre outras:

Enfermidades do sistema circulatorio 9.982
Enfermidades cardíacas reumáticas crónicas 69
Enfermidades hipertensivas 526
Infarto agudo de miocardio 1.710
Outras enfermidades isquémicas do corazón 1.053
Insuficiencia cardíaca 1.776
Outras enfermidades do corazón 1.258
Enfermidades cerebrovasculares 3.001
Arteroesclerose 322

Os enfermos dados de alta en Galicia por sexo. 2004
Mulleres Homes

Enfermidades do sistema circulatorio 18.896 24.018
Enfermidade hipertensiva 1.380 1.114
Cardiopatía isquémica 2.813 7.017
Outras enfermidades isquémicas do corazón 1.207 3.505
Trastornos de condución e disritmias cardíacas 1.987 2.361
Insuficiencia cardíaca 2.992 3.038
Enfermidade cerebrovascular 4.109 4.047
Enfermidades das arterias, arteriolas e capilares 912 2.117
Arteroesclerose 370 986



Publícase en galego
a nova novela
de Auster
Viaxes no scriptorium é o título da no-
va novela do escritor norteamericano
Paul Auster que o primeiro de febreiro
sae simultaneamente editada en galego,
con tradución de Eva Almazán, (Edito-
rial Galaxia), castelán (Anagrama), ca-
talán (Edicions 62) e éuscaro (Alberda-
nia). O autor reflexiona sobre as pan-
tasmas da creación, incorporando e res-
catando personaxes doutras obras ante-
riores, ao tempo que propón unha via-
xe interior da que fai cómplice o lector.
Paul Auster recibiu o pasado ano o Pre-
mio Príncipe de Asturias das Letras.♦

Homenaxe
a Concha Murguía
en Oiartzun
O Fato Cultural Galego Daniel Caste-
lao de Trintxerpe e o concello de Oiart-
zun organizan, en colaboración co con-
cello de Pasaia, a homenaxe a Concha
Murguía Egaña, nai de Manuel Mur-
guía, que terá lugar o sábado 3 de fe-
breiro, na súa casa natal de Oiartzun,
na actualidade Kultur Etxea (Casa da
Cultura) do municipio. No acto, que
contará coa actuación dos gaiteiros No-
vas Fontes de Hernani, intervirán o
concelleiro Rafa Bergaretxe e Xosé Es-
tévez, presidente do Fato Daniel Castelao
e farase entrega dunha ofrenda floral.♦

Lugo lembra
os corenta anos
da Nova Canción
O instituto Lucus Augusti acolleu o pa-
sado fin de semana un concerto en
lembranza dos corenta anos da Nova
Canción Galega, o movemento musi-
cal organizado en Lugo en 1968 a prol
da dignificación da lingua como vehí-
culo musical. No acto estiveron pre-
sentes Benedito, músicos de Voces
Ceibes, Fuxan os Vntos e da Quenlla.
Os asistentes ao concerto foron obse-
quiados cun disco, A voz da terra, no
que se recollen 15 temas doutros tantos
artistas ou grupos que no seu día tive-
ron vinculación académica co centro.♦

II Premio
Manuel María á
dignidade nacional
A Mesa pola Normalización Lingüísti-
ca, a AS-PG, CIG-Ensino e a Aso-
ciación de Escritores en Lingua Galega
convocan o II Premio Manuel María á
dignidade nacional ao que se poden pre-
sentar candidaturas até o 10 de abril de
2007. Con este galardón as catro entida-
des convocantes queren recoñecer a per-
soas ou entidades que traballen polos
ideais que Manuel María defendeu. O
premio consiste nun peza deseñada por
Francisco Xosé Pérez Porto e na entrega
dun diploma acreditativo. Na pasada edi-
ción o galardoado foi Bautista Álvarez.♦
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a se coñecen os finalistas aos premios ‘Max’ ao
mellor autor teatral en galego. Gustavo Pernas
aspira ao galardón por Final de película. Xosé

Luís Prieto compite por Carambola: cóncavo convexo e
Carlos Álvarez-Ossorio, por A casa do pai. Tanto Pernas
como Prieto xa gañaron outras veces este premio.
Xustamente, Gustavo Pernas gañouno o ano pasado por
Paso de cebra. Das táboas á música. Milladoiro publica
“Unha estrela por guía”, disco de homenaxe a Manuel

María. Para acompañar o grupo lendario estiveron na gra-
vación os actores Mabel Rivera e Luís Tosar, Laura Amado
e as compoñentes do grupo musical Leilía. E como tamén
hai cultura nos recunchos do país, velaí vai a recomenda-
ción para asistir ás Xornadas Culturais 2007 que organiza
o Colexio Público Curros Enríquez de Pazos de Borbén.
Anxo Concheiro, Lois Juncal, Fernando Acuña Castroviejo
e Antonio de la Peña falarán, entre o 5 e o 7 de febreiro de
diferentes temas relacionados coas ciencias sociais.♦

X

Manuel Murguía.

X. M ARRA

Teatro
para nenos

Teatro
para nenos



Un coñecido escritor madrile-
ño vén de dicir que a tradu-
ción se paga a cada peor e que
está baixando en calidade.

Tendo en conta que agora se
paga por caracteres e non por fo-
lios resulta que xa non contan os
puntos e a parte, os brancos, etc.
e iso repercute negativamente
no que se cobra. Pero isto mu-
dou hai xa varios anos e daque-
la en galego traducíase pouco.
Aquí a tradución é aínda artesa-
nal e os editores non presionan

sobre os prazos. Iso xera unha
boa calidade das traducións. Pe-
ro a situación está mudando, no
último ano traducíronse obras
acabadas de editar na lingua ori-
xinal. Na medida en que a tradu-
ción ao galego teña mellor aco-
llida, como empeza a suceder, e
se adapte ás necesidades do
mercado, a calidade da tradu-
ción pode baixar, como se de-
nuncia no caso do castelán.

Nalgúns países o nome do
tradutor figura sempre na por-

tada. Pensa que esta profesión
está falta de recoñecemento?

Hai autores de prestixio in-
ternacional que esixen un tra-
dutor concreto para cada unha
das principais linguas. Eses au-
tores saben que a transmisión
das súas obras xógase no labor
do tradutor. Grass, cando saca
un libro, pídelle á editorial que
organice unha reunión cos tra-
dutores ás doce linguas princi-
pais e alí comentan os posíbeis
problemas do seu libro, o senti-

do que el lle quere dar a algun-
has palabras... É algo parecido
ao das voces na dobraxe. Wo-
ody Allen é coñecido pola súa
voz característica en cada idio-
ma. Eses tradutores teñen bos
contratos e non cobran por ca-
racteres nin por páxina.

A lingua literaria de cada
país non é un produto só dos
autores, senón tamén dos tra-
dutores.

Un bo autor, en calquera lin-
gua, é aquel que se fai cargo de
determinados problemas estéti-
cos de carácter universal. Pénse-
se nas vangardas ou na influen-
cia de Tolkien en Ferrín. Desde
ese momento a educación estéti-
ca dos autores baséase nas tradu-
cións que len. Otero leu a Chate-
aubriand en francés, pero a Tols-
tói e a Dostoievski fixo que os
leu nunha tradu-
ción. As obras
fundamentais do
pensamento e da
literatura son asi-
miladas por cada
país, e integradas
no seu propio
acervo cultural,
através das tradu-
cións. O normal é
que señan máis
numerosos os li-
bros traducidos
que os orixinais
na língua propia.
A proporción é de 80/20, polo
xeral, ou de 70/30 como máxi-
mo. Que en Galiza non se dean
aínda estas porcentaxes é un dos
maiores índices da anormalidade
da literatura en galego. A Xera-
ción Nós xa era moi consciente
disto. Cando pretenden crear un-
ha prosa galega moderna, non só
escriben eles mesmos novelas e
ensaios, senón que traducen os
autores máis importantes da épo-
ca. Tobío, por exemplo, traduciu
o Fausto de Goethe con esa
conciencia moi clara.

Tamén é fundamental o
papel do ensaio.

En Galiza aínda estamos na
fase da literatura, pero a tradu-
ción é algo moito máis impor-
tante. Falta traducir a case todos
os clásicos da filosofía ou da

economía. Unha das primeiras
cousas que fixeron en Cataluña
foi abrir coleccións para traducir
os ensaios claves en todas as
áreas do pensamento. Este debe-
ría ser labor tamén das universi-
dades. Sería factíbel traducir os
textos de referencia de cada es-
pecialidade. Calquera catedráti-
co manexa obras en inglés e
francés. Por que nos as traduce
ou dirixe a quen as traduza? 

Fala da universidade. A ad-
ministración fai o suficiente?

Podía pular moito máis pola
tradución. Non vale dicir que
non se vende. Se se dotan ben as
bibliotecas, a xente tería os li-
bros a disposición e daría outros
resultados. O problema das edi-
toriais galegas é que non existe
unha boa política de bibliotecas.

En galego non hai apenas
d i c i o n a r i o s
doutros idio-
mas.

Si, a penuria
que pasamos os
tradutores neste
sentido é grande.
Un bo tradutor
debe utilizar os
dicionarios da
lingua orixinal:
alemán-alemán,
inglés-inglés, etc.
Ora ben, os ou-
tros tamén son
necesarios. Aínda

non existe un bo dicionario gale-
go-inglés ou galego-francés, por
non falar de dicionarios especia-
lizados ou de xiria. En Cataluña
existen o catalán-sueco, catalán-
húngaro, árabe, turco, xaponés,
chinés, ruso e mesmo letón.
Gordos e ben feitos. Os galegos
podemos recurrir ao portugués.
A base é a mesma, pero iso criti-
caríano algúns puristas e tamén
é certo que o portugués pode en-
ganar, ten moitos castelanismos,
galicismos, etc. Unha lingua
normalizada edita constante-
mente dicionarios económicos,
de informática, etc. Iso é crear
lingua. A nós, as equivalencias
do inglés éntrannos pola peneira
do castelán, non creamos pala-
bras novas. Os lexicólogos ta-
mén son tradutores.♦
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En certa ocasión, preguntáronlle a Juan
Marsé por que escribía en castelán e
non en catalán. O autor de Últimas tar-
des con Teresa respondeu: “Eu formei-
me como escritor lendo a autores como
Faulkner e eses autores estaban en cas-
telán”. É unha resposta tan certa como
clara sobre o papel dos tradutores á ho-
ra, non só de definir á opción lingüísti-
ca dun autor, senón tamén, o que resul-
ta máis importante, á hora de establecer
a lingua literaria dun país. Poderiamos
dicir, sen medo a trabucarnos demasia-
do, que o castelán literario de hoxe dé-
belle máis a certos tradutores recoñeci-
dos que verteron a Proust, a Kafka ou a
Musil ao castelán, que a un Miguel De-
libes que tentou introducir o prestixiado
castelán de Valladolid na lingua literaria

moderna, tomando frases e palabras dos
campesiños que ían con el de caza polos
campos que rodeaban a súa cidade.

Neste sentido, os
tradutores teñen moi-
to de autores. Son au-
ténticos creadores de
idioma, un papel tan-
to máis relevante
nunha lingua que aín-
da está elaborando
neste momento partes
fundamentais do seu
standard como é o ca-
so do galego. 

Volvendo á resposta de Marsé, pero
tomándoa agora pola parte da opción
lingüística, é obvio que o incremento
das traducións ao galego resulta funda-

mental para que os actuais escritores no
noso idioma non señan tan debedores
do castelán como lingua literaria. 

Por último, ta-
mén resulta evidente
que as traducións re-
sultan máis funda-
mentais que para
ninguén, para os
propios lectores.
Pouco futuro ten o
galego entre os
alumnos que saen do
ensino, despois de
terse familiarizado

coa nosa lingua durante varios cursos,
se logo deben recorrer á literatura en
castelán, non xa maioritariamente, se-
nón case exclusivamente.

Poderiamos dicir que sen traducións
non hai literatura galega. Haberá unha
literatura galega no estadio de tentativa,
literatura de autores, pero non unha lec-
tura normalizada en galego. Chama a
atención neste contexto que algunhas
persoas pregunten, cando observan que
un fala galego e escribe: “Ti les en cas-
telán ou só en galego?” A resposta é ob-
via: Calquera bo lector debe acudir ao
castelán no 80% dos casos, cando me-
nos, a non ser que recurra tamén con
certa frecuencia ao portugués. Traducir
é vital, non para que prescindamos do
castelán nin do portugués, obxectivo
por outra parte tampouco desexábel, se-
nón para que o galego saía da marxina-
lidade, mesmo nas bibliotecas daqueles
que máis amamos a nosa lingua.♦

Os tradutores, creadores de idioma
M.V.

‘Poderiamos dicir que
sen traducións non hai

literatura galega”

Luís Fernández
‘O aumento das traducións pode

traer unha baixa da calidade’
Luís Fernández é o tradutor das Narracións Completas de Kafka ao galego, en dous volumes, así
como da novela O Proceso do mesmo autor. Tamén verteu á nosa lingua O Perfume de Patrick Süs-
kind. Hai pouco recibiu o Premio de Tradución Lois Tobío, outorgado pola Asociación de Edito-
res, en recoñecemento á tradución de Don Xoán (contado por si mesmo) do alemán Peter Handke. 

‘A universidade
debería promover
as traducións
dos textos
de referencia
de cada
especialidade”

PA C O  VILABARR O S
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Case trinta anos despois de que a
compañía Artello Teatro estrease
na desaparecida sala viguesa Ca-
rral a obra Tarará-chis-pum! o
CDG volve pór en cartel o que
fora o primeiro espectáculo pro-
fesional de teatro infantil feito en
Galiza. A obra presenta unha no-
va posta en escena aberta á im-
provisación, a cargo dun elenco
renovado e mínimos elementos
de atrezzo, pero que mantén no
esencial a estrutura dramática e o
espírito de creación colectiva.

A obra está dirixida por Ro-
sa Hurtado e Santiago Montene-
gro. Baixo a súa dirección, os
actores Avelino González, Bea,
Fran Peleteiro, Manuel Polo,
Noemí Rodríguez e Xosé Carlos
Illanes danlle vida aos máis de
corenta personaxes que se suce-
den ao longo da historia. En Ta-
rará-chis-pum! unha compañía
de actores conta a historia dunha
moza, aprendiz de pallasa, que
tras perder o riso na escola, vese
na obriga de emprender unha
viaxe fantástica para recuperala.
Esta busca leva aos actores a
percorrer lugares como un mer-
cado, o fondo do mar, o bosque

e mesmo a lúa. Despois dunha
longa pescuda, a rapaza topa
nun circo a risa perdida.

Tras a representación inau-
gural de Vigo, cidade na que a
obra se representará ademais o 3
e 4 de febreiro, o CDG inicia por
todo o país unha xira que levará
o espectáculo por diferentes lo-
calidades galegas até o mes de
abril. As Pontes, Ferrol, Ouren-
se, A Coruña, Compostela, Na-
rón, A Estrada e Foz son as vilas
nas que se poderán ver represen-
tadas as andainas da pequena
aprendiz de pallasa. Ademais
destas funcións familiares, están
programadas outras 28 escola-
res. O CDG elaborou un caderno
educativo do que é autora Cristi-
na Pérez Asenjo, para facilitar-
lles a mestres e estudantes o tra-
ballo na clase, tanto antes como
despois de asistir ao espectáculo.

Na nova ollada que agora
se propón da obra, os actores,
ademais da interpretación das
personaxes que van xurdindo
na historia, son os encargados
de crear o espazo musical así
como parte dos elementos es-
cenográficos.

Dende a súa fundación en
1978, a compañía Artello Tea-
tro suma no seu currículo un
total de quince espectáculos, o
último De fábula. A estrea en
1978 de Tarará-Chis-Pum! foi
ben acollida entre o público da
época, feito que se materiali-

zou na realización de noventa
funcións e na prolongación en
cartel até setembro de 1981.

Tarará-chis-pum! é a segun-
da produción do Centro Dramá-
tico Galego nesta tempada. A
primeira, O regreso ao deserto,
aínda permanece en cartel.♦

Tarará-chis-pum! a nova produción 
para crianzas do CDG 
Nova versión da obra de Artello estreada en 1978

Garantir
a liberdade
MARTA DACOSTA

Reclaman liberdade e
rexeitan calquera imposi-
ción. O certo é que se re-

feren á normalización do noso
idioma, porque chaman imposi-
ción a regular o uso da lingua
que nos identifica como pobo e
que é produto da nosa cultura.
Volven aos medios de comuni-
cación para crear a sensación de
que a súa posición existe e ato-
pan cunha prensa que mentres
non recolle outro tipo de infor-
macións tan ou máis
pertinentes, si dan cabida a
estes debates que non pasan de
propaganda interesada. Algunha
prensa que coma un barquín
alimenta este fogo fatuo, máis
alá da súa dimensión real.

Algúns dos que reclaman
liberdade son os que
impuxeron o español, se apren-
désemos deles, deberíamos im-
por daquel xeito o noso
idioma? Eles mesmos dinnos
que non, que tampouco o
castelán se pode impor. Mais
que é este debate continuo, se-
nón unha imposición
subliminal desoutra lingua? Ou
que sucede cando unha Admi-
nistración non me garante o
uso do meu idioma senón que
me está a impor outra lingua?

Apelan á comunicación:
“o que hai é que entenderse, e
aínda que non falemos a mes-
ma lingua entendémonos
igual”. Iso si que non,
estamos cansos xa de todos os
que por falar en español
pensan que temos que
entendelos, porque non nos
entendemos non.

Apelan á liberdade, á súa
liberdade, e para garantila im-
pedirannos a nós gozar do no-
so idioma, sermos libres de
empregalo en todos os
ámbitos e usos, porque eses
son os que nos reclaman que
lles falemos en castelán cando
nos chaman por teléfono para
vendernos a súa mercadoría,
cando pedimos que nos veñan
reparar o teléfono, cando imos
ante un mostrador da
Administración e nos vemos
privados da nosa liberdade,
porque eles reclaman exercer
a súa individualidade nomean-
do a sagrada Constitución.

Este debate de hoxe está
forzado por determinados sec-
tores e pretende pór ruído no
momento actual ante a
inminencia dun novo Decreto
para o Ensino. E cómpre lem-
brarlles que a Administración
ten a obriga, entre outras, de
formar cidadáns nas mesmas
condicións de igualdade de
oportunidades, e así debe
garantir a formación axeitada
para que os cidadáns de mañá
estean en condicións, desde a
igualdade de coñecemento dun
e doutro idioma, de realizar as
súas opcións individuais e de
garantir as dos outros. Porque
máis alá do dereito á escolla
dos pais, está a obriga institu-
cional de formar para poder
escoller e o dereito dos nenos
e as nenas a coñecer o idioma
propio do país en que viven.♦

M.B.
O venres 2 de febreiro o Centro Dramático Galego  estrea no
Teatro Caixanova de Vigo a segunda produción da tempada
2006-2007, Tarará-chis-pum! Trátase dunha nova versión do
espectáculo homónimo que a compañía Artello Teatro puxo
en escena en 1978 e que se converteu no primeira obra de te-
atro profesional para nenos feita en Galiza. Cun novo elenco
e aberto a improvisación, Tarar.-chis-pum conta a historia dun-
ha rapaza, aprendiz de pallasa, que perdeu a risa na escola.



Título: Se algún día esta muller morta.
Autor: Miguel Sande.
Edita: Galaxia.

Hai quince días, a propósito de
Palabras contadas (Camilo Fran-
co), tiñamos a oportunidade de
achegarnos á expresión literaria
máis vangardista, actual e rompe-
dora, o microconto, unha prática
escritural que non se rexe polo ca-
non literario clásico, nin se pode
estudar a partir del. O que de no-
vidade nos chega á literatura (tan-
to na narrativa como na poesía ou
calquera outro xénero) segue
sempre os camiños pouco transi-
tados do marxinal e neste caso es-
tá directamente vinculado coa ex-
tensión na que
se expresa o
feito literario,
pois dela de-
pende a inten-
sidade sémica,
velaí o fulcro,
velaí a chave.
Aínda que na
hiperbrevidade
acha un hábitat
natural moi
acaído para o
seu desenvol-
vemento non
se medra e se
manifesta uni-
camente no ei-
do desreglado
e axenérico,
hoxe o lector
esíxea en cal-
quera cousa
que lle caia nas
mans, inclusi-
ve na novela
longa. Na li-
teratura de ho-
xe (laxamente
e n t e n d i d o ,
Castelao é moito máis moderno,
rachador, innovador que moitísi-
mas escritas que se nos presentan
como discursos de actualidade
que din ser vangardistas e por
pouco superan a vulgaridade) a
cantidade, a extensión, ten día a
día máis visíbel protagonismo, e
ao seu carón sitúase a necesidade
de liberdade. De aí que a novida-
de, a frescura, do insólito, ou sim-
plemente do pouco común, do in-
frecuente, do que non é o par e
compango de sempre, haxa que
procuralo nas marxes xenéricas.
De aí que agora nos fixemos nes-
te Se algún día a muller morta de
Miguel Sande –de quen non hai
moito comentamos un poemario
Hoxe que vén o vento do sur- no
que se pode comprobar canto di-
xemos da cantidade e intensida-
de, e tamén da liberdade, novela
breve que recibiu o galardón do
Premio de Narrativa Breve REP-
SOLYPF 2006.

Velaí o atractivo da novela
breve, que non debería ser tido
como un conto inflado nin como
unha novela parcamente desen-
volvida, tanto por parte do lector
como pola que lle compre ao es-

critor. A cantidade delimítaa per-
fectamente: número de persona-
xes reducido (a diferenta da no-
vela) e maiorande extensión que
no conto. Esta de Miguel Sande
cumpre perfectamente estes
dous requisitos. O número de
personaxes é francamente pe-
queno, case estamos por reduci-
lo a dous: a muller morta e o na-
rrador. Máis, hai, si; porén, cola-
terais, ocasionais. A muller, é
unha muller nunha furna, nunha
cova, unha muller morta. Isto
abonda para tirar da curiosidade
do lector. Pouco a pouco váise-
nos desvelando quen é esa mu-
ller morta, desde unha nebulosa
fantasmagórica, desde a nebulo-
sa de quen lembra sobre todo as
sensacións. Instálase así un cli-
ma lírico que non vai abandonar

nunca o discurso, senón que o
caracteriza. De feito, o que sen-
timos é o único que importa nes-
ta vida, o que nos enche.

No espazo temporario de
tres horas (que se corresponden
con tres capítulos), van afloran-
do, van agromando os motivos
que explicamos. Non é unha
muller morta calquera, é unha
muller que xa había tempo mo-
rrera porque matara as sensa-
cións, unha muller maltratada
que se fora esquecendo de sentir
porque todo o que sentía era ne-
gativo. A novela consiste na ex-
ploración lírica narrativa das
sensacións desta muller morta, e
en menor medida das causas,
das circunstancias vitais que a
levaron onde está. Formalmente
materialízase nun monólogo que

está moi condicionado. Por unha
banda non pode abrirse a outras
sensacións que non sexan a de-
solación absoluta, a soidade to-
tal, a dolor inmensa, porque,
lémbrese, a muller matara todo
tipo de sensación. E por outra
escríbese en clave lírica, ese é o
ambito natural –dígase tamén
que se poden establecer intertex-
tualidades entre esta novela bre-
ve e o poemario citado anterior-
mente, Hoxe que vén o vento do
sur. Aínda máis, as peculiares
características da personaxe
central (lembrar en onda) provo-
can unha sintaxe de ritmo entre-
cortado, de períodos curtos,
máis axeitados para o conto, que
para esta distancia xa se fai mo-
nótono, a novela agradecería o
emprego de solucións alternati-
vas complementares.

Diciamos antes que o narra-
dor era tamén outro protagonis-
ta. Evidentemente, referímonos
xa non á muller morta que emi-
te en primeira persoa, senón a un
supranarrador diferente que se
manifesta en terceira persoa. O
contacto alterna entre estas dúas
persoas narrativas supón un
cambio de perspectiva desloca-
dor que como mínimo hai que
calificar como problemático. O
lector, nalgunha ocasión tamén
vai atopar na mesma carne do
discurso algunha pebida difícil
de mastigar, como por exemplo
esta: hai un teléfono móvil, a co-
va permite cobertura escasa ou
nula, ainda sí soa, é enterrado
para que non soe máis e curiosa-
mente, enterrado e nunha cova
sen cobertura, volve soar con
certa insistencia. Todo isto quere
abalar ao lector, sacudilo da ne-
bulosa lírica do íntimo, do inte-
rior, que teña conta que isto
acontece todos os días, e iso es-
tá ben, mais ao conxunto da na-
rración non lle senta gran cousa.

Porén aínda non está co-
mentado o discurso ao comple-
to, que remata cos “Escena-
rios”, que son espazos vitais dos
silencios, as testemuñas da do-
lor, da desazón infinita da mu-
ller morta, e tamén son o que
queda dela. Como en todo o dis-
curso anterior, no que a infor-
mación nova se dá en pequení-
simas doses que vaian abrindo a
tea negra da morte ás cousas da
memoria, da vida, a funcionali-
dade é semellante. Porén, o fei-
to de achegar pouca novidade
leva a que o lector interprete do-
adamente que constitúe unha
tentativa desesperada para in-
crementar dalgunha maneira o
corpo narrativo.

Un consello, para rematar,
e sen pretender establecer com-
paranzas, logo de ler a novela
breva de Miguel Sande, non
deixen pasar a oportunidade de
ler Destrucción (Xabier López
Rodríguez).♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Monólogo interior
Se algún día esta muller morta,
de Miguel Sande, gañou o Pre-
mio de Narrativa Breve Rep-
sol-YPF
2006.
Mediante un
monólogo de
tres horas, a
obra condúce-
nos á mente
dunha muller
maltratada que
se nega a acep-
tar a súa derrota
vital. Ao final
do libro, o autor percorre os es-
cenarios fundamentais da exis-
tencia desta. Edita Galaxia.♦

Premio Ánxel Fole
O Concello de Lugo publica
os catro relatos premiados no
VIII Certame de Narración
Curta ‘Ánxel Fole’, do
2006. Na ca-
tegoría de ga-
lego, o
primeiro pre-
mio foi para
“O legado tur-
bulento dos
xemelgos Sali-
nas”, de Iván
García; o
segundo para
“A muller que non comía”, de
Francisco Rozados. Na
categoría de castelán, o gaña-
dor foi Javier Pérez por “Lo
que hay que saber” e o finalis-
ta, José Manuel Moreno por
“El valor del ser humano”.♦

Entre agullas
Un grupo de seis mulleres con
moi diferente tipo de vida
coinciden nun obradoiro de
calceta. Alí falan das súas
existencias, soños e
frustracións.
Ao tempo, al-
guén investiga
as mortes de
varios homes
que na prensa
apareceran co-
ma accidentes
máis talvez es-
condan un
crime. Velaquí o
argumento d’O club da calce-
ta, de María Reimóndez, que
agora publica Xerais.♦

Novelas e
poemas
J. Estévez L. Publica dun gol-
pe catro libros, dous de
poemas e dúas novelas. Os
versos de De ida e
volta.
Poemas de
amor e
destrución e
máis Fóra da
lei. Tarxeta de
presentación
beben de
diversas fontes.
As novelas
Morte na mura-
lla. Unha Historia
de amor con final
feliz e Vítimas da ira.
Verdugos de si mesmos lévan-
nos a Lugo.♦

A novela
é unha
exploración
lírica
narrativa
das
sensacións
desta
muller
morta e,
en menor
medida,
das causas
que a
levaron
onde está.
Formal-
mente
materia-
lízase nun
monólogo
moi condi-
cionado.

Novela breve en ton lírico
Miguel Sande publica Se algún día esta muller morta

FFIICCCCIIÓÓNN
1. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.

2. TRES SEGUNDOS DE MEMORIA.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

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

4. O PERFUME.
Patrick Süskind.
Sotelo Blanco.

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. GUERRA CIVIL E LITERATURA.
X. Alonso Montero / Miro Villar.
Xerais.

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

Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.

3. O MOVEMENTO LIBERTARIO
EN GALIZA.

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

4. LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE.                  

X.R. Freixeiro Mato.
Laiovento.

5. O SUXEITO POSMODERNO.
Rebeca Baceiredo.
Galaxia.
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Título: Viaxes no scriptorium.
Autor: Paul Auster.
Edita: Galaxia.
Tradución: Eva Almazán.

Un vello permanece só, sentado
no bordo dun leito, nun pequeno
cuarto case baleiro. Non hai máis
que uns poucos mobles no cuar-
to: a cama, un escritorio e unha
cadeira, unha mesa de noite cun-
ha lámpada. Todos eles teñen
apegada unha etiqueta coa pala-
bra que os identifica, coma se se
tratase do cuarto dun amnésico
que precisa que lle lembren a de-
nominación das
cousas. O home
non sabe por
que está neste
lugar, nin canto
tempo leva nel.
Nin sequera sa-
be se se trata
dun hotel, dun
hospital, dunha
prisión... 

Así comeza
Viaxes no
scriptorium, a
última novela
de Paul Auster.
É xa case un tó-
pico aludir a
ascendencia de
Beckett sobre a narrativa do ne-
oiorquino, mais calquera que lea
este inicio terá que conceder que,
neste caso, a referencia é practi-
camente ineludíbel. A diferenza
é que, mentres os textos de Bec-
kett son case exclusivamente
agónicos, Auster –que asume o
exercicio da escrita como un
equivalente moderno da vía mís-
tica– consegue amañar as cousas
de tal xeito que a súa proposta se
converte nunha gozosa celebra-
ción da literatura, nunha home-
naxe ao acto mesmo de escribir. 

Cando aínda ecoan nos oídos
do lector as palabras das súas re-
centes Brooklyn Follies, “Nunca
debemos subestimar o poder dos
libros”, esta particular viaxe ao
scriptorium austeriano decide
poñer o foco sobre o seu propio
artificio, regalándonos un exer-
cicio de metaliteratura que, enca-

rando o risco de ser acusado de
narcisismo, nos enfronta cunha
das máis repetidas preguntas do
autor: onde se atopa o límite en-
tre a realidade e a ficción? Como
ben souberon ver Pirandello,
Borges, Cunqueiro ou Calvino
–entre outros moitos indagadores
da natureza humana–, se o proce-
so de escritura é un exercicio on-
de vida e ficción se mesturan, a
metaficción non deixa de ser un-
ha reflexión sobre os límites da
narrativa e da linguaxe para re-
presentar a vida, isto é, unha re-
flexión sobre a vida mesma. E
Auster, que non é en absoluto un
novato nisto de mesturar os pla-
nos da realidade e da ficción, de-
cide arrostrar un acto literario
que se converta en interpelación
ao lector e a si mesmo en tanto
que autor; un interrogante sobre
o estatus de ambos os dous extre-
mos do acto de lectura.

Vexamos: o señor Blank,
que tal é o nome do vello pecha-
do no cuarto, resulta ser un es-
critor ao que irán visitando al-
gunhas das súas criaturas, todas
elas, por súa vez, personaxes de
anteriores libros de Auster: a fer-
mosa heroína de No país das úl-
timas cousas (aquela cuxo no-
me, Anna Blume, evoca o fío
que Auster sempre mantén en
contacto coas vangardas do ini-
cio do século XX), o detective
da Triloxía de Nova York, o ana-

gramático autor John Trause de
O oráculo da noite... No escrito-
rio, atopa un manuscrito que re-
lata unha historia xa contada na
última novela citada. Mesmo o
título, Viaxes no scriptorium,
procede dunha película citada en
O libro das ilusións. Este festi-
val austeriano, sen dúbida, será
rexeitado por moitos que non
verán nel máis que un egocéntri-
ca práctica solipsista. Mais redu-
cir esta novela ás referencias á
propia obra do autor implica
perderse moitas cousas. 

En primeiro lugar, implica
renunciar á impecábel capacida-
de de Auster para enfiar histo-
rias, ao seu soberbio talento para
propoñer situacións a partir dun
mínimo número de elementos.
Como é habitual en el, a xusta-
posición de relatos que afectan
ás vidas dos distintos personaxes
crean un extraordinario efecto
narrativo, un fabuloso microcos-
mos onde todo está pechado e in-
concluso a un tempo. A súa irre-
sistíbel prosa segue a funcionar
coma un exactísimo engrenaxe
que obriga a mergullarse na na-
rración sen perder nervio nin sol-
tura en ningún momento. De fei-
to, a elegante viraxe que nos le-
va até a conclusión nas dúas ulti-
mas páxinas deben ser vistas ca-
se como unha culminación dese
clásico recurso de Auster de dei-
xar a historia colgada en canto

lle convén facelo. (Hai que cha-
mar a atención, tamén, sobre o
importante papel da tradución de
Eva Almazán, seguindo na liña
de calidade que xa lle víramos
nos últimos traballos do mesmo
Auster e Martin Amis). 

Pero ademais, o lector des-
cubrirá nesta novela unha conti-
nuación da sombra beckettiana
da que falabamos ao principio.
O señor Blank atopa o inicio
dunha historia que debe com-
pletar. Trátase do que en A noite
do oráculo se definía como un-
ha parábola política: unha fábu-
la sobre un estado novo chama-
do “a Confederación” que pre-
cisa que os seus veciños se con-
vertan en inimigos para manter
a súa delicada unidade. “Que
mellor maneira de unir á xente
ca inventar un inimigo común e
emprender unha guerra contra
el?”, pregúntase Blank.

En Viaxes no scriptorium
este relato e redixido para inda-
gar non tanto nas súas conse-
cuencias políticas (aínda que aí
quedan, para quen queira velas),
senón nas morais. Se, para aca-
bar a historia, Blank debe facer
uso da particular ética dos escri-
tores –“se queres contar unha
boa historia, non hai lugar para
a compaixón”–; se, ademais, o
papel do lector e do escritor se
confunden na lectura… Cal é a
auténtica posición moral da li-
teratura? Detrás desa pequena
sinfonía de vaidades que se
oculta tras toda escritura –e tras
toda lectura– subxace sempre a
busca dunha epifanía que nos li-
bere, semella dicirnos Auster.

Talvez non sexa esaxerado
sinalar que un libro así nos obri-
ga a ser conscientes da nosa res-
ponsabilidade como lectores.
Non é de extrañar, daquela, que
Blank se pregunte “desde cando
teñen as palabras a capacidade
de facer que un home case mo-
rra co medo?”. E talvez a res-
posta que suxire Auster veña da-
quelas palabras de Heine: ler, ler
até lle non ter medo a nada.♦

MANUEL XESTOSO

A
irresistíbel
prosa de
Auster
segue a
funcionar
coma un
exactísimo
engrenaxe
que obriga
a mergullar-
se na
narración.

Criterios
Nº 7. Decembro 06.
Dirixe: Manuel Peralbo.
Edita: Fundación Instituto de Estudos Polí-
ticos e Sociais.

O Estatuto de Autonomía cen-
tra moitas das reflexións que
contén este número. A
presidenta do
parlamento,
Dolores
Villarino; os
deputados
Xosé Manuel
Barreiro (PP),
Ismael Rego
(PSOE) e Car-
los Aymerich
(BNG); Celes-
tino Poza, Francisco
Fernández del Riego, Louren-
zo Fernández Prieto, Santiago
Gómez-Reino, José Antonio
Portero Molina, Andrés Prece-
do, Eduardo Rego, Anxo Cal-
vo, Xoán Ramón Doldán, Se-
nén Barro e Xosé María Barxa
tamén colaboran neste
número.♦

Esculca
Nº 15. 

Na sección de ‘Análises e
Relatorios’ inclúese un traballo
sobre Estado e relixión de Héc-
tor López de Castro, onde se
explica que Estados son laicos.
José Ángel Brandariz dá conta
da exclusión política dos
presos. Yasha Maccanico anali-
za como funcionan os
sistemas
de detec-
ción de
inmigran-
tes irregu-
lares na
UE.
Tamén se
analiza a
candidatura
de Leopol-
do Torres
como representante español no
Subcomité Internacional de
Prevención para a Tortura das
Nacións Unidas. Torres fora
fiscal xeral do Estado cando
comezou o xuízo contra o
GAL.♦

Turgalicia
Nº 6. Decembro 06.

Este número achéganos a tres
espazos artísticos senlleiros en
Galiza: o Marco de Vigo, o
CGAC de Compostela e a Fun-
dación Seoane da Coruña. Be-
lén Porteiro achéganos á xolda
de Laza durante o Entroido e
dá conta do papel central que
Rianxo
tivo na
historia
da litera-
tura gale-
ga. Alber-
to Alonso
lévanos ás
cascadas
máis
espectacu-
lares do
país e visi-
ta o Canón do Sil e a cidade de
Ourense. Edurne Baines
recomenda coñecer as dunas
de Corrubedo e as lagunas de
Carregal e Vixán.♦

Título: Poéticaespectaculante.
Autor: Abel Mendes.
Edita: Danú SL.

Asolagado nun nervioso e envi-
so inconformismo, nun ton uni-
forme adoito afastado da pala-
bra e do ritmo, Abel Mendes, en
Poéticaespectaculante, a miúdo
descoida a imaxe e a intuición e
o son, forzado e inseguro, devén
balbuceo obstinado e impreciso:
instantes esquivos e xesticula-
cións afectadas a confundir a re-

beldía coa retóri-
ca e formas rituais
e distantes esbo-
zos mergullados
na paixón e no
instinto. 

Ás veces, Abel Mendes
perfila a lembranza –No canle
que levou líquido ao/ muíño/ a
auga continúa o recitado/ do
teu nome–, ou a ternura –escoi-
tarche dicires o meu nome/así
dúas veces, como o dis–, outras
ilustra a forma enfeitada e con-

fusa –en doces
olladas de acibe-
che/ entrementres
pingallos de go-
zo/ conformaban
oxivais de doado/

perdón–, o son dislocado –tan-
tos anos andando a mesma/ co-
rredoira/ magoóunos na álxe-
bra da idade–, a contorsión e a
imaxe precaria.

Confesións e impresións ri-
tuais, estas figuras inestábeis e
espidas, limitadas e inmóbiles,

aínda que cercanas e íntimas,
apenas esbozan a turbación e a
emoción, a dor e a distancia:
oculta a intuición no contorno
sensual das imaxes, a monoto-
nía e a cerimonia constante es-
vaecen as formas, a tensión e a
ternura fican diluídas no im-
pulso retórico e no arrebato
afectado e a palabra, enfeitada
e esquiva, a miúdo anubra o rit-
mo e o son.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Abel Mendes, entre a rebeldía e a retórica
A tensión e a ternura
fican diluídas
no impulso retórico e
no arrebato afectado.

Paul Auster reflexiona sobre
a literatura en Viaxes no scriptorium

Paul Auster.



Soñamos que temos soñado que soñamos
H. MELVILLE

Co final do pasado ano vía a luz, na edi-
tora Campo das Letras, a edición portu-
guesa d’O enigma de Qaf do autor cario-
ca Alberto Mussa (1961). Este feliz acon-
tecemento que facilita aos galegos o
achegamento a esta obra –un vivificador
oasis no deserto literario constituído por
banais e habituais graos da area–, pare-
ceunos motivo suficiente para reseñar
aquí un peculiar romance que, cando le-
mos por primeira vez, poucos meses des-
pois da súa publicación no Brasil en
2004, nos marabillou (e non só a nós) por
ser unha extraordinaria e moi suxestiva
ficción: axiña alcanzou um relativo su-
cesso de vendagem e o carácter de succès
d’estime, recibindo, ademais e entre ou-
tros varios recoñecementos, os prestixio-
sos premios da ‘Associação Paulista dos
Críticos de Arte’ dese ano e da sección
brasileira da ‘Casa de las Américas’ do
ano seguinte.

O narrador xa tiña na altura unha máis
do que interesante produción literaria pre-
via: o libro de contos Elegbara (1997) e o
romance O trono da rainha Jinga (1999),
escrito grazas ao premio da Biblioteca Na-
cional do Río. Sendo certo que, como dixo
Marco Lucchesi, O enigma de Qaf repre-
senta ‘unha especie de salto quántico’ ao
respecto das anteriores –ao igual que o su-
poñen, en relación a esta, as excelentes e
impactantes narrativas ‘científico-ficcio-
nais’ d’O movimento pendular (2006) en-
tre o desexo de atraizoar e o medo de ser
atraizoado, (de)mostrando que o adulterio
precede, na historia e en tempos e espazos
culturais diferentes, ao incesto–, a verdade
é que aquelas dúas obras, centradas basica-
mente na cultura afro-brasileira, non son
menos aliciantes polo seu invulgar estilo
unitario e pola impar mitoloxía que
(re)crean. Os dez contos inuagurais, para
alén dun localizado na prehistoria e outro
de referente sebastianista, sitúanse, co pa-
no de fondo do candomblé –Elegbara é un
dos nomes do orixá Exu, o Senhor das En-
crucilladas–, no espazo histórico-mítico da
África e do Brasil dos séculos XVII a co-
mezos do XX. A narrativa de 1999 aborda,
á maneira dun peculiar romance fragmen-
tar, a violencia seiscentista provocada no
Río colonial por unha irmandade secreta
de criminosos escravos que defenden a te-
oría de que o Mal está presente no univer-
so nunha cantidade finita e constante, men-
tres en paralelo asistimos ás aventuras afri-
canas de un dos personaxe pola África, on-
de chega a coñecer á famosa raiña Jinga.
Cada capítulo é narrado por un personaxe
diferente, fornecendo ao lector visións di-
versas encadeadas até o desenlace.

■ A LITERATURA, XÉNERO DE ARTE. Antes
de seguirmos, digamos, á maneira de auto-
rretrato e de autopoética, que o autor, na
“Entrevista com o escritor Alberto Mussa”
concedida a Viviane de Santana Paulo, de-
limita con rotundidade tres das liñas mes-
tras da súa maneira de entender o literario:
“Acho que em todos esses três [os seus pri-
meiros libros] há dois temas centrais: a na-
tureza do Mal e a impossibilidade do Con-
hecimento”... “Acho que literatura não tem
nada a ver com política, ela é tão-somente
um gênero de arte, cuja finalidade última é
produzir prazer”... “Um escritor deve ser
essencialmente um esteticista”.

De feito, o noso autor pode ser consi-

derado, pola procurada hipertrofia do pra-
cer da escritura e do gozo da lectura, un dos
renovadores da escrita ficcional brasileira
moderna, na esteira –mais en clave poética
e cunha outra concepción– da obra (outra)
do escritor paulista José Roberto Torero
(1963), representada, por exemplo, no seu
exitoso e repetidamente premiado romance
histórico-divertente Galantes Memórias e
Admiráveis Aventuras do Virtuoso Consel-
heiro Gomes, o Chalaça (1994).

Pois ben, na súa terceira obra narrativa,
O enigma de Qaf, 21ª letra do alfabeto ára-
be, Mussa continúa a
poética agora referida,
abordando o mundo
mítico-literario preis-
lámico e, máis en con-
creto, abalando entre a
verdade histórico-lite-
raria e a mentira litera-
rio-histórica. Parte dos
Poemas suspensos –en
árabe, Al-Muallaqat–,
do seu ámbito e dos
poetas clásicos beduí-
nos que os compuxe-
ran e transmitiran oral-
mente, até a súa fixa-
ción escrita no século
VIII. De feito, desde o
ano de 1996, este es-
critor, neto de emi-
grantes libaneses e pa-
lestinos ortodoxos (o
seu avó Nagib é quen
lle traslada, na ficción,
a memoria dos textos e
o seu pai David –e/ou
Dawud dos Labwa–
aparece como o filósofo autor d’O diálogo
das coisas, “tida como a obra filosófica
por excelência, o tratado último, o livro
perfeito. Tão perfeito, que nunca pôde ser
escrito”), decide aprender o árabe clásico
para realizar, a partir de 1999, a demorada
tradución, de moi recente publicación no
Brasil, de dez destes textos poéticos, clási-
cos e fundacionais, compostos, no século
VI e na Península Arábica (polos nómades,
do Iemen, ao sul, até a Siria), polos dez
maiores poetas árabes do período anterior
ao surximento da relixión musulmá; poe-
mas, aliás, que tanto fascinaran a Goethe
pola súa atmosfera exótica e polo seu di-
verso e belo doseamento, conforme á per-
sonalidade de cada poeta-heroe, da licen-
ciosidade e do pragmatismo, da sabedoría
e do hedonismo, da ferocidade e do hero-
ísmo...

■ CORTÁZAR E BORGES. Na obra con-
fluén, por falarmos en termos doutra cou-
sa, un certo ‘cortazianismo’ (no que ten de
diversas posibilidade de lectura) e un sig-
nificativo ‘borgesianismo’ (no que di res-
pecto ao seu modo orientalista, á maneira
tamén dun certo Cunqueiro), así como a
mudanza de dirección da escrita brasileira,
conturbada e expresionista, dos mestres
Raduan Nassar e Milton Hatoum –por vol-
ta do conflito entre o peso da identidade de
orixe árabe (e musulmá) e a difícil asun-
ción da identidade brasileira de instala-
ción– para o pracer dun estetizante escribir
e ler nos territorios do soño e da fantasía.

Ademais, ecoa na narrativa un teor
matemático e xeometrizante derivado a
distancia da obra O homem que calculava
–e da Sombra do Arco-Íris– do célebre es-
critor e viaxeiro, nacido preto da Meca,
Malba Tahan (1885-1921), heterónimo do

escritor e profesor carioca Júlio César de
Mello e Souza (1895-1974). De feito, o
mesmo Alberto Mussa, na entrevista “En-
tre o Ocidente e o Islã” concedida a Roni-
ze Aline, afirmaba: “Gosto de fazer pe-
quenas brincadeiras com noções matemá-
ticas, porque é muito raro ver isso em li-
teratura. A matemática pode ser unha fon-
te poderosa de motivos literários”.

Alternando a primeira e terceira persoas
narrativas, colocando o lector ora como par-
tícipe ora como espectador da(s) ficción(s),
estas están, en consecuencia, construídas

tanto pola voz do tradu-
tor-investigador Mussa
que, querendo autentifi-
car a existencia de máis
un suposto ‘poema sus-
penso’ –o(s) poema(s)
son auténticos persona-
xes do romance–, o Qa-
fiya al-Qaf do
(in)existente e máis an-
tigo poeta beduíno al-
Ghatash da tribo dos
Labwa, o tenta recupe-
rar, como pola voz do
propio poeta-heroe
protagonista que nos
presenta a súa épica sa-
ga, secundarizando as
peripecias e consideran-
dos académicos do tra-
dutor-investigador. En-
frontando tribos adver-
sarias, asumindo desafí-
os, con armas e con ri-
mas, co seu perpetuo ri-
val Dhu Suyuf e supe-
rando hercúleas probas,

transcorren apaixonantes aventuras nos fas-
cinantes desertos da península arábiga para
o poeta ‘namorado’ conseguir a difusa e
equívoca muller velada, Layla (e/ou Sa-
bah?), a(s) filha(s) do xeque da tribo dos
Ghurab, e ver máis do que os seus ollos. 

É esta, pois, unha auténtica novela de
aventuras en 28 breves capítulos, precedi-
dos de falsas epígrafes alusivas, que se co-
rresponden co mesmo número de letras do
alfabeto árabe que os intitulan. O quebraca-
bezas complétase cunha “Advertência” ini-
cial (coas instrucións de lecturas posíbeis),
14 “Excursos” (en que se espallan ambi-
guas pistas para resolver –ou barallar– o
enigma, en contos dos contornos da cultura
preislámica), 13 “Parâmetros” (en que se
ficcionan ou inventan ‘vidas’ lendarias
doutros poetas-heroes beduínos, reais ou
ficticios) e un “Post scriptum” (que contén
unha sumaria digresión intencional por vol-
ta da mitificación e do feito de que “ser fal-
so é da essência das coisas”). Todos estes
textos contornantes, que o propio autor
contempla como non totalmente necesarios
para o orientación do modo de lectura que
privilexia, ora crean o ambiente orientali-
zante, ora axudan a mergullar o lector nun-
ha cultura, nunha mentalidade e nun hero-
ísmo poético diverxentes dos occidentais
pola súa atractiva e exótica outridade.

Con todo, a xénese da escrita do ro-
mance asenta, por un lado, no xogo co
desfasamento temporal, como o propio
Mussa confesou a Arturo Harmann, na en-
trevista “Um escritor que escava as ori-
gens do Brasil”: “Aidéia mesmo era de fa-
zer uma brincadeira da diferença do tem-
po. O cara via uma coisa acontecer e de-
pois revia uma imagem de vinte minutos
atrás com uma pequena diferença. A partir
disso é que eu fui querer fazer o livro,

montar uma história que abrigasse este ti-
po de idéia. Depois é que eu pensei em si-
tuar no mundo árabe, porque eu estava fa-
zendo a tradução dos poemas pré-islâmi-
cos e estava muito envolvido com leituras
sobre aquele período, só lia aquilo”.

Por outro lado e no sentido antes refe-
rido, a importancia da narrativización do
relativismo e da mitificación ahistórica
tamén alicerzan esta colectánea de narra-
tivas ensarilladas que, recreando a ‘Era da
Ignorancia’ –denominación con que os is-
lamistas coñeceron o tempo que os prece-
deu–, rompe cos límites entre verdade e
mentira, apagándoos coa intención mani-
festada polo mesmo autor: “queria esti-
mular a dúvida sobre o passado”.

■ REINVENCIÓNS FANTÁSTICAS. É así que,
nun agudo proceso de reescrita mi(s)tifica-
dora, en que o pioneirismo científico, téc-
nico, literario ou amatorio daqueles árabes
doutrora é hiperbolizado, se entrecruzan
datos históricos esvaídos e alterados (co-
mo na biografía lendaria do poeta Shânfar
e nas máis dos restantes poetas, fronte á
absoluta invención da lenda do Urwa) con
fascinantes historias fantasiosas –entre ou-
tras excelsas digresións lingüísticas, é un-
ha auténtica delicia a da invención do alfa-
beto mimético e unha non menor alfaia
modelar o excurso inicial sobre “O primei-
ro árabe”– que nos envían ao mundo en-
cantado d’As mil e unha noites e á brillan-
te reformulación ou á suxestiva (re)inven-
ción de lendas como as de Sherezadew,
Aladín, Ali Babá e Sinbad, ou como as de
Sayda, Spíridon ou Pitágoras, ou como...

Este universo mítico fragmentado
dá, aliás, unha nova dimensión á
(in)certeza maior do poema suspenso e
da lenda do seu autor, al-Ghatash, pre-
sentado como poeta anterior ao máis an-
tigo de que nos chegou noticia, o histó-
rico e sensual Imru al-Qays... Mais de
novo Mussa, co cimento estilístico e a
arquitextura discursiva, fai que se pro-
duza un paradoxo: o de que, como dixe-
ra Antônio Houaiss no prefacio a Eleg-
bara, “a ambigüidade perpassa estas na-
rrativas de forma deliciosamente clara”. 

De feito a complexidade do enigma a
descifrar –mestura unha montaña circular
que delimita a Terra e un xenio que pode
revisitar e aprehender o tempo–, sendo
como é un intelixente xogo imaxinativo,
non é o relevante. O importante, o pra-
centeiro para o lector radica na “grande
curtição de perfazer o trajeto” (Clara
Arreguy dixit), pois no deleite da lectura
da reconstitución, por medio da tradución
prosificada, do poema Qafiya al-Qaf
–discutido polos descridos “inautenticis-
tas” e afirmado polo voluntarista Mussa–,
chegamos á fascinante solución do enig-
ma e ao brillantismo dun ambiguo final.

Chegados aquí neste xa longo per-
curso, resultará necesario emitirmos un
xuízo de valor máis explícito?...

Conta a lenda que os dez poemas
traducidos por Mussa foron bordados en
mantos en púrpura e chegaron a ser pen-
durados na “Pedra Preta” sagrada da
Meca, erixida polo profeta Abrahan; de
aí a cualificación de ‘suspensos’.

Pois ben, é a nosa modesta, mais firme,
opinión que, polo seu convincente orienta-
lismo, pola súa conmovente beleza, pola
súa fascinante fantasía e mais pola súa ca-
pacidade de brutal sedución, a novela de
que falamos ha ficar igualmente ‘suspen-
sa’ da mente e do corazón do lector que a
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A narrativa ‘suspensa’
Alberto Mussa e O enigma de Qaf

CARLOS PAULO MARTÍNEZ PEREIRO

‘Mussa pode ser
considerado, pola

procurada hipertrofia
do pracer da escritura e

do gozo da lectura,
un dos renovadores
da escrita ficcional
brasileira moderna”



Título: La cultura del nuevo capitalismo.
Autor: Richard Sennett.
Edita: Anagrama.

Cun título un pouco impreciso,
La cultura del nuevo capitalis-
mo, o sociólogo norteamerica-
no Richard Sennett, do que
apareceu non hai moito tamén
en español o seu maxistral, El
respeto (Anagrama), retoma e
sintetiza unha serie de confe-
rencias que
deu na Uni-
versidade de
Yale no 2004. 

Os catro
capítulos que
resultan desta
r e c o m p i l a -
ción poden
parecer un
pouco estra-
ños: “Buro-
cracia”, traza
a ascensión e
declive das
grandes orga-
n i z a c i ó n s
tanto estatais
como empre-
sariais. Neste
capítulo, o
autor (lem-
bremos, fillo
dun loitador
das Brigadas
I n t e r n a -
cionais que
abandonou a familia cando
Sennett era un neno) constata
que o programa libertario e li-
berador da súa mocidade pos-
68 foi dalgunha maneira reali-
zado (Sennett pertencía á SDS
norteamericana, que foi o
máis serio proxecto de montar
un partido socialista nos USA
–sobre a SDS véxase as páxi-
nas que lle dedica Mark Kur-
lansky nese magnífico libro
que é 1968. El año que con-
mocionó al mundo, Editorial
Destino, 2005). 

Mais no segundo capítulo
“O talento e o fantasma da

inutilidade”, admite que, con-
trariamente ás esperanzas da
época, as grandes organiza-
cións non foron reemprazadas
nin por unha “vida comunita-
ria”, en que “as persoas serían
sensíbeis ás necesidades do
outro”, nin mesmo por unha
nova economía soñada polos
mozos pródigos da Silicon Va-
lley, onde a creatividade pro-
fesional de cada un promete o
seu éxito, senón por novas for-
mas de organización, certa-
mente máis áxeis e flexíbeis,
aínda que creadoras de maio-
res desigualdades, de maior
angustia e de resentimento, re-
sentimento que se volta cara
os inmigrantes.

Volvendo ao terreo das súas
primeiras investigacións, Sen-
nett subliña até que punto as
grandes organizacións burocrá-
ticas, cuxo carácter alienante

demostraba cando era un so-
ciólogo mozo, representaban
un cadro de referencias e valo-
res que, en derradeira instan-
cia, aseguraban a vida social de
cadaquén.

Mais hoxe, “só un determi-
nado tipo de seres humanos é
capaz de prosperar en condi-
cións sociais de inestabilidade
e fragmentariedade”, un ser hu-
mano capaz de se construír un-
ha traxectoria social, de reno-
var sen cesar as súas compe-
tencias, de esquecer as súas ex-
periencias e a súa profesionali-
dade para propor “sempre cou-
sas novas”. Mais “a maior par-
te da xente non é así (...). O
ideal cultural que se requere
nas novas institucións é perxu-
dicial para a maioría da xente
que vive nelas, traendo consigo
sofrimento, estrés e medo á
precariedade”. 

Os dous últimos capítulos
son os máis anovadores. En
“Política de consumo” o autor
mostra que “este novo capita-
lismo” xera un modelo de
consumo baseado non xa no
valor de uso, senón no fantas-
ma dunha potencia ilimita-
da... inútil (por exemplo, a
dos automóbeis, a dos iPod’s,
etc.). Ademais, e o máis gra-
ve: perante a constatación de
que os estados e os partidos
políticos pouco poden facer
fronte ás grandes institucións
transnacionais, esta cultura da
superficialidade contaminou a
escolla política dos cidadáns,
que prefiren, antes que cal-
quera posibilidade de progre-
so colectivo real, a promesa
da satisfacción dunha paixón
individual. No capítulo “Capi-
talismo social no noso tem-
po”, Sennet analiza a resisten-

cia á nova orde das cousas,
que pasa, segundo el, pola
“capacidade narrativa” do tra-
ballo, é dicir, pola capacidade
de formular unha representa-
ción de si propio nunha tra-
xectoria continua, sexan cales
fosen os cambios, “nas novas
institucións é frecuente que a
xente sucumba á sensación de
non ter capacidade narrativa;
é dicir, de carecer de capaci-
dade para interpretar o que lle
sucede”. 

Neste último capítulo, o au-
tor pon diversos exemplos de
resistencia fronte á “nova cul-
tura” do capitalismo: os sindi-
catos alternativos que, nos
USA, ofrecen servizos pareci-
dos ao que se chamaría en Eu-
ropa unha “seguridade social
profesional”. Esta resistencia
pasa, tamén, polo recoñece-
mento, tanto simbólico como
financeiro, da utilidade social
colectiva das actividades xul-
gadas “obsoletas” polo frenesí
do “sempre novo”. Esta resis-
tencia pasa, finalmente, polo
“espírito de oficio”, que o autor
define como: “Facer algo ben
aínda que non se obteña nada
con iso, é o espírito da artesa-
nía auténtica. E unicamente ese
tipo de compromiso desintere-
sado –é cando menos o que eu
penso– pode enaltecer emocio-
nalmente ás persoas; do contra-
rio, sucumben na loita por so-
brevivir”.

O libro, ademais, contén
unhas esclarecedoras páxinas
sobre o traballo de “vangarda”
–aplicábeis no “campo litera-
rio”?–, sobre a experiencia e a
súa perda, sobre o mérito e a
autonomía, sobre a democracia
e o desprestixio da política. La
cultura del nuevo capitalismo,
escrito de forma sinxela e com-
prensíbel, é un libro a ler con
intensidade e para meditar pro-
fundamente.♦

X.G.G.
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Parte da
resistencia
a este novo
capitalismo
pasa,
segundo
Sennett,
polo
recoñece-
mento de
actividades
chamadas
‘obsoletas’
e polo 
‘oficio’,  o
‘facer algo
ben aínda
que non
se obteña
nada
a cambio’.

Sennett critica o ‘novo capitalismo’
A economía actual causa ‘estres’ e ‘medo’

Richard Sennett e a edición inglesa de A cultura do novo capitalismo.



A.N.T.
A música de Ute Lemper, a
plástica de Tamara de Lem-
picka ou un ciclo de cinema
francés son algunhas das
moitas propostas que a Fun-
dación Caixa Galicia ofrece-
rá nos próximos meses. A
oferta das súas actividades
aumentou grazas á apertura
de dous novos espazos adica-
dos á arte e ao espectáculo.

A Fundación Caixa Galicia
inaugurou a un tempo na Coru-
ña un novo edificio para alber-
gar a súa colección de arte e o
Teatro Colón. O Teatro Colón
fora un dos espazos máis im-
portantes da cultura galega
noutra época e agora pretende
converterse en sinónimo de arte
e espectáculo. A nova sede da
Fundación Caixa Galicia ocupa
un edificio nos Cantóns, cons-
truído por Nicholas Grimshaw
“como homenaxe ao mar e ás
galerías” da Coruña, tan famo-
sas no mundo enteiro.

A nova sede albergará a
Colección Caixa Galicia de
plástica nos seus 1.667 metros
cadrados de espazo. Desde o
1996, a fundación logrou reu-
nir máis de mil obras de 168 ar-
tistas galegos e estranxeiros.

En canto ás exposicións ar-
tísticas, a Fundación Caixa Ga-
licia levará á Casa das Artes de
Vigo durante a primavera a pri-
meira exposición realizada no
Estado español sobre a polaca
Tamara de Lampicka. En mar-
zo, a sede compostelá acolle

unha mostra do francés André
Masson, ao tempo que á Coru-
ña chegará o aragonés José
Manuel Broto. 

No verán é a quenda para
Pontevedra –coa exposición so-
bre o estadounidense Keith Ha-
ring– e para Ferrol –coa mostra

da colección de Pilar Citoler,
unha das máis importantes en
canto á arte contemporánea es-
pañola. En decembro, Santiago
dálle acubillo á obra de Jannis
Kounellis ao tempo que en va-
rias sedes se poderá ollar a obra
de Luís Seoane.

Outras exposicións que se
poderán ver nos espazos de
Caixa Galicia durante o 2007
son as mostras de fotografía de
Man Ray, Alberto García-Alix,
Paco Jorquera, Rafael Trobat
ou Sylvia Plachy, entre outros
nomes. A triloxía de O señor
dos aneis será obxecto dunha
mostra simultánea en Santiago
e A Coruña.

Sobre o escenario

A aposta deste ano será, conto-
do, o escenario. No Teatro Co-
lón actúa a alemá Ute Lemper
o 2 e o 3 de febreiro. Dulce
Pontes estará en Ourense e na
Coruña durante febreiro. To-
quinho visitará ambas as cida-
des en abril. Mariza estará na
Coruña en abril.

Tamén hai lugar para a
danza, caso dos espectáculos
da compañía de claqué Camut
Band ou da Nova Galega de
Danza. Este ano a intención
da fundación é ampliar moito
este tipo de espectáculos mu-
sicais e prevese que haxa zar-
zuelas e circo.

En canto ao cinema, a idea
da fundación é repetir a idea
dos ciclos temáticos en cada
unha das súas sedes. Este ano,
entre outras propostas, pode-
rase asistir a unha serie sobre a
imaxe de Nova York na gran
pantalla, o mundo televisivo
no cinema, un monográfico de
autores franceses ou un ciclo
pensado para os espectadores
cativos.♦
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Seguro Azar

Ciencia
DAMIÁN VILLALAÍN

Un dos lugares comúns
do discurso correcto é
dicir que a sociedade

vai sempre por diante dos go-
bernos e dos políticos. A case
ninguén se lle ocorrería
afirmar publicamente o contra-
rio. E moito menos a un políti-
co, pois, como tamén estipula
o discurso correcto do
xornalismo, os políticos son
xente illada e un pouco maniá-
tica que vive de costas aos
verdadeiros intereses da
cidadanía. E é cousa ben coñe-
cida que o peor que poden fa-
cer os políticos é cuestionar un
destes pimpantes axiomas xor-
nalísticos, pois está moi claro
que son os xornalistas os que
saben (de todo) e os que están
perfectamente ao tanto dos
máis íntimos anceios e
pulsións sociais.

Xa foi repetidamente dita-
minado dende as columnas de
opinión dos periódicos e den-
de as tertulias radiofónicas
que o proceso de reforma do
Estatuto de Autonomía non lle
importaba a ninguén máis que
a eses escuros seres asociados
a partidos, frecuentadores de
parlamentos e detentadores de
gobernos. Da mesma maneira,
haberá agora que concluír que
é unha parvada típica de xente
tan rara como os políticos
querer investir en I+D e en
desenvolvemento científico e
tecnolóxico, pois unha recente
enquisa da Fundación Españo-
la para la Ciencia y la
Tecnología di que só o 23 por
cento dos galegos (e só un 45
por cento no conxunto de Es-
paña) confía nos efectos bene-
ficiosos de semellantes
trangalladas. Unha vez máis, a
sociedade na vangarda. E os
políticos, empeñados nas súas
ocorrencias e manías.

Non sei se os lamentables
resultados desta sondaxe serán
de abondo ilustrativos para
facer recapacitar aos intérpretes
xornalísticos dos “verdadeiros
intereses da cidadanía”. A min
paréceme que non poucas veces
este labor interpretativo se con-
funde coa máis paduana adula-
ción da opinión maioritaria, dun
público saturado de
información puntual e desxerar-
quizada na que un detalle da vi-
da privada da perruqueira de
Arcade vale máis que os conti-
dos de cen teses doutorais. 

No caso concreto da
ciencia, da tecnoloxía e da
investigación, non sobraría que
os medios de comunicación,
particularmente os galegos,
fixesen unha concesión ao
elitismo e, sen reparar na
demoscopia adversa, lle propor-
cionasen á nosa vangardista ci-
dadanía algunha información
non desexada sobre esas trapa-
lladas das que tanto andan a fa-
lar os políticos e os reitores das
nosas universidades. Aínda que
fose utilizando como gancho a
perruqueira de Arcade, pois su-
poño que tamén no mundo da
cosmética e os secadores habe-
rá aplicacións de I+D.♦

A.N.T.
Pontevedra acolle do 4 ao 10
de febreiro a oitava edición do
Salón do Libro Infantil e Xuve-
nil, que este ano está dedicado
ao medo. Cun programa que in-
clúe representacións teatrais,
mesas redondas, presentacións
de libros e, como novidade,
obradoiros para adultos e cla-
ses maxistrais de ilustración, os
organizadores queren superar
os 18.000 visitantes que no
2006 pasaran pola cidade. Par-
ticiparán ademais ilustradores
destacados da escena galega.

Moitas e variadas son as ac-
tividades programadas dentro
da oitava edición do Salón do
Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra que transformarán
o Pazo da Cultura nun lugar
aberto á fantasía e á imaxina-
ción. Será precisamente este es-
pazo o escenario da presenta-
ción do proxecto da revista BD
Banda, a publicación coa que o

colectivo homónimo dá o paso
cara a profesionalización. No
marco do salón daranse a coñe-
cer as novas series, os autores
que participan e as novidades
da publicación galardoada co
premio do xurado ao mellor
fanzine no Saló del Cómic de
Barcelona no 2004. Tamén se
presentarán durante a semana
os libros Kamishibai (Siete Le-
guas), O vixilante dos soños
(Editorial Galaxia), Camiño So-
litario (Editorial Galaxia), Fe-
dorenta e a venganza dos tras-
nos (Biblos) e Niña bonita
(Ekaré Ediciones).

En paralelo, desenvolveran-
se diferentes mesas redondas
que reunirán a contacontos e
escritores para falar dos libros
e dos contos de medo, entre
eles Cándido Pazó, Avelino
Gonzalez, Soledad Felloza,
Manuel Rivas, Marilar Alei-
xandre, María Reimóndez, Ana
María Machado e Fran Alonso.

Esta edición, que ten a Ber-
nardino Graña como escritor
homenaxeado e ao Brasil como
país convidado, tamén dá cabi-
da ao teatro, á música, aos con-
tacontos e a ducia de exposi-
cións temáticas, entre as que se
poderán ver obras de Pepe Ca-
rreiro, Alberto Vázquez, Noe-
mí López ou Noemí Villamuza. 

A primeira das actuacións
musicais correrá a cargo da ban-
da de música de Pontevedra. Se-
rá o domingo 4, o mesmo día no
que a compañía Yllana represen-
tará no Teatro Principal Buuu!.
A ela seguiralle o 6 de febreiro a
posta en escena de La maldición
de Sésamus, de Teatro Mutis e o
7 Ah, ah, ah estamos monstros
de risa, de Tanxarina.

Dentro do programa destaca
a posta en marcha de diferentes
obradoiros dirixidos ao público
infantil e adulto. Un deles, Como
se fan os Bolechas, impartirao
Pepe Carreiro, debuxante e crea-

dor da coñecida familia dos Bo-
lechas, da que ten publicados
máis de cen títulos. Por primeira
vez ofertaranse clases maxistrais
de ilustración na Casa das Cam-
pás, que serán impartidas por
profesionais como Pablo Amar-
go, Rui de Oliveira, Miguelanxo
Prado, Miguel Calatayud, Noemí
Villamuza, Pep Monserrat e Isi-
dro Ferrer, entre outros. Desen-
volveranse ademais talleres de
animación á lectura, literatura e
música de carácter gratuíto.

O apartado musical com-
plétase coas actuacións do Se-
minario Permanente de Jazz de
Pontevedra no Pazo da Cultura
o 9 de febreiro e, o sábado 10
do grupo infantil Mamá Cabra,
que presentará o espectáculo
Cartas que veñen e van.

O punto final desta oitava
edición poñerao no Teatro
Principal o sábado 10 de fe-
breiro a música de Luís Pastor
e João Afonso.♦

O medo protagonizará o Salón do Libro
Infantil e Xuvenil de Pontevedra

2007, ano de máis música e arte
A Fundación Caixa Galicia abre novo edificio e
teatro na Coruña

Pormenor dunha obra da pintora polaca Tamara de Lempicka
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Andamos de rebaixas e móstrase e
véndese con arte. O deseño apare-
ce intenso e especializado. Trátase
de vender e de anunciar os saldos
e as liquidacións. Os artistas do
deseño póñense as pilas para ofre-
cer a contundencia dunhas mensa-
xes xa tan obvias que merecen un
esforzo creativo renovado.

A rúa do Principe en Vigo é
un laboratorio de probas que se

repite clonicamente por todos os
espazos comerciais do país. Unha
guerra de colores e de tipografías,
de trinques e carteis, de ofertas e
promesas rebaixadas de prezo.

Centos de miles de persoas
gozan da expresividade dos recla-
mos publicitarios nunha rúa co-
mercial que tamén acolle o MAR-
CO. Un museo de arte contempo-
ránea que para si quixera o públi-

co que admira e usa as mensaxes
gráficas duns publicistas encarga-
dos de despertar a paixón pola
compra. Ventas compulsivas, tan-
tos por cen, idomas varios e ofer-
tas duplicadas convertidas, grazas
aos creadores publicitarios, en to-
da unha pasarela da arte real coa
que nos atopamos día tras día. E
esta sen cartos públicos, galeris-
tas, nin imposturas.♦

ARTE REBAIXADA
FOTOS, TEXTO E DIAGRAMACIÓN: LEANDRO ABOAL



M.B.
Director da revista Terra e Tem-
po e autor de diversos estudos
sobre o nacionalismo galego,
Xoán Carlos Garrido vén de
presentar en Pontevedra o pro-
xecto documental A derradeira
lección do mestre, unha refle-
xión sobre a evolución da rela-
ción entre a escola e o poder do
1929 ao 1979 que toma como
exemplo o concello da Estrada.

Nin todos os mestres eran bos nin
os xuíces todos do réxime eran
malos. Fuxir de dicotomías ma-
niqueas e análises simplistas e
pescudar os porqués que levaron
a ensinantes, xuíces e outros pro-
fesionais a posicionarse a favor
ou en contra do réxime é a inten-
ción coa que nace o documental
A derradeira lección do mestre,
co que o seu director, Xoán Car-
los Garrido, quere ademais afon-
dar no “potencial revolucionario
do ensino” que “a pesar da súa
castración” ao longo do tempo
“serve de xermolo de futuro”.

Durante 50 minutos A derra-
deira lección do mestre reflexiona,
dende un punto de vista histórico e
local, sobre as mudanzas que viviu
a relación entre o ensino e o poder
dende o ano 1929, momento no
que chega á Estrada como xuíz

Fermín Bouza Brey, até 1979, da-
ta na que se expedienta a un profe-
sor por impartir clases en galego e
na que se celebran diferentes mo-
bilizacións a prol dun ensino na
lingua do país, unha delas no mes-
mo concello da Estrada.

A figura de Bouza Brey sérve-
lle á Xoán Carlos Garrido para ir
artellando o documental e para
ilustrar algunhas das contradi-
cións do réxime, das que se valeu
o propio xuíz para frear coa lei na
man a represión informal que se
practicou naquel momento. Ao
seu abeiro van xurdindo na pelí-
cula testemuñas de mestres repu-
blicanos inhabilitados, familiares
de represaliados, presos da illa de
San Simón e protagonistas da re-
sistencia cultural, como Fernán-
dez del Riego, que van funda-
mentando as diferentes respostas
que se deron ao réxime. “O que
houbo aquí non foi un conflito
entre curas e mestres”, explica
Garrido, “senón o choque de inte-
reses contrapostos: por un lado
manter subordinado un territorio
e por outro a vontade de suble-
varse. Ante esta situación a xente
toma partido. Os fascistas apro-
veitan para empoleirarse e descla-
sarse a nivel nacional, carro ao
que tamén se sube unha parte dos
mestres, unha decisión que moi-

tas veces se entende como unha
reafirmación ante ese estado de

sospeita que os rodeaba por ser
creadores e difusores de ideas”.

Con todo, e como explica o pro-
pio director “é difícil que un mes-
tre vinculado ao réxime ou os
seus familiares se senten diante
dunha cámara e saian dicindo que
o que se fixo estivo mal, pero
tampouco afirmando que estaban
no correcto”. 

En palabras de Garrido, A de-
rradeira lección do mestre é “un
documental sobre o fascismo e a
represión, abordado a través das
relacións que se estabelecen ao
redor dunha persoa nunha vila”. 

Localizado na Estrada, o pro-
xecto do documental xorde no
marco do desenvolvemento de di-
versas actividades dentro do eido
da recuperación da memoria his-
tórica que se está a desenvolver
na comarca. Ao ver do director, o
documental é un bo medio para
conseguir dar un pouco de luz a
un capítulo soterrado da historia
galega. Neste senso, o traballo
quere ser, en palabras de Garrido,
“unha chamada de atención” que
sirva para “espertar a curiosidade
e chegar ao público, o que doutro
xeito sería máis difícil”.

En paralelo, Xoán Carlos Ga-
rrido ten en marcha a páxina
www.blogoteca.com/autoestrada,
na que recolle artigos, documen-
tación, cartas e relatos sobre a
memoria histórica da Estrada.♦
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O aborto sempre 
MARGA ROMERO

Botar un fillo abaixo é algo co que fomos medrando, aínda
sendo de aldea. Quen non escoitou falar da facilidade coa que
unha se podía desfacer do seu preñe, a facilidade do asunto de-

pendía da sabedoría e do xeito de quen ía facer o traballiño. Na miña
aldea foi un home quen lle solucionou á vida a moitas mulleres,
cobraba pouco e aprendera medicina facendo de practicante na
guerra e abofé que adquirira coñecementos. Era un bo compoñedor e
para a xente da contorna moito mellor que calquera médico, sempre
estaba para axudar e sabía de case todo. Tiña un don natural e unha
grande intelixencia, mais tocoulle vivir malos tempos. Un día, os ris-
cos sempre os hai, case lle morre unha muller dunha hemorraxia e ti-
vo que ser internada no hospital. Os dous tiveron sorte xa que a his-
toria se tapou. Tamén seguiron tendo sorte máis mulleres aínda que
arriscasen as súas vidas. No ano 1977 sei dunha muller que foi ao
Porto, subiu as escaleiras dunha casa e cando topou a escuridade da-
quel cuarto tivo medo e volveu. Sempre nos queda Portugal. En
1987 estudantes ían desde Compostela até Agueda, antes a solidarie-
dade xuntaba os cartos necesarios. Seguimos xuntado cartos e
paciencia moitas máis veces, para que rapazas novas, alumnas de
institutos, moitas a quen as nais non desexaban acompañar e co me-
do de que o soubesen os pais, ou que o nome da rapaza rematase na
boca do mundo. Portugal estaba aí, apareceu Londres e logo xa viñe-
ron A Coruña e Vigo. Todo ás agachadas e agachando todo. O aborto
sempre está aí, a rondar o noso corpo de mulleres, demostrando que
as cousas a medias a longo prazo non son solución e seguen tapando
buracos. Penso que a cousa non cambiou moito desde hai vinte anos
e que xa vai sendo hora, polo ben da saúde, a das mulleres, de que o
aborto sexa legal e gratuíto, na seguridade social, con todas as garan-
tías. A educación sexual non existe na escola e nas casas non está
moito mellor que hai vinte anos. Portugal votará o dereito do aborto.
Que pasaría se neste estado tivésemos que votar? No fondo de non
podermos decidir sobre o que facemos e queremos co noso corpo, da
falta de interese pola saúde pública, da falta dunha educación sexual
que nos converta en máis felices, está a igrexa. E aínda que a nosa
paciencia sexa infinita e poidamos rir dicindo, eufemisticamente, nin
fan, nin deixan facer, isto non abonda. Cómpre que o aborto tamén
no estado español teña a súa cita na axenda política. O día 11 de
febreiro en Portugal votamos todas, tamén eles os que saben da
importancia da saúde e dunha maternidade responsábel.♦
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A derradeira lección do mestre
en documental

Bouza Brei no ano 1970 frente ao roupar de Xermade, nunha das excavacións realizadas
pola sección de Arqueoloxía do Instituto Padre Sarmiento. Arriba, cartaz do documental.



Muller inqueda no creativo e no
profesional, Rosa Cedrón está a
ultimar o que será o disco debut
da súa carreira en solitario, En-
tre dous mares, un traballo no
que a artista asegura “expresarse
por primeira vez con sincerida-
de”. A vocalista arroupouse nes-
ta nova andaina polo facer do
seu irmán Xavier Cedrón, Ma-
nolo Gutiérrez, Antonio Peña e o
guitarrista Álex. Da química
xurdida da voz dunha e do piano
e as guitarras dos outros nace es-
te primeiro traballo que estará
na rúa en marzo. 

Tras a súa marcha de Luar
na lubre, Rosa Cedrón estivo
dous anos definindo e pulindo
un estilo propio para poder ex-
presarse nas súas “propias ver-
bas”. O resultado titúlase Entre
dous mares, un disco fiel a ese
espírito e a ese estilo buscado,
que fuxe de etiquetas e que be-
be da “música viva”. En pala-
bras de Rosa Cedrón, este pri-
meiro traballo en solitario é o
“reflexo de como eu me sito
neste momento: libre”.

Fala nova

O abandono do grupo folk non
foi o detonante para que Cedrón
comezase a elaborar o repertorio
novo, senón que as tarefas de
composicións simultaneáronse
co seu facer en Luar na Lubre.
“No tempo libre que tiña con
Luar na lubre compuña algúns
temas. Era como unha terapia,
como unha forma de evasión coa
que gozaba. Mentres escribía
nunca tiven en mente emprender
unha carreira en solitario. A idea
apareceu un ou dous anos des-
pois. Apetecíame compartir todo
aquilo que escribira co público”.

Entre dous mares preséntase
como unha evolución da artista,
como un paso máis dentro dunha
traxectoria marcada polo pouso da
tradición e da súa formación clási-
ca. Nel preséntanse tres versións
de temas tradicionais e nove com-
posicións propias. Sabedora do
interese e da curiosidade que está
a xerar a presentación deste disco
entre o público, Rosa Cedrón non
desvela todas as sorpresas ence-

rradas neste novo traballo, pero
anuncia que a xente “se  vai topar
con cancións moi bonitas, con
moita mensaxe emocional nunha
linguaxe directa e clara”.

Oldfield & Cedrón

Marzo reunirá ademais sobre o
mesmo escenario á artista con
Mike Oldfield. O músico quixo
contar novamente coa voz de
Rosa Cedrón, desta vez para
acompañalo no espectáculo The

Night of the proms, un evento,
con máis de vinte anos de anti-
güidade, no que se unen a músi-
ca clásica co pop e o rock da man
dunha orquestras sinfónica de 72
músicos, dirixida por Robert
Groslot, e un coro de 50 voces.
Valencia, o 30 de marzo, e Ma-
drid, o 31, son as cidades espa-
ñolas nas que se representará
The Nigth of the proms. Ademais
de Rosa Cedrón e Mike Oldfield,
estas citas españolas contarán
coa presenza de diversos solis-

tas, entre eles Tears for fears,
Robert Grislot, Il Novecento, Fi-
ne Fleur, Tony Henry, John Mi-
les e Chico & The Gypsies. 

Esta non é a primeira vez que
Rosa Cedrón actúa xunto con
Oldfield. Xa colaborara con el na
gravación do disco Tubular Bells
III, concretamente o tema The
inner child, participando tamén
na presentación mundial deste
traballo en Londres a finais de
1998, onde ademais de cantar to-
cara o violonchelo.♦
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Memoria da Academia,
memoria de nós
MARICA CAMPO

Opasado 23 de decembro, para conmemorar o centenario da Aca-
demia Galega, a Segunda de TVE ofreceunos unha reportaxe da
autoría de María Teresa Navaza que merece moito máis que o

meu comentario. Así que, desculpen que empece dicindo que se debería
editar e distribuír polos institutos, colexios e asociacións. E é que me pa-
rece un documento moi valioso para sabermos máis da Galiza que
loitou e loita por ser. Non é doado atopar reunida tanta memoria de nós,
tanta densidade de voces  a nos transmitir o mellor da nosa historia. 

O nacemento dunha ilusión, atinado título da reportaxe, fai un perco-
rrido exhaustivo polos vieiros que transitou a Academia até chegar ao
que é hoxe. Á voz  narradora de María Teresa Navaza, súmanse as voces
de académicos vivos ou xa finados para, nunha ben articulada polifonía,
facernos un relato que transcende a propia historia da Academia. Porque
deixan testemuño das súas arelas, ben semellantes ás que nos preocupan
a nós, galegos do século XXI. Velaí algunhas mostras: A diferencia entre
estado e nación, conceptos que, como sinala Axeitos, deixa claro
Murguía. Refírese, entre outras cousas, Alonso Montero ao episodio que
levou a Franco a ser presidente honorario da institución e fai un exercicio
ponderado de memoria histórica. Preocupados Río Barja e Castroviejo
pola ecoloxía, asegura este: “Unha fábrica pódese poñer e pódese quitar,
pero se se estropea unha ría non hai pezas de recambio” e láiase Río Bar-
ja porque “a natureza sofre”.  Fala Luz Pozo Garza con paixón de Emilia
Pardo Bazán e de Rosalía. Estremécenos Manuel María a falar tamén de
Rosalía de Castro e da poesía. Ramón Piñeiro define a saudade. García
Sabell chama pola volta do humanismo. Reivindícanse as vidas e obras
dos irmáns Vilar Ponte e Carballo Calero. Sinala Axeitos o cambio, para
ben, experimentado pola Academia a partir do encerro de varios
escritores para cuestionar a presidencia de García Sabell, incompatíbel co
cargo de Delegado do Goberno español. Escoitamos, alén da morte, a Se-
bastián Martínez Risco,  Blanco Amor, Cunqueiro, Luís Seoane, Rafael
Dieste, Xoaquín Lourenzo, Ánxel Fole, Luís Pimentel, Carballo Calero,
Carlos Casares... Asistimos ao traslado dos restos de Castelao. Os actuais
académicos deixan constancia das súas esperanzas e dúbidas verbo da
nosa lingua... En fin, escritores a falar de escritores, caixas chinesas que
encerran máis e máis caixas e, no fondo, sempre Galiza. 

Parabéns á autora da reportaxe e a encarga de que, na súa feliz
prexubilación, atope tempo para rescatar do esquecemento palabras
e imaxes como as que nos ofrece neste seu traballo.♦

Rosa Cedrón debuta en solitario
M. BARROS

Dous anos despois de iniciar a súa carreira en solitario, Rosa
Cedrón presenta en marzo o seu primeiro traballo, Entre dous
mares, no que peneira o pouso da súa formación clásica e as ex-
periencias con Luar na lubre para ofrecer unha música “libre
que fuxe de etiquetas”. Mike Oldfield convidouna ademais a
participar no espectáculo The Night of the proms, que levará a ar-
tista por diferentes escenarios do Estado durante ese mesmo mes.

Ra imond Puiqui
Chaves é un
artista visua l que
vive entre Lima e
Barcelona
debuxando,
editando
publicacións e
elaborando
grá fica diversa .
Últimas
exposicións: 27
Biena l de Sao
Paulo e
Dibujando
América , con
G ilda M antilla ,
Centro Cultura l
de España en
Lima .
N oite Ilustrada é
a première para
ant_art dunha
narración con
imaxes e textos
asinada co
seudónimo de
Billy Murcia .
Dela o artista
dinos: “ N oche
Ilustrada para
enfrontar a  pura
escuridade , isto
é , a  encrucillada
de tebras, morte
e relaxo.Rela to
que va i e vén,
historia que
conta aquelo
que non se
entende . As
pa labras sonan
claras e as
imaxes se abren
coas mans” .
www.puiqui.com
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Tucho Calvo
‘Co libro de
Ana María Ríos
conseguimos
meter o galego
nos quioscos’

M.B.
É o director literario de Bi-
blos Clube de Lectores, que
vén de publicar o libro Ana
María Ríos. Voda, cárcere e
fama, escrito pola xornalis-
ta María Xosé C. Lorenzo.
Por que deciden publicar
este libro sobre temas de
actualidade en galego?

Había tempo que contem-
plabamos a posibilidade de
lanzar unha colección así para
o gran público que tivese saída
nos quioscos. Parecía haber
unha porcentaxe altísima da
poboación á que non lle cha-
ma o que se edita de cote en
galego e que merece ser aten-
dida. Cando vimos a ocasión
de saír en poucos días cun li-
bro sobre Ana María Ríos, non
o dubidamos. E acertamos,
porque é impensábel que se
puidese facer un lanzamento
con maior apoio mediático.

Con esta publicación
inauguran a colección
XXI. Xa están traballando
nalgún outro título?

Agora que temos a co-
lección, xa só haberá que es-
coller os temas con gancho e
agardar a que xurdan. Non
será doado topar asuntos que
poidan chegar realmente a
miles de persoas. Pero a
vantaxe é que agora existe o
medio e calquera que teña
unha proposta sabe a quen
dirixirse para darlle saída.

Por que non hai máis
coleccións deste tipo que
opten polo galego?

Probabelmente este lan-
zamento non teña en galego
o éxito que algúns pensan.
Trátase de abrir novas vías e
non deixar unha distribución
que supón milleiros de pun-
tos de venda só para publica-
cións en castelán. Habería
que afacer a xente interesada
neste tipo de produtos a con-
sumilos en galego.

Pensa que é necesaria a
existencia doutras iniciati-
vas deste tipo para acadar
normalidade?

O que se pagan son as
ideas. Todo o país, e sobre
todo a mocidade, ten que tra-
ballar en novos proxectos ou
en adaptar os que funcionan
fóra. E no campo editorial o
mesmo. Sempre é mellor que
levemos a iniciativa a que
nos envíen o que producen
outras comunidades.♦

Transitamos entre aromas e co-
res, vilas e paraxes, vales, ladei-
ras, costers, socalcos, bancais e
patamares, bosques, matos de
flores, sotobosques, matorrais, á
sombra dos frutais, a carón das
leiras colleitadas, cos cereais re-
cén segados, ao redor das bestas,
co salitre na pel pisando as follas
secas, envoltos na humidade das
corredoiras, na néboa da mañan-
ciña esperando que os raios do
sol interrumpan o desenrolo da
cinerea, sacudindo das botas o
polvo mineral do xisto fragmen-
tado por enriba de antigos restos
de caliza e granito mesturados
con outros aínda máis vellos dos
cumios volcánicos de Tacoronte.
Nunca limpo as botas despois
dunha travesia, forman parte do
albúm de recordos.

Viaxamos dende o trópico
cos seus sabores ainda no retro-
gusto ate o xardín Riad Jamil pa-
ra pasar, no camiño do Oriente,
por todos os zocos, de Marraketh
ate Ma´rib, e seguir, ao revés que
na nosa terra, mirando cara ao

leste, buscando as illas das espe-
cias máis doces sen perdernos
nas rúas brumosas de cheiros
concentrados do Hindukush. 

Unha orquestta natural que
soa coas diferentes partituras que
as paisaxes escriben, notas de
trazos sutiles pero de fondas pe-
gadas, que nos trasladan polos
espazos da memoria onde os re-
cordos se asoman, nitidamente,
cargados dos vellos aromas gra-
vados que nos devolven conver-
sas e achegas, momentos tatua-
dos no máis profundo, paisaxes,
amigos e sentimentos,  sensa-
cións  e soños.

Cepas enrugadas e retortas
sobre o pouso de antigas pegadas
transmitidas en cada grolo con
forza renovada

Os devanceiros, aqueles que
a terra se deu sen modestia, ben
sabian de onde vimos e os cami-
ños que se abrian nos nosos nari-
ces.

É probábel que a emoción
surda dunha copa enchida co zu-
me clónico de vides clonadas,

uniformadas e chans, descenden-
tes de vides pasadas por micros-
copio, de operatividade e resis-
tencia probada, coma o clon da
pataca x, pero prantadas nas con-
dicións dun viñedo específico
coma fría prótese, amputadas da
súa memoria pero resistentes ás
doenzas que o mesmo cultivo de
laboratorio ten producido.

Sen dúbida unha enzima
convenientemente inoculada li-
berará eses magníficos aromas
deseñados para alcanzar a pitui-
taria na concentración necesa-
ria, sempre despois de ser pro-
vocados pola levedura seleccio-
nada apropiada as súas condi-
cións concretas de vinificación.
Deseguido unhas relucentes vi-
rutas ou chips a mui bon prezo
nos farán recordar, de pasada, o
carballo de Tronçais ou cecais
de Missouri.  

Todo esto gozaremos logo de
ter descortizado, perdón, descor-
tizar vai asociado a cortiza, refe-
ríame a tirar a rolla de rosca ou a
sintética, por suposto carente de

problemas de mofo mais cecais
coa solpresa dalgun cheiro redu-
tivo ou sulfídrico.

“Hoje trago-te uma coisa da
terra que é bonita e tem lá dentro
alegria.

Chama-se vinho. Quem bebe
fica cheio de alegria. (...)

– E muito encarnado e muito
perfumado –disse ela– conta-me
o que é o vinho.

– (...) Esta é a historia do vin-
ho, mas o seu sabor não o sei
contar. Bebe se queres saber co-
mo é.

E a menina do mar bebeu o
vinho, riu-se e disse: – É bom e é
alegre. Agora ja sei o que é a te-
rra. Agora ja sei o que é o sabor
da Primavera, do Verão e do Ou-
tono. Ja sei o que é o sabor dos
frutos. Ja sei o que é a frescura
das árvores. Ja sei como é o ca-
lor de uma montanha ao sol. Le-
va-me a ver a terra.”

A menina do mar
SOPHIA DE MELLO

A Viñoteca

Xeografias sensoriais
ANTONIO PORTELA
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Pierre 
FRANCISCO CARBALLO

Francia homenaxeou a
Henri Grouès (Abbé
Pierre, falecido o 22 de

xaneiro cun funeral en Notre-
Dame e un acto cívico no
polideportivo de Becey. O
presidente Jacques Chirac
sentíuse emocionado:
desaparecía o francés máis
venerado do s. XX. 

L`abbé Pierre(1913-
2007), intentara de mozo a
vida claustral cos
capuchinos. Tivo que
abandonala a causa da súa
fráxil saúde. Cura diocesán
participou no maquis
antihitlerián, foi deputado en
París e fundador dos
“compañeiros de Emaús” ao
crear a primeira comunidade
no 1949. Desde 1954 vive
intensamente cos
“farrapeiros” e cantos
carecen de teito. Os “mal
logès” de Francia tiveron nel
ao gran reivindicador. A
comunidade dos “Trapeiros
de Emaús” segue os pasos do
Abbé Pierre en 40 países. A
derradeira batalla a prol dos
“mal logès” deuna o Abbé no
decembro de 2006 para
conseguir mellores leis de
atención a estes
desprotexidos. 

Unha das alegrías do abbé
Pierre foi a visita a
Madagascar para compartir
con Pedro Opeka a creación
de poboados para os “sen
teito” malgaches. Pedro
Opeka é un misioneiro paúl
que está a levantar arrabaldes
enteiros en Antananarivo con
e para os farrapeiros, nun
espectacular senso de
comunidades de liberación. 

Eis dous exemplos
–l`abbé Pierre e Pedro
Opeka– de loita
desinteresada e necesaria,
afortunadamente co apoio de
milleiros de persoas,
dalgunhas ONGs, de
institucións de sensibilidade
humana etc. Abundan os
libros con estudos da acción
deste dous herois da
fraternidade. Que alegría ler
o envío de Balbino Pérez
Bellas, no número anterior
de ANT, coa súa chamada á
estas urxencias! Eu
bauticeime ministerialmente
no 1951 cando un “trapeiro
de Canillas”(Madrid)
solicitou axuda . Contra a
oposición de monxas
sacristás, que o consideraban
“comecuras”, fun velo. A
choupana era escura e
miúda. Falamos, a súa vida
íase, pedíu a
sacramentalización,
levámoslla solemnemente e
os farrapeiros viñeron
estreitarme a man. Unha
calcada de gozo! Como o de
agora ao acompañar desde
lonxe ao abbé Pierre e cantar
cos “scouts”: 

Formons de nos mains/
qui s´enlacent/ au déclin de
ce tour,/ formons de nos
mains/ qui s´enlacent/ une
chaine d´amour.♦

PREZ O  EXCLUSIVO  CLUB DE VI Ñ OS A N T
(6 botellas)

53,89 euros
IVA e transporte incluídos

O s subscritores de A N osa Terra terán
un desconto especia l

do 10% sobre este prezo.

Má is información no teléfono 986 207 317.

DESCUBRA CONNOSCO
O S  M E L L O R E S
VIñOS DE GALIZA
E OUTROS PRODUTOS
ARTESANAIS GALEGOS

A compra de ca lquera viño ou produto ofrecido polo C lub de Viños d’A N osa Terra supón a incorporación dos seus da tos ao ficheiro do
C lub de Viños d’A N osa Terra , ubicado en Príncipe 22 , ba ixo de Vigo, onde poderá exercer os dereitos da lei orgánica 15 / 1999 .

SEN COMPROMISO DE COMPRA

NIN CUOTAS MENSUAIS

QUINTA COUSELO
Viño branco da Denominación de O rixe

Rías Ba ixas. 

XANEIRO 07

FÁGASE SOCIO E 

Cada mes pomos na súa casa unha selección de viños galegos
de calidade e, sobre de todo, elaborados con castes autóctonas, coidando

que a relación calidade /  prezo sexa a máis axeitada.

10%de desconto para

os subscritores de

A Nosa Terra

Excelente viño
do Rosal,

elaborado
coas castes
autóctonas
desta zona,

dunha adega
señeira

–Quinta Couselo
SAT– que

apostou no seu
día polos viños

tradicionais.
Este branco

Quinta Couselo,
da denominación

de orixe Rías
Baixas, está

feito cun 85% de
albariño e o

resto con caíño
e loureiro. Viño

amarelo palla
con destellos

verdosos;
arrecendos

frutais
elegantes e
agradábeis

producindo un
conxunto de

gran finura; moi
equilibrado en
boca, fresco e

saboroso.
Axeitado para

pescados,
mariscos,
arroces e

carnes brancas

VIÑO BRANCO DO ROSAL



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS INVITADOS
Podemos ollar esta mostra
de gravado na sala de expo-
sicións de Caixanova.

MUSEO
ARQUEOLÓXICO
A Casa Riocigüeño acolle,
até o luns 19, unha mostra
sobre este recinto ourensán.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

JAVIER ALBAR
As súas xilografías pode
contemplarse na Fundación
CIEC durante febreiro.

BoirBoiroo
■ EXPOSICIÓNS

UN ANO EN IMAXES
As fotografías de Dani Ges-
toso e Suso Carreño expó-
ñense no Centro Social.

CambrCambree
■ EXPOSICIÓNS

GRANELL EN PAPEL
Esta mostra sobre o surrea-
lista galego pode ser visita-
da até o domingo 11 na Bi-
blioteca Municipal.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS
Mostra producida polo Cen-
tro de Extensión Universita-
ria e Divulgación Ambiental
de Galicia (CEIDA) e a Fun-
dació Territori i Paisatge
que comeza un percorrido
polos supermercados Haley

do país. O obxectivo é sensi-
bilizar sobre a importancia
de conservar o mar e dar a
coñecer os beneficios de ter
áreas mariñas protexidas.

NAZÓN DE BREOGÁN
O Pazo da Cultura acolle
esta mostra sobre o Estatu-
to do 36 até este sábado 10.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

AFONSO EIRÉ
O director deste periódico
participa no ciclo Repensar
Galiza, que organiza a A.C.
O Facho, o martes 6 ás 20h
na Fundación Paideia (Pza.
Mª Pita) coa charla Porque
escribo en galego.

RAMÓN VALCARCE
Este sábado 3, co gallo de
cumprirse o XIV cabodano
do pasamento do “Cura das
Encrobas”, que repousa no
cemiterio de Santo Amaro, o
Grupo de Barrio de Monte
Alto do BNG fará un acto de
homenaxe e ofrenda diante da
súa tumba á 1 da tarde, no que
pronunciará unhas verbas a
escritora Pilar Pallarés, invi-
tando a todos os coruñeses,
independentemente de ideo-
loxías e militancias, a asistir.

■ EXPOSICIÓNS

ÓSEOS COSMOS
...As fomas do tempo -
3.200.000 a +2007 é o título
desta mostra que se inaugura
este xoves 1 ás 20h15 no
MACUF. Previamente, ás
19h30 haberá un concerto do
cuarteto de clarinetes Stad-
ler. Composta por 45 repro-
ducións en gran formato de
microfotografías dixitais no
campo dos “Tecidos Duros”,
tras desta exposición encón-
trase o Proxecto Cancro e
Evolución Humana, lidera-
do polos doutores Timothy

Bromage e Alejandro
Ochoa, xunto con Anxo Vi-
dal. Os tecidos duros teñen a
capacidade de rexistrar a
historia, constituíndo o úni-
co vínculo entre o noso pa-
sado distante, os problemas
do presente e as solucións
para o futuro. Máis informa-
ción en www.macuf.es.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 07
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía de natureza,
recoñecido como o máis im-
portante do mundo, organiza-
do pola BBC Wildlife Maga-
zine e o Museo de Historia
Natural de London, nas que
non só se valora a beleza for-
mal, senón tamén a crueldade
e os problemas de conserva-
ción da natureza, pódense ad-
mirar, até finais de febreiro,
no Aquarium Finisterrae.

EXPONOPEICA
O alumnado de 1º curso
presenta até o luns 5 na Es-
cola de Imaxe e Son os seus
traballos fotográficos.

DE PROFUNDIS
Os magníficos debuxos de
Miguel Anxo Prado poden
ollarse na Sala de Confe-
rencias de Caixa Galicia.

TERESA BARREIRO
Até o xoves 15 expón as súas
pinturas na galería Bomob.

PALABRAS CONTADAS
Proxecto expositivo de Ca-
milo Franco, basado nos
contos publicados por Edi-
cións Xerais, na Fundación
Luís Seoane.

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane
presenta unha mostra so-
bre a pintura máis gozosa
e creativa do artista, que
forma parte dun proxecto
trienal máis amplo no que
se trazarán as liñas do seu
traballo.

O RATO PÉREZ
Até o luns 5 de febreiro te-
mos na sede da Fundación
Caixa Galicia unha mostra
sobre a película de anima-
ción El ratoncito de tus
sueños.

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

VI SALÓN DE OUTONO
A sede da Fundación 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 es-
candinavo, producida polo
Museu Nacional de Arte,
Arquitectura e deseño de
Oslo, na que podemos ato-
par pezas ben coñecidas
de mobiliario, moda, cris-
talaría, tipografía, publi-
cacións, iluminación ou
tecnoloxía, desde os anos
50 até a actualidade.

TERRITORIO
DE MULLERES
Esta mostra composta por
obras pertencentes ás co-
leccións do IVAM e de
Caixa Galicia, podémola
coñecer na Fundación
Caixa Galicia até o 16 de
febreiro.

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

Pérez, o ratiño dos teus soños, de
Juan Pablo Buscarini, foi a única
produción galega en conseguir pre-
mio ‘Goya’. Esta obra que combina
animación e imaxe real foi realizada
en parte nos estudios que Filmax ten

en Compostela. Lucía e a súa fami-
lia teñen que lle axudar ao rato Pé-
rez a evitar o malévolo plano dou-
tros ratos malvados, Fugaz e Pipo,
que queren roubar os dentes dos ca-
tivos e faceren perlas con eles.♦

PérPérez animadoez animado
O O TTrinquerinque

O Ballet de Carme Roche pre-
senta o sábado 3 ás 18h no Audi-
torio Municipal de VILAGARCÍA
DE AROUSA esta adaptación do
clásico conto de Perrault, con
música de Prokofiev. O domin-
go 4 poderemos ollala, tamén ás
18h, no Auditorio Municipal de
OURENSE. Entradas á venda en
www.caixanova.es e no telf. 902
504 500.♦

AA CincentaCincenta
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☞ APOCALYPTO. Mel
Gibson relata o final da

civilización dos maias. A tra-
vés da historia dun pai que
quere recuperar a súa familia
explícanse os efectos da gue-
rra. Rodada na lingua indíxena,
reconstruída para o filme.

☞ ROCKY BALBOA.
Sylvester Stallone recu-

pera o personaxe mítico. Ago-
ra, a antiga estrela do boxeo,
converteuse nun vellouco na-
rrador de historias que vive en
soños do pasado.

☞ BANDEIRAS DOS
NOSOS PAIS. Clint

Eastwood e Steven Spielberg
colaboran para levar ás panta-
llas a historia dos cinco mari-
nes que izaron a famosa ban-
deira estadounidense durante
a batalla de Iwo Jima. Pelícu-
la bélica que combina a crue-
za 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. Tí-

pica comedia de Nadal con
moitos gorros de Papá Noel e
urbanizacións estadounidenses
iluminadas. Xustamente, a
idea desta película é a pelexa
entre dous veciños por lucir e
destruír, respectivamente, 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 diri-

xe esta fita sobre varias histo-
rias que suceden ao mesmo
tempo en diferentes lugares
do mundo. Conta con Brad
Pitt e Cate Blanchett entre os
protagonistas.

☞ DÉJÀ VU. Denzel
Washington é o axente

da policía Doug Carlin. Cando
acode ao escenario do estouri-
do 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.

☞ RATÓNPOLE. Pelí-
cula británica de anima-

ción chea de acción e con moi-
to humor físico. Uns ratos que
vivían comodamente en Lon-
dres van descubrir por casuali-
dade unha metrópole situada
nos sotárregos de Inglaterra
onde ser roedor non está dema-
siado ben visto.

☞ ERAGON. Un hu-
milde granxeiro atopa

un ovo de dragón en eclo-
sión. Iso cambiará a súa vida
e farao vivir miles de perigos
até se converter en xenete de
dragóns. Baseada na novela
máis vendida da recente fan-
tasía heroica.

☞ 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

A Fundación Caixa Gali-
cia organiza a mostra Es-
tampas de calcografía
nacional. Das orixes á
vangarda, que podere-
mos visitar até o 18 de
marzo e que ten como ob-
xecto presentar as obras
máis representativas da
colección da Calcografía
Nacional da Real Acade-
mia de Bellas Artes de
San Fernando. En FE-
RROL exporanse as dúas
primeiras seccións da
mostra: Orixes, imaxes e

Ilustración, constituída
por unhas 110 obras que
amosan os episodios máis
relevantes do gravado en
talla doce; e Alternancia.
Creación Versus Repro-
dución integrada por 150
estampas do século XIX e
inicios do XX. En VIGO
pode visitarse o apartado
Vangarda. Alter Gráfico,
con 40 propostas de artís-
tas contemporáneos, en-
tre os que destacan Bar-
celó, Chillida, Tapiés ou
Canogar.♦

Historia do GravadoHistoria do Gravado

De
Profundis,

a película de
Miguelanxo

Prado e
Nani García

está na
carteleira e,

a maiores,
podemos

contemplar
os debuxos

na Sala de
Conferencias

de Caixa
Galicia na
CORUÑA.

Sobre as
Áreas

Mariñas
Protexidas

vai a mostra
que

podemos
coñecer no

Centro
Haley de

Gañou
o Goya de
Animación
a fita de
Filmax.
Os deseños
do ratiño
Pérez
pódense ver
na Fundación
Caixa
Galicia
herculina.

Ute Lemper
inaugura a
remodelación
do teatro
Colón
coruñés.
Poderemos
disfrutar
do seu
espectáculo
este xoves 1
e venres 2.



A FORZA DA PALABRA
Até o 16 de febreiro na
Fundación Caixa Galicia
encóntrase esta mostra
conmemorativa do cente-
nario da Real Academia
Galega da Lingua.

■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquestra dirixida por
Víctor Pablo Pérez toca
este xoves 1 ás 20h30 no
Palacio da Ópera.

UTE LEMPER
A célebre cantante, bailari-
na e actriz alemá é a con-
vidada para inaugurar o re-
cén renovado teatro Co-
lón, este xoves 1 e venres
2, cun espectáculo no que
fai un percorrido escénico,
musical e case cinemato-
gráfico, pola historia do
Berlín do último século,
utilizando como linguaxe
o cabaret.

MARFUL
Os sons dos anos 30 e 50,
que soaban nos salóns de
baile e nos cafés cantantes,
chegan o venres 9 ás 21h ao
teatro Rosalía de Castro.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

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

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS 

SAVIA-FOLIO
O Ateneo Ferrolán acolle até
o 28 de febreiro a instalación
de Brais García Gen.

LalínLalín
■ TEATRO

LUÍS PIEDRAHITA
O humorista e mago coru-
ñés presenta o seu espectá-
culo ¿Cada cuanto hay que
echar a lavar el pijama?
este venres 2 ás 22h no Sa-
lón Teatro.

LugoLugo
■ CINEMA

WILDE
O martes 6 ás 20h proxécta-
se esta película, dentro do
ciclo Entre libros e escrito-
res, na Fundación Caixa
Galicia.

■ EXPOSICIÓNS 

SEBAS ANXO
A súa obra recente pode
contemplarse, até o martes
27, na galería de arte Clé-
rigos.

OLHAR INQUIETO
As salas da Fundación
Caixa Galicia acolle a IV
Mostra portuguesa de fo-
tografía.

OleirOleirosos
■ TEATRO

OS HOMES
SÓ CONTAN ATA TRES
Este sábado 3 no auditorio
municipal de Mera ás
20h30 a Factoría Teatro
representará esta obra que
conta a historia de dúas ir-
mans que comparten apar-
tamento na cidade, unha,
autora teatral de éxito e, a
outra, traballando na ca-
sa... todo se complica can-
do aparece unha terceira
persoa.

OrOrtigueiratigueira
■ EXPOSICIÓNS

ECOS DA CREACIÓN
As fotografías de Manuel
Lemos poden ollarse, até
este domingo 4, no Claus-
tro do Concello.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS 

ÁNGEL NÚÑEZ POMBO
Mostra o seu traballo, baixo
o título de AN007, na gale-
ría Marisa Marimón até o
23 de marzo.

PABLO OTERO
O C.C. da Deputación pre-
senta, até o domingo 18, o
traballo deste artista na
mostra A.

J.M. LAZCANO
No C.C. da Deputación po-
demos ollar as pinturas
deste artista baixo o título
de Hemisferios; ademais
da mostra Un minuto de ar-
te (aproximadamente) coa
obra de Rosendo Cid.

GRAVADO CAIXANOVA
Até o 11 de febreiro o Cen-
tro Social desta entidade
acolle a IX edición da reco-
ñecida Bienal Internacional.

ESCOLMA
DE ESCULTURA
No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta va-
riada mostra até o mes de
maio.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

CELA E GALIZA
Podemos visitar esta mostra
na Fundación Camilo José
Cela até finais de marzo.

As PontesAs Pontes
■ ACTOS

MEMORIA DO 36
Teatro do Atlántico presen-
ta, este venres 2 ás 20h30 na
Casa Dopeso, un recital po-
ético-musical sobre a Repú-
blica e a Guerra Civil.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS 

MESTRES DA LUZ
O C.S. Caixanova reúne o
traballo de destacados fotó-
grafos galardoados co Pre-
mio Nacional de Fotogra-
fía, como Ouka Leele, Ja-
vier Vallhonrat, Cristina
García Rodero, Humber-
to Rivas, Chema Madoz
ou Alberto García-Alix.

O ESPLENDOR
No Café Moderno - CC
Caixa Galicia preséntase
esta mostra de cerámica es-
pañola, pertencente á colec-
ción da Fundación Fran-
cisco Godia, que podere-
mos visitar até o luns 5 de
febreiro.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS 

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

■ CINEMA

O VERÁN DE KIKUJIRO
Este xoves 1 comeza o ci-
clo cinematográfico Novos
lazos, novos modelos de re-
lación, na que poderemos
ollar esta película de Ta-
keshi Kitano, na Bibliote-
ca Municipal ás 21h. O vin-
deiro xoves 8 poderemos
ollar Celebración, de Tho-
mas Vinterberg.

■ 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.

■ MÚSICA

MR. DIXIE JAZZ BAND
A recoñecida banda funda-
da na Coruña está en con-
certo este venres 2 ás 23h
no Liceum. O vindeiro ven-

res 9 poderemos escoitar os
brasileiros Lilian França e
Sergio Tannus, que terán a
colaboración especial da
cantante Uxía e outros mú-
sicos galegos.

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.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ MÚSICA

LUME
Este grupo presenta o seu
traballo Folk Express o
venres 2 na sala DZine.

SantiagoSantiago
■ DANZA

J´ARRIVE
A coreógrafa e directora
Marta Carrasco presenta
o seu espectáculo este xo-
ves 1 e venres 2 ás 20h30
no Salón Teatro. O vindeiro
xoves 8 e venres 9 podere-

mos gozar con Ellas, de
Alleretour, unha homenaxe
emotiva e sensíbel ás mu-
lleres que quedaron soas
despois da guerra civil.

■ EXPOSICIÓNS 

REXISTROS E HÁBITOS
Máquina de tempo imaxes
de espazo é a mostra copro-
ducida polo CGAC –lugar
onde a poderemos contem-
plar– e organizada pola
Fundació Antoni Tàpies de
Barcelona, e que se inaugu-
ra este xoves 1 ás 20h. 

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
Podemos visitar a mostra
Da arte faraónica ao faro
de Alexandría na Igrexa da
Universidade.

MEMORIA
A sala Nasa presenta até o 1
de marzo a mostra A marca
humana de 26 freguesías
do concelho de Tondelas.

TATIANA MEDAL
Até o sábado 24 podemos
ollar as súas pinturas na ga-
lería SCQ.

RONSEL DE ILUSIÓNS
As salas do Museo Pedagó-
xico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960) até o mes de
outubro.

PLANETA FAMENTO
Até o martes 13 podemos
visitar a mostra O que come
o mundo no Espazo Arte
Caja Madrid.

RONSEL DE ILUSIÓNS
As salas do Museo Pedagó-
xico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960) até o mes de
outubro.

GALIZA EN FOCO
Os mellores traballos parti-
cipantes no recoñecido cer-
tame de fotoxornalismo po-
den admirarse, até este ven-
res 2, na sala do Colexio
Oficial de Arquitectos de
Galicia (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

N
º 

1.
25

4 
●

A
no

 X
X

X
 ●

D
o 

1 
ao

 7
 d

e 
fe

br
ei

ro
 d

o 
20

07
 

O recoñecido actor Héctor Alte-
rio protagoniza esta peza de Er-
nesto Sábato, que poderemos
ollar o martes 6 ás 20h30 no C.C.
Caixanova de VIGO. O mércores
7 e xoves 8 represéntase, á mes-
ma hora, no teatro Rosalía de
Castro da CORUÑA.♦

El TúnelEl Túnel

No auditorio Gustavo Freire de LUGO re-
preséntase este xoves 1 ás 20h30 o clási-
co de Calderón de la Barca, El mágico
prodigioso, a cargo da compañía do mes-
mo nome; o venres 2 teremos a Alquibla
Teatro que subirá ao escenario con Ores-
tiada; o sábado 3 tocaralle o turno ao
Macbeth dos galegos de Sarabela Tea-
tro; o domingo 4 a Ave Sosia, do Centro
Andaluz de Teatro; e o luns 5 á peza El
Trovador, de Libélula Producciones.♦

VII Mostra de VII Mostra de TTeatreatro Clásicoo Clásico

Sarabela Teatro.

Núñez
Pombo

mostra o
seu traballo

na galería
Marisa

Marimón
de OURENSE.

Mr. Dixie Jazz Band toca este venres 2 no PORRIÑO.

Fotografía
de Agustí
Centelles
que forma
parte
da mostra
Mestres
da Luz
no Centro
Social
Caixanova de
PONTEVEDRA



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.

PATRICIA ESQUIVIAS
Ten unha mostra, titulada
Folklore, na galería DF Ar-
te Contemporánea (San Pe-
dro 11), onde a poderemos
contemplar até este sábado
3 de febreiro.

SANDRA RAMOS
Baixo o título de Escape
agrupa as súas pinturas, que
poden ollarse na galería C5
Colección até este venres 2
de febreiro.

SETE OLLADAS
A UNHA REALIDADE
No Museo das Peregrina-
cións preséntanse sete co-
leccións de fotografías so-
bre outros tantos lugares
de peregrinación. Podere-
mos coñecelas até o 4 de
marzo.

INTRAMUROS
A antiga sede do Banco de
España acolle esta mostra
até o 28 de febreiro.

DESCUBERTOS
Até o 14 de febreiro pode-
mos visitar esta mostra no
Parlamento de Galiza.

■ TEATRO

EL CHICO
DE LA ÚLTIMA FILA
O Salón Teatro acolle, o sá-
bado 3 ás 20h30 e o domin-
go 4 ás 18h, a actuación da
compañía Ur Teatro.

TARTUFO
Teatro de Ningures repre-
senta esta adaptación do clási-
co de Moliére este xoves 1 e
venres 2 ás 21h no Principal.

TANIT
Os máis cativos poderán
gozar o domingo 4 ás
12h30 coa peza de títeres
de luva Anatol, aprendiz
titiritero.

CONTOS TROIANOS
A compañía Casahamlet
representa esta peza de Ma-
nuel Lourenzo, desde o
xoves 8 ao domingo 11, na
sala Yago. Entradas e hora-
rios en www.salayago.com.

■ MÚSICA

THE THUNDERBOLTS
Todo empezou nunha xun-

tanza para facer algúns con-
certos en homenaxe a Thin
Lizzy e rematou nun estu-
dio de gravación e no que
pode ser unha moi intere-
sante banda de rock nos
vindeiros anos. Formada
por membros de Manowar,
Dictators, Sex Museum e
Bummer, tocan na sala Ca-
pitol este xoves 1 ás 21h30
por 15 euros na billeteira ou
13 adiantada na Reixa e en
info@iwanna.org

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ VILAMOURE
A galería Trisquel e Medu-
lio acolle, até o 24 de fe-
breiro, as pinturas do artista
ourensán.

VVigoigo
■ ACTOS

MANUELA B.
MENA MARQUÉS
Este xoves 1 ás 20h na sede
da Fundación Barrié pode-
remos escoitar á conserva-
dora xefe de pintura do s.
XVIII e Goya do Museo do
Prado, que intervén no ci-
clo O Museo do Prado e a
arte contemporánea. A in-
fluencia dos grandes mes-
tres do pasado na arte de
vangarda, nunha conferen-
cia sobre a As Meninas:un-
ha idea do espazo até os
nosos días. O vindeiro xo-
ves 8 Jean Clair, ex direc-
tor do Musée National de
Picasso en París, falará so-
bre As figuras da melanco-
lía da Idade Media á ac-
tualidade. De Zurbarán a
Picasso.

■ CINEMA

ACTUAL
O ciclo Estreas do cinema
francés presenta este xoves
1 no C.C. Caixanova a fita
Les mouvais Joueurs
(2005), de Fréderic Ba-
lekdjian. O martes 6 pro-
xéctase no mesmo lugar Le
petit lieutenant (2005), diri-

xida por Xavier Beauvois.

CAMPING À LA FERME
O Cineclube Lumière pre-
senta durante febreiro o ci-
clo Entre Fronteiras, como
actividade complementaria
da exposición que podere-
mos visitar no MARCO a
partir do venres 9. O luns 5
ás 20h30 poderemos ollar
no Auditorio do Concello a
película dirixida polo fran-
cés Jean-Pierre Sinapi no
ano 2005.

A IDADE
DA INOCENCIA
Esta fita proxéctase este xo-
ves 1 ás 20. na Fundación
Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

LIGHT IN THE SKY
A Casa da Xuventude aco-
lle, até o mércores 14, os
óleos de Marat Fernández
Frelch e Jacqueline Casal
Barros.

GEMMA MARQUÉS
Podemos ollar as súas pin-
turas na sede da Alianza
Francesa até o xoves 22.

LEAVE ME ALONE
As fotografías de Antonia
Peña expóñense até o 16 de
marzo na galería Fernando
Magdalena.

DEBUXANDO
Podemos visitar esta colec-
tiva de sete artistas até o 3
de marzo na galería Ad
Hoc. No mesmo lugar te-
mos a instalación Mirar sen
que nada responda, forma-
da por 3 vídeos e un audio,
de Xoán Anleo.

VARI CARAMÉS
O fotógrafo ferrolán presen-
ta as súas últimas creacións,
Escenarios, na sala I do C.S.
Caixanova até o 18 de fe-
breiro, de 18 a 21h30 todos
os días e de 11 a 14 h. os sá-
bados, domingos e festivos.

PAPERBACK
O MARCO acolle, até o 11
de marzo, esta interesante
mostra, enmarcada no cha-

mado Proxecto Edición, co-
producido xunto co CGAC
de Santiago e a Fundación
Luís Seoane da Coruña. A
edición gráfica como so-
porte artístico: libros, carta-
ces, colantes, revistas, pos-
tais, fanzines e demais pe-
zas, xunto con varias insta-
lacións, agrupados baixo o
concepto de edición e orga-
nizados en catro seccións:
paperworks, papergames,
paperfiles e newspapers.
Máis de setenta artistas

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-

COOPERATIVISMO DE CONSUMO
A cidade de LUGO acolle, o vindeiro
venres 16 de febreiro, unha xornada de
debate, organizada pola asociación A
Cova da Terra, en cuxa sede se celebra
o encontro, e a Federación de Coope-
rativas Sinerxia, coa que se pretende
madurar aspectos chave dun posíbel
proxecto cooperativo de consumo na
cidade e conformar un grupo promotor
para dito proxecto. Para inscribirse de-
berase enviar o boletín que se pode ato-
par na páxina www.consumocooperati-
vo.org ao fax 986 896 525, ou a través
do correo electrónico sinerxia@siner-
xia.org, antes do 14 de febreiro.

ARTIGOS XORNALÍSTICOS
NORMALIZADORES
O Concello de Carballo convoca a ter-
ceira edición deste premio que preten-
de promover a reflexión sobre a situa-
ción da lingua galega e o seu uso na
prensa escrita. Nel poden participar to-
das aquelas persoas que o desexen, sen
límite de idade, nacionalidade ou pro-
fesión, que presenten un único artigo,
de carácter inédito e escrito en galego
seguindo a normativa oficial, cunha
extensión de entre 3.500 e 4.500 carac-
teres con espazos incluídos, no que se
tratará calquera tema relacionado coa
defensa e promoción da nosa lingua,
co seu estatus, coa normalización lin-
güística en xeral ou nalgún sector ou
ámbito determinado, coa lexislación e
os dereitos lingüísticos, etc. Os artigos
presentaranse nun sobre grande, pe-
chado, baixo lema e plica e por cuadri-
plicado, no Rexistro de Cultura, Ensi-
no e Normalización Lingüística do
Concello, ou remitiranse por correo

certificado facendo referencia ao pre-
mio no exterior do sobre, ao Pazo da
Cultura, sito na Rúa do Pan s/n, 1º an-
dar - 15100 de CARBALLO, desde o 1
de marzo e até o 18 de abril. O 1º pre-
mio está dotado con 1.000 euros e a
publicación do artigo en A Nosa Terra,
La Voz de Galicia, no Diario de Ber-
gantiños, en La Opinión, A Peneira,
Tempos Novos, Vieiros e Galicia Hoxe,
e o segundo con 350 euros e a publica-
ción nos mesmos medios. Máis infor-
mación no telf. 981 704 304, ou en
www.carballo.org.

CURSOS NO VISO
A A.C. Santa María do Viso (Redon-
dela) organiza para o 2007 cursos de
baile tradicional, pandeireta, percusión
tradicional (tamboril, bombo,...) e gai-
ta tradicional galega. Estes cursos
desenvólvense os venres á noite e o sá-
bado pola tarde na Sociedade de Agri-
cultores (Tuimil 67, O Viso) no conce-
llo de REDONDELA, podéndose incor-
porar ao longo de todo o ano. Máis in-
formación no 616 333 517 ou en
www.terrameiga.net.

FESTIVAL DE
CURTAMETRAXES DE CANS
A A.C. Arela abre o prazo para a admi-
sión de curtametraxes galegas produci-
das nos anos 2005, 2006 ou 2007, nos
xéneros de ficción, animación e docu-
mental, para seleccionar aquelas que
participarán na cuarta edición do festi-
val que se celebrará do 24 ao 26 de
maio na aldea de Cans (O Porriño). Os
autores ou produtores que estean inte-
resados en que se proxecten os seus
traballos deberán enviar unha copia en

soporte DVD, dunha duración que non
exceda os 25 minutos, xunto cunha fi-
cha técnica e imaxes dixitais do cartaz
e dun fotograma, á A.C. Arela, Aptdo.
de Correos 232, C.P. 36.400, O PORRI-
ÑO, antes do 15 de marzo. O festival
non ofrece premios en metálico, pero
no seu lugar aprovéitase da relevancia
mediática para establecer un circuíto
de proxección das curtas gañadoras
por diferentes lugares de Galiza e de
fóra do país. Máis información en
www.festivaldecans.com.

IV CERTAME
TERRA DE MELIDE
Poden participar todos aqueles traba-
llos de investigación que teñan como
obxecto de estudo Melide e a súa co-
marca, tanto de carácter científico co-
mo histórico, arquitectónico, filolóxi-
co ou etnográfico. As obras orixinais e
inéditas, non premiadas con anteriori-
dade e escritas en lingua galega,
presentaranse por quintuplicado, en fo-
lio DIN A4, mecanografadas a duplo
espazo por unha soa cara. Enviaranse
debidamente encadernadas ou grampa-
das, dentro dun sobre baixo plica e sen
remite, co título, lema e dados do autor
á Secretaría Xeral do Concello de ME-
LIDE, Praza do Convento 5, 15800. O
premio consistirá na publicación
coidada da obra e a súa difusión. Ade-
máis tamén se convoca o VII Certame
de narración Terra de Melide no que
poden participar todos aqueles autores
que o desexen cunha única obra narra-
tiva (novela ou relato) de temática li-
bre, escrita en galego, e cunha exten-
sión mínima de ao arredor de sesenta
páxinas. Os traballos deberán reunir os

mesmos requisitos de presentación que
os da convocatoria anterior. O Conce-
llo establece un premio de 6.000 euros
e garante a publicación da obra gaña-
dora por Edicións Xerais. O prazo de
presentación dos traballos para ambos
certames remata o 15 marzo.

RECOLLA DA
TRADICIÓN ORAL
A A.C. Ponte... nas Ondas! promove a
primeira edición deste certame co ob-
xectivo de que os centros de ensino
continúen co labor de conservación do
patrimonio inmaterial galego-portu-
gués e contribúan á dinamización, pro-
moción e transmisión daquelas mani-
festacións culturais inmateriais (mitos,
lendas, contos, relatos orais, trabalin-
guas, adiviñas, romances, cantares de
cego, coplas, oracións, recitados, re-
fráns, etc.) que están no seu contorno
máis inmediato. Para contribuír á recu-
peración da memoria histórica, valora-
ranse especialmente aqueles traballos
que acheguen materiais sobre esta te-
mática, primándose aqueles que pre-
senten mostras representativas do pa-
trimonio común galego-portugués. Po-
derán participar grupos de alumnado
de primaria e secundaria, a través dos
seus centros, cun máximo de 3 propos-
tas por centro, que deberán presentar
os traballos de recolla en formato dixi-
tal de audio ou vídeo, cunha ficha cu-
berta que se acompaña coa convocato-
ria, na sede da A.C. Ponte....nas On-
das! (rúa Forca 5, 36450 - SALVATE-
RRA DE MIÑO), e o prazo de presenta-
ción dos traballos remata o 2 de maio.
Máis información en pontenason-
das@pontenasondas.org.♦
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CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Convócanse axudas para o de-
senvolvemento de actividades
que teñan como obxectivo alfa-
betizar ou elevar o nivel de for-
mación básica e cualificación
profesional da poboación adulta,
que se realicen no período com-
prendido entre 1 de xaneiro e o
30 de setembro de 2007, e cuxa
duración, en ningún caso seca in-
ferior a seis meses e 240 horas.
Ademais, a contía máxima da
axuda por actividade non poderá
ser maior de 6.000 euros e a con-
tía máxima por solicitante 12.000
euros. Poderán concorrer a esta
convocatoria as corporacións lo-
cais e as institucións privadas sen
ánimo de lucro legalmente cons-
tituídas. Toda a información está

recollida no DOG de 23 de xa-
neiro de 2007.

Esta mesma consellaría tamén
convoca axudas para alumnos e
profesores  de formación profesio-
nal de centros docentes sostidos
con fondos públicos que partici-
pen en estadías en empresas de
ámbito transnacional. Pode con-
sultarse toda a información referi-
da a esta orde no DOG de 23 de
xaneiro de 2007.

A Consellaría de Educación e Or-
denación Universitaria convoca,
ademais, axudas para alumnos e
profesores de centros docentes
sostidos con fondos públicos que
participen en estadías e intercam-
bios con centros educativos dou-
tros países para favorecer a apren-
dizaxe activa de linguas. No DOG
de 23 de xaneiro de 2007.♦
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da galega até o domingo 11
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.

II PASOARTE:
‘RETRÁTATE’
As obras presentadas a este
certame están expostas na
Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa 2).

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.

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.

■ MÚSICA

CHOCADELIA
INTERNACIONAL
Tocan o xoves 8 ás 22h na
Iguana Club –entrada a 10
euros– para presentar o seu
traballo Anartismo & Cho-
cadelia, manifesto político-
sexual en clave de funcan-
rol: mestura de funk, hip
hop e rock & roll.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Poderemos escoitala o vin-
deiro venres 9 ás 20h30  no
C.C. Caixanova, baixo a di-
rección de Aldo Ceccato e
con James Dahlgren ao
violín.

■ TEATRO

TARARÁ CHIS-PUM!
Producida polo CDG, está
dirixida por Artello Teatro
Alla Scala1:5, é dicir por
Rosa Hurtado e Santiago
Montenegro e interpretada
por Anabel Gago, Avelino
González, Bea, Noemi Ro-
dríguez, Fran Peleteiro, Ma-
nuel Polo e J. Carlos Illanes.
Dirixida para o público fa-
miliar, poderemos disfrutar
desta obra no teatro García
Barbón desde o venres 2 (ás
20h) ao domingo 4 (ás 18h).

MACBETH
A compañía Sarabela re-
presenta esta peza de Sha-
kespeare o vindeiro sábado
10 ás 20h30  no C.C. Cai-
xanova.

UN DÍA DE FORMIGA
O teatro Arte Livre presenta
este musical de Eisenho-
wer Moreno, con abundan-
tes efectos de luz, cancións
en directo e 22 coreografías

de Paula Cobián, os sába-
dos e domingos ás 18h por
un prezo único de 10 euros.
No mesmo lugar temos as
últimas representacións da
obra Ollares de perfil, o
mito de Greta Garbo, os
venres e sábados ás 22h e
os domingos ás 20h cun
prezo da entrada anticipada
de 13 e 10 euros ou por 15
e 12 o día da función.

VVilagarilagarcíacía
■ DANZA

■ EXPOSICIÓNS

REENCONTROS
As pinturas de Elisa Abalo
expóñense na sala Antón
Rivas Briones até este do-
mingo 4 de febreiro.

■ MÚSICA

DIE SINGPHONIKER
Este venres 2 poderemos
escoitar no Auditorio Mu-
nicipal á Real Filharmo-
nía de Galicia, dirixida por
Antoni Ros Marbà, e coa
actuación do concertino Ja-
mes Dahlgren.

XinzoXinzo
■ EXPOSICIÓNS

A MIRADA DO DESEXO
O Museo Galego do Entroi-
do acolle esta mostra de fo-
tografías realizadas por
Eduardo Blanco Amor
entre 1933 e 1973, até o do-
mingo 11 de febreiro.

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.

MadridMadrid
■ TEATRO

TRUENOS &
MISTERIOS
A compañía Matarile Tea-
tro actúa desde este xoves
1 ao domingo 4 ás 21h na
sala Cuarta Pared, dentro
do Festival Escena Con-
temporánea. Creada e diri-
xida por Ana Vallés, está in-
terpretada por Perico Ber-
múdez, Xan Cejudo, Mau-
ricio González, Carlos Sa-
rrió e Ana Vallés.

OiarOiartzuntzun
■ ACTOS

CONCHA
MURGUÍA EGAÑA
O fato cultural galego Da-
niel Castelao de Trintxerpe
organiza este sábado 3 ás
12h unha homenaxe á nai
de Manuel Murguía e so-
gra de Rosalía de Castro
na súa casa natal, hoxe Kul-
tur Etxea, nun acto no que
van actuar os gaiteiros No-
vas Fontes de Hernani.

SevillaSevilla
■ TEATRO

MATARILE
Presenta o venres 9 e sába-
do 10 no teatro Central,
Historia Natural (eloxio
do entusiasmo), un espec-
táculo de gran formato que
xunta teatro, danza e músi-
ca en directo, integrando a
6 actores, 2 bailaríns e un
cuarteto de vento, con tex-
tos de Ana Vallés, citas de
Peter Handke, composi-

cións orixinais de Benja-
mín Otero e o espazo e
iluminación de Baltasar
Patiño.

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.♦

GALICIAN TUNES
www.galiciantunes.com

Páxina electrónica dedicada á promoción
da cultura musical galega, con informa-
ción sobre a súa historia, as súas orixes e
o presente. Ofrece 46 cancións para es-
coitar en liña e unha lista de recursos mu-
sicais que inclúe artistas, compañías, fes-
tivais, asociacións do sector, organiza-
cións e circuítos musicais.♦
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■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Ca-
bral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.

■ Oferécese señor responsábel pa-
ra cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.

■ Alugo apartamento amoblado no
Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2:
tres cuartos, cociña, sala ampla, terraza
de 10 m2, garaxe e trasteiro por 500 .
Telf. 609 437 908 ou langas9@aeiou.pt

■ 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 (Carno-
ta), a carón da praia, con vistas a Fisterra,
completamente equipado, para catro per-
soas, en Semana Santa por 275 . Dispo-
ñíbel 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 comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño, con 3 cuartos du-
plos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, 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, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, coci-
ña e inmellorábeis vistas ao mar no Pe-
nedo (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 Pre-
sos Concepción Arenal desenvolve
actividades asistenciais e culturais
na cadea, e asesóraos e orienta nos
seus dereitos. Facemos un chama-
mento a quen queira colaborar 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. Prevención, reformula-
ción ou resolución de conflitos ven-
cellados á integración na cultura de
acollida. Primeira consulta de balde.
Telf. 981 134 144.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Unha clásica cafetaría viguesa está a perder o seu fundacional patrimonio. Aquel que ex-
presa ben ás claras o nome escollido para baptizarse. Agora o seu trinque á ría espella o
monstruo que lle vai tapar, precisamente, as vistas ao mar. Un edificio que se suma a iso
que se deu, obscenamente, por chamar “Abrir Vigo ao mar”.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste
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OBNG criticoulle a
Touriño que fose árbi-
tro e non motor do no-

vo Estatuto. Pero é o normal.
O PSOE galego, como reco-
ñeceu hai algúns anos Abel
Caballero no diario Atlántico,

ten un proxecto para as cida-
des e para o Estado, mesmo
para Europa, mais nunca o ti-
vo para Galiza. En Galiza
houbo desde a Restauración
un proxecto conservador,
maioritario e outro galeguista,

minoritario. Os liberais nunca
pasaron de ser unha franquía,
quitado os poucos que se
achegaron ao galeguismo. AP
naceu practicamente en Gali-
za, Fraga é galego. E o PSOE?
O PSOE de árbitro.♦
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Ferrollo
XOSÉ A. GACIÑO

Non hai nada máis
desesperante para o
amante do bo fút-

bol (non para os seareiros
fanáticos que só pensan na
vitoria) que contemplar a
eficacia dos equipos que
practican a táctica do cate-
naccio, así, en italiano, que
parece soar máis fino que
cando falábamos, hai co-
renta ou cincuenta anos, do
ferrollo da Real Sociedad,
que incorporou o antifút-
bol para transformar a ru-
deza activa da chamada
“furia española” en rudeza
pasiva e negativa. 

Os italianos, mestres
do deseño, conseguiron
darlle aparencia estética a
esa maneira de desgastar
ao contrario a base de des-
truír o seu xogo, sen arris-
car máis que o imprescin-
díbel para marcar o gol do
despiste decisivo, pero,
por moi bonito que o pin-
ten, a algúns parécenos
odioso que a inercia con-
servadora dos xogadores
destrutivos se impoña ao
dinamismo da imaxina-
ción creadora. Non sem-
pre sucede, e os que xogan
mellor, ao remate, están
entre os primeiros, pero
sucede demasiadas veces.

No xogo da política
hai tempo que deixou de
existir a imaxinación –se
é que algunha vez a hou-
bo–, por moito que os li-
bertarios do 68 pretende-
ran levala ao poder, sen
que conseguiran máis que
acuñar unha frase brillan-
te. Abonda, en cambio, a
práctica do catenaccio in-
tensivo, até machucar o
rival, e, por suposto, o
principio da rendibilidade
electoral inmediata, que,
na maior parte das veces,
está por enriba de calque-
ra outra convicción ou
consideración. 

Nestes tempos esta-
mos a contemplar cómo a
oposición, en España e en
Galicia, anda a xogar ao
ferrollazo máis implacábel
e demoledor, sen pudor e
sen piedade. No caso espa-
ñol, obstruíndo todo o po-
síbel calquera posibilidade
de saída negociada do te-
rrorismo e aproveitándose
obscenamente dun grave
atentado que todos lamen-
tan. No caso galego, impo-
ñendo o muro negativo
dos seus votos necesarios
fronte os intentos de refor-
mar o Estatuto para situar
a autonomía galega á altu-
ra que lle corresponde.

E a táctica parece ser
a de manter unha sorte de
obstrución permanente, a
ver se, no momento das
próximas eleccións (mu-
nicipais, autonómicas,
xerais), un erro dos con-
trarios lles brinda a opor-
tunidade de recuperar o
poder que lle arrebataron
as masas radicais. 

Desesperante.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
En 2001 fundou en Santiago
Blu:sens, unha compañía de
electrónica de consumo que
lidera no Estado español a
venda de reprodutores de mú-
sica en formato MP3, aínda
que a súa empresa ten no ca-
tálogo outros produtos que
van desde reprodutores de
DVD a televisores planos.
Chámase Xosé Ramón García.

O val do Sar, o Silicon Valley
galego?

Parece un pouco forte dicir iso.
Non o é pero non temos complexo.

Veñen de asistir á feira de
clientes de electrónica de Las
Vegas. Non sería para xogar
uns blackjacks?

Desde logo que non. Fomos
con atrevemento á principal feira
mundial do sector a presentar as
nosas novidades, que son novi-
dades mundiais. Tamén fomos
demostrar que desde Galiza ta-
mén se pode facer electrónica e
innovación, como é o novo G14.

Un reprodutor de vídeo
portátil con conexión sen fíos
que parece molón.

Espero que lles guste aos con-
sumidores. Representa unha revo-
lución porque permite a conexión
con internet a través de tecnoloxía
wifi. Todos sabemos que os repro-
dutores de audio e vídeo para bai-
xar cancións necesitan unha cone-
xión cun ordenador. Este non, pó-
dese conectarse a internet sen fíos
e desde unha plataforma persoal
descargar o que se necesite.

O certo é que fixeron o
primeiro MP3 con bluetooth
do mundo.

Iso presentámolo en Hong

Kong hai tres meses. Desenvol-
veuse en 2006 e permite a cone-
xión sen fíos entre reprodutores.
A cuestión é introducir innova-
cións e a idea agora é incorporar
o GPS e a conexión telefónica.

Iso lembra o iPhone de Apple.
É unha formulación diferente.

Nós fixémolo a través de Skype e a
telefonía IP por internet, de forma

que cando alguén está na casa e no
seu ordenador recibe unha chama-
da de Skype, o ordenador, que está
conectado sen fíos co reprodutor
de MP3, envía a chamada ao re-
produtor. Iso xa está no mercado.

Galiza, China, Emiratos
Árabes Unidos, collen no mes-
mo saco? Por aquilo de teren
delegacións neses lugares.

Iso é o gran erro, pensar que
algo é imposíbel. A xente, cando
ve as nosas delegacións, pensa
que somos unha multinacional
que montou unha sede en Santia-
go. É ao revés, unha empresa ga-
lega que montou delegacións fóra.

O certo é que se lle coñece
polos MP3, pero tamén fan
aparellos portátiles para ver
vídeo, televisores planos,
DVDs... electrónica de consu-
mo. E todo desde Galiza.

É curioso que todos pregun-
ten por que desde Galiza, como
se fose difícil. É cuestión de ima-
xinación e de saber cal é o nego-
cio, a clave é a innovación e o
desenvolvemento. Sempre me
preguntan por que desde Galiza
e non desde Madrid. Todos ven
para o embigo do Estado cando
as oportunidades están fóra, no
mundo, non en Madrid.

Aquí hai espazo para máis
empresas?

Claro que hai. Quizais tar-
douse un pouco en concibir que
en Galiza as novas tecnoloxías
son unha alternativa.

De todas formas, producen
na China, que é iso de que son
produtos galegos?

O proceso do negocio está
integramente aquí. Investiga-
mos, concibimos o produto inte-
gramente, carcasas incluídas, e
definimos o software, que é o
máis importante. O único que fa-
cemos fora é a ensamblaxe de
pezas. Temos unha factoría pro-
pia na China que dá 200 postos
de traballo non especializado. En
Santiago empregamos a 90 per-
soas de momento, pero é un tra-
ballo cualificado, que é polo que
ten que apostar Galiza.♦

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

Xosé Ramón García
‘A xente pensa que somos unha multinacional da electrónica
que montou unha sede en Santiago’




