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A SEPI E O GOBERNO CENTRAL CADA VEZ TEÑEN MÁIS EXPLICACIÓNS
que nos dar aos galegos e, con eles o PSOE e o presidente Emi-
lio Pérez Touriño. Non foron quen aínda de dar a coñecer o fa-
moso documento asinado coa UE polo que o estaleiro de Fene
non pode construír barcos civís. Amparándose nun segredo, por
afectar á “seguridade”, desmárcanse da iniciativa unánime do
parlamento galego afirmando que ese suposto acordo obrigaría a
SEPI a pagar a multa que a UE lle impuxo no seu día a Izar. É a
última coartada que o goberno socialista no Estado esgrime para
pechar definitivamente un estaleiro que os nacionalistas teiman
en reflotar, conxuntamente cos empresarios e o capital galego, o
que significa un cambio de rumbo e de tendencia no Goberno au-
tónomo non apreciado nos 25 anos anteriores. Pero as análises
que realiza o BNG do balanzo das contas da SEPI no 2004 levan
a concluír que esa multa a Izar xa lle foi paga á SEPI no 2005.
Polo tanto, xa non existiría esa traba que argumenta o vicepresi-
dente Pedro Solbes como insalvábel para renegociar coa UE a
volta a Fene da construción de buques civís. Os balances, xa se
sabe, son interpretativos, pero José Luís Rodríguez Zapatero e
Touriño deberían ser claros e leais con Ferrolterra, polo menos
como o é o PSOE con Puerto de Santa María. Unha mobilización
cidadá axudaría, se cadra, a clarificar posturas.♦

ANTOLOXÍA POÉTICA
MARÍA MARIÑO

M aría M ariño chega no ano 1947 a
Parada do Courel, onde coñece ao poeta
Uxío N ovoneyra , circunstancia que
provocará o xurdimento dunha das voces
má is sorprendentes da lírica ga lega .
N o ano 1963 publica , cun limiar de O tero
Pedrayo, o libro Pa labra no tempo, despois
escribirá os poemas que compoñen Verba
que comez a (1990), publicada
postumamente . En 2007 dedícaselle o Día
das Letras G a legas, corenta anos despois
da súa morte e cando se celebra tamén
o Centenario do seu nacemento.
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A chegada da biomasa e dos bio-
combustibeis non só ten que ver
co futuro, tamén está relacionada
co presente. No noso país xa exis-
te unha planta de biocarburantes e
outra de biomasa. A primeira é
unha fábrica de bioetanol, que a
empresa Abegoa instalou no con-
cello de Curtis, e que emprega,
sobre todo, cereais procedentes
do leste de Europa, porque im-
portalos de Castela non sería ren-
díbel debido ao
seu elevado pre-
zo. A segunda é
unha planta de xe-
ración de enerxía
térmica localizada
no concello de
Allariz que em-
prega como com-
bustíbel restos fo-
restais dos arre-
dores fundamen-
talmente.

As Consellarí-
as de Medio Ru-
ral e de Innova-
ción lanzaron un plan de aprovei-
tamento enerxético da biomasa
do país que conta cun investi-
mento de 171 millóns de euros e
que pretende a instalación de seis
plantas que xeren electricidade
usando como combustíbel os res-
tos forestais. A idea é aproveitar
as 141.946 toneladas de biomasa
residual que anualmente produ-
cen de media as explotacións sil-
vícolas galegas, é dicir, o exce-
dente do aproveitamento dos
montes. Segundo Innovación, no
ano 2012 xeraranse 300 GWh de
enerxía eléctrica, máis que ac-
tualmente coa coxeneración con
gas natural pero moi lonxe da
contribución do sector eólico.

O plan que impulsan as Con-
sellarías de Medio Rural e Inno-
vación conta con avais técnicos e
apoios dos organismos encarga-
dos de aumentar a eficiencia
enerxética co país, mais tamén

atopa con actitudes de preven-
ción por parte dos ecoloxistas. A
organización ambiental Adega a
través do seu secretario executi-
vo, Fins Eirexas, amosou a súa
“cautela e preocupación” fronte
a esta iniciativa.

Adega considera que o plano
de biomasa é incompleto. Na orga-
nización ecoloxista non desbotan a
posibilidade de xerar enerxía eléc-
trica aproveitando a enerxía térmi-

ca da combustión
da biomasa pero
consideran que é
unha opción limi-
tada. “Pensamos
que tamén hai que
aproveitar a bio-
masa para facer
composto orgáni-
co para abono con
lodos de depura-
dora porque é a
mellor maneira de
incorporar á terra
o nitróxeno que
conteñen”, expli-

cou Fins Eirexas. Segundo os eco-
loxistas, a posibilidade de empre-
gar a enerxía térmica para secar os
lodos de depuradora e logo empre-
galos como fertilizantes é defec-
tuosa porque apenas se aproveita-
ría o nitróxeno deses lodos.

Mais Adega tampouco confía
plenamente nas plantas térmicas
de biomasa porque non sempre
empregan unicamente o exce-
dente da produción forestal. “Ao
final, pode acontecer como suce-
deu nalgúns casos en Allarluz [a
central de biomasa de Allariz],
onde chegaron a queimar refuga-
llo e madeiras con vernices”, di-
xo Fins Eirexas.

A participación da Xunta na
promoción desta iniciativa de to-
dos os xeitos supón unha garantía
de que a rendibilidade económica
non é o único obxectivo. De ser
unha actividade particular, correrí-
ase o risco de que os seus propie-

tarios optasen por queimar de for-
ma sistemática refugallo cando
non existisen residuos forestais. A
participación pública tamén limi-
taría o efecto de competencia entre
eventuais opcións enerxéticas. Es-
ta concorrencia podería producirse
de coexistir a xeración de enerxía
eléctrica a través da enerxía térmi-
ca da biomasa coas plantas de
composto con refugallo forestal e
lodos de depuradora. Nun contex-
to de limitación de
recursos, como
son os forestais, a
competencia entre
opcións non eleva-
ría a eficiencia do
sistema, senón que
produciría un efec-
to de afogamento e
sobre explotación
dos recursos.

Por outra ban-
da, un recurso
pouco aproveita-
do como son os
lodos de depuradora ten unha
utilización alternativa en activi-
dades como a fabricación de
composto agregándoos aos resi-
duos orgánicos domésticos. No

noso país existen varios proxec-
tos de plantas de composto den-
tro de planos de recuperación,
reutilización e reciclaxe do lixo.

A biomasa ten outras posibi-
lidades de aproveitamento, como
a elaboración de tixolos vexetais
para combustión en caldeiras do-
mésticas ou en edificios. Trátase
dunha enerxía moito máis barata
que o gasóleo, que nestes mo-
mentos é o combustíbel máis

económico do
mercado. En Eu-
ropa fabricalos é
unha actividade
industrial pero na
Galiza botar a
andar este sector
sería unha inicia-
tiva que corres-
pondería ás mans
privadas. Esta
opción non obri-
ga a mobilizar os
recursos fores-
tais, lexislativos

e económicos precisos para or-
ganizar un subsector como a xe-
ración de enerxía por biomasa ou
a elaboración de composto.

O proxecto das Consellarías

de Medio Rural e Innovación ten
a vertente de creación dunha
economía arredor do aproveita-
mento dos excedentes vexetais
nas plantacións silvícolas. As
vantaxes deste modelo é que o
beneficio que xera tamén repre-
senta un incentivo que permite
limpar os montes e inverter a si-
tuación actual da economía do
lume. Se hoxe os incendios fo-
restais son un sistema estrutural
de economía no campo, no futu-
ro a ausencia do lume sería unha
base económica para o noso
agro. Isto é: non habería lumes
porque sería máis rendíbel que
non se producisen.

Proxectos
de combustíbeis vexetais

Se os proxectos de biomasa susci-
tan algunhas reticencias, as ini-
ciativas para a produción de bio-
combustíbeis atopan máis oposi-
ción, aínda que tamén contan con
algúns apoios. En principio, este
carburante representa unha alter-
nativa aos combustíbeis fósiles
como o petróleo porque é com-
pletamente renovábel. No noso
país está moi pouco implantado,
xa que das 300 gasolineiras con
surtidores de biodiésel que hai en
España, só tres están na Galiza.

No plano da produción, á ac-
tual planta de bioetanol de Aben-
goa en Curtis poderían sumarse
no futuro varias factorías de ela-
boración de biodiésel ou de bio-
etanol, os dous principais agro-
combustíbeis.

O grupo Acciona proxecta
para Arteixo unha planta de bio-
diésel que produciría 200.000 to-
neladas anuais deste combustí-
bel, o que representaría o 10%
do total estatal. O investimento
sería de oitenta millóns de euros.
A pretensión declarada da direc-
ción deste grupo é producir con
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O aproveitamento dos residuos forestais ten menos impacto que a
elaboración de combustíbeis vexetais

Biomasa ou biodiésel?
H. VIXANDE

Os proxectos de creación de varias plantas de biomasa e de biocombustíbeis pouco teñen que ver entre si, aínda que están
orientados a obter rendemento enerxético de distintos vexetais. Trátase de dúas iniciativas con aspectos positivos e negativos.

Un dos éxitos de Allariz consistiu en aproveitar os residuos forestais para unha central
de biomasa, a única que hoxe hai en Galiza.

‘Ademais de

centrais de biomasa,

cos restos vexetais

pódese facer

composto”

Fins Eirexas, ADEGA

‘Os biocarburantes

van disparar

o prezo do chan e

afectar de forma

negativa o agro”

SLG



aceites vexetais de colza, palma
e soia. Este último cereal proce-
dería de Galiza.

Mais as pretensións de Ac-
ciona de fornecerse de soia na
Galiza chocan coa realidade dos
custos de produción. A planta
que xa ten Abengoa en Curtis ve-
se na obriga de importar toda a
materia prima que emprega para
producir porque en Galiza os
prezos serían demasiado eleva-
dos. A ausencia de primas euro-
peas de produción destes vexe-
tais dificulta a competitividade
do seu cultivo en Galiza.

Aínda que parece difícil que
as plantas de bioetanol e biodiésel
vaian empregar materias primas
galegas, os proxectos anunciados
xa motivaron rexeitamentos con-
tundentes. O Sindicato Labrego
Galego considerou os cultivos
enerxéticos como unha “nova
ameaza para o noso agro”. O SLG
lembra que o balance da produ-
ción deste tipo de vexetais sería
negativo porque o seu rendemen-
to enerxético é moi escaso, cando
os recursos empregados para pro-
ducilo son elevados. A rendibili-
dade só se alcanza se existen sub-
vencións para o cultivo.

“Hai que apuntar que o inte-
rese polos denominados cultivos
enerxéticos vén dado por diver-
sas directivas que pretenden, no
ano 2010, abastecer o 5% das ne-
cesidades de gasóleo dos Esta-
dos da Unión”, asegura o Sindi-
cato Labrego Galego, que tamén
sinala que as grandes multina-
cionais van tratar de aproveitar
as axudas que no futuro dará a
UE á produción destes cultivos.

Mais o verdadeiro problema
é que os combustíbeis agrarios
entran en contradición coa pro-
dución do campo para a alimen-
tación humana e animal. O SLG
fíxose eco dunha estimación so-
bre as hectáreas que son idóneas
para estes cultivos: 170.000 en
Galiza. “No noso país, temos un-
has 800.000 hectáreas de terras
de labor, das cales só servirían
para cultivos bioenerxéticos
–por motivos de estrutura e di-
mensión– a metade. Polo tanto,
se destinamos 170.000 hectáreas
a cultivos enerxéticos, provoca-
ríamos o esganamento dos ac-
tuais sectores agropecuarios
punteiros do noso país como o
leite, a carne e a pataca e outros;
amais de encarecer o acceso á te-
rra, pois inflaríase a demanda
desta pola expectativa de captar
subvencións públicas”.

Cautela de Medio Rural

A Consellaría de Medio Rural
mantén unha posición de certa
cautela. Por unha banda, xa estu-
dou a rendibilidade destes culti-
vos no Centro de Investigacións
Agrarias en Mabegondo, en Mon-
forte e na Limia. Ao tempo, unha
portavoz desta Consellaría indi-
cou que “antes hai que comprobar
a súa rendibilidade sen efectos
perniciosos tanto para o chan co-
mo para a produción de alimenta-
ción”. “Un si, mais con reservas”,
manifestou esta portavoz. Para a
Administración autonómica, hai
aspectos que dificultarían a pro-
dución destes vexetais pola dis-
persión da propiedade e o tipo de
terreo. “Ademais, está a cuestión
do elevado prezo de produción;
empresas como Acciona, que pro-
moven unha destas plantas, supo-
ño que terán o seu estudo de mer-
cado e teñen que saber que culti-
var soia en Galiza non é rendíbel”,
afirmou esta portavoz. No entan-
to, Acciona insiste en que produ-
cirá con soia galega, ademais de
importar aceite de palma e colza.

Os argumentos en contra dos
biocombustíbeis do Sindicato La-
brego Galego asúmeos en parte a or-
ganización ecoloxista Adega, que de

todos os xeitos ten unha perspectiva
máis aberta fronte a esta forma de
cultivos. “Sobre os
biocarburantes hai
moitas contradi-
cións, porque teñen
aspectos moi positi-
vos e aspectos moi
negativos”, indicou
o coordinador exe-
cutivo de Adega,
Martiño Fiz.

A importación
de materias pri-
mas como o acei-
te de soia ou de
palma impide que
se podan producir
efectos negativos na agricultura
do noso país, mais ten o efecto
aparellado de desforestar selvas
tropicais para dar paso a estes
cultivos, afirman os ecoloxistas.

Adega consideraría positivo
producir en Galiza os combustíbeis
que se consumen porque reduciría
a dependencia enerxética e tamén
se reduciría a emisión de CO2 por-
que se trata de carburantes máis
limpos. Porén, segundo indica
Martiño Fiz, “o consumo de com-
bustíbel é excesivo, habería que
plantar tres ou catro veces Galiza
para producir o que se necesita”.

Adega tamén aborda o pro-

blema da competencia entre a
produción de carburantes vexe-

tais e a de alimen-
tos. “En México
disparouse o pre-
zo do millo por-
que o importa dos
Estados Unidos,
onde agora é moi
demandado para a
produción de bio-
combustíbeis”,
lembrou Martiño
Fiz. Por todo isto,
os ecoloxistas de
Adega consideran
que “hai que ma-
ximizar os benefi-

cios e minimizar os impactos”.

Poucos obstáculos

A día de hoxe, a industria tomou a
produción de biocombustíbeis máis
como unha carreira que como un
proxecto de futuro. Ademais da
planta que promove en Arteixo Ac-
ciona, Isolux Corsan tamén anun-
ciou a súa e fíxoo ademais con esi-
xencias ao Goberno central. A pre-
tensión de localizar a planta en Sal-
vaterra está condicionada pola
construción dun oleoduto até Vigo
que debería financiar o Ministerio
de Fomento. En caso contrario si-

tuaría a planta en Ferrol. Segundo
fontes da empresa promotora, o in-
vestimento previsto, con indepen-
dencia da súa localización, roldaría
os 120 millóns de euros. Poucas se-
manas despois do anuncio desta ini-
ciativa, Isolux tamén dixo que cons-
truiría en Galiza unha planta de pro-
dución de enerxía fotovoltaica, sec-
tor no que a Xunta xa amosou o seu
interese. Ademais, anunciou a cons-
trución en Ourense dunha fabrica de
produción de paneis solares na que
investira 76 millóns de euros. De
momento, Isolux non vinculou os
proxectos solares cos de biocom-
bustíbeis, polo que se presume que
seguirá adiante coa planta de paneis
solares e o parque fotovoltaico aín-
da que as autoridades deneguen a
planta de biocarburantes.

Os obstáculos que pode atopar
unha planta de biocombustíbel son
poucas. Debe contar cunha licenza
municipal pero non coa autoriza-
ción da Consellaría de Innovación
e Industria. Esta Administración
só é competente para visar o plano
de seguridade que debe ter toda
instalación industrial. Non aconte-
ce o mesmo coas centrais de bio-
masa, que si deben contar cunha
autorización de Innovación por-
que a súa actividade é a produción
de enerxía eléctrica.♦
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Vén da páxina anterior

O millo e o xirasol son dous cultivos que se poden empregar para os biocarburantes, pero o seu uso entra en contradición coa alimentación.

‘Galiza precisaría

plantar tres veces

a súa superficie para

autoabastecerse de

biocombustíbeis”

Martiño Fiz, ADEGA



Galiza acaba de pactar un novo escena-
rio, un novo marco de relación bilate-
ral co Estado. Unha relación artellada

en torno a un instrumento: a Comisión Bila-
teral Goberno-Xunta, un paso irreversíbel
cara á relación “de ti a ti” que Galiza ten que
ter con Madrid. Empezou a andar a “bilatera-
lidade á galega” só 48 horas despois de que
Catalunya formalizase en Madrid a súa pro-
pia Comisión Bilateral.

O bloqueo do proceso estatutario non
deixou parado o BNG, nós temos un com-
promiso co país, un compromiso que adqui-
rimos con todos os galegos ao remate da
reunión en Monte Pío do pasado xaneiro, a
falla de acordo para un novo Estatuto, para
un Estatuto de nación, ten que lles provocar
os menos prexuízos posíbeis aos cidadáns
deste país. Ao día seguinte de ver frustrado
o noso novo Estatuto, díxenlle a Galiza que
dende a Vicepresidencia da Xunta, polas
competencias que temos en materia de Re-
lacións Institucionais, estabamos xa a traba-
llar no incremento do autogoberno de Gali-
za aproveitando todos os mecanismos ao
noso alcance. Así o fixemos dende ese pri-
meiro intre, e os froitos do traballo ben fei-
to non se fixeron agardar. 

Demos un paso importante, aínda que
non decisivo, para o noso recoñecemento
nacional. Nós non temos un Estatut que nos
avale, o PP non nos permitiu contar co no-
vo Estatuto que os galegos queren e mere-
cen, pero fomos quen de plantarnos en Ma-
drid, negociar co Estado e acadar a bilate-
ralidade da que Catalunya goza ao abeiro
do seu novo texto estatutario. Vimos de de-
señar un modelo de relación co Estado que
algúns consideraban hai uns meses un ana-
tema e que hoxe todos recoñecen como o
escenario onde formular os nosos anceios,
as nosas xustas demandas, onde demandar
o noso autogoberno.

Na Comisión Bilateral Goberno-Xunta
poderá falarse de todo. Galiza sentará á me-
sa con Madrid para coñecer os
seus plans económicos e indus-
triais no noso país, para anali-
zalos, para opinar e para deci-
dir. Temos un espazo onde por
fin se nos pode escoitar, se nos
debe ter en conta porque nin-
guén sabe mellor o que lle con-
vén a Galiza que os galegos,
porque ninguén a mil quilóme-
tros de distancia se pode permi-
tir o luxo de tomar unha deci-
sión por nós sen sequera con-
sultarnos. Porque o caso de Na-
vantia en Ferrolterra é suficien-
te, Galiza quere, sabe e pode
decidir o destino do seu, nin-
guén mellor que nós coñece o
que o noso país precisa, o ob-
xectivo é que ningún goberno
poida  volver pactar coa Unión
Europea usando a Galiza coma
moeda de cambio sen sequera
consultarnos, sen darnos a op-
ción a pelexar.

Queremos que esta nova Co-
misión Bilateral, para a que ago-
ra elaboraremos con Madrid un
novo regulamento, teña repre-
sentación paritaria da Xunta e o
goberno central, unha presiden-
cia rotatoria cada ano e unha ca-
pacidade de convocatoria sem-
pre que o demande unha das par-
tes, porque somos dous gober-
nos iguais que temos que convi-
vir en condicións de igualdade. 

Os froitos da “cooperación
intelixente” que dende a Vice-
presidencia da Xunta está a levar a cabo o
BNG en Madrid deron ademais outros rédi-

tos. Un compromiso escrito e gravado polos
medios de comunicación de todo o país e

mesmo polos do Estado de que
hai “vontade e decisión política”
en ambos os gobernos para abrir
a negociación de importantes
transferencias pendentes en Ga-
liza. Competencias tan deman-
dadas polo nacionalismo dende
sempre coma o salvamento e se-
guranza marítima, a inspección
de traballo, os bens patrimoniais
da Tesouraría da Seguridade So-
cial adscritos a servizos transfe-
ridos xa a Galiza, os centros de
investigación que o Estado ten
no noso país, os arquivos histó-
ricos e museos que xestionamos
pero dos que aínda é titular o Es-
tado, os fondos bibliográficos,
documentais e artísticos que es-
tán aínda en mans de Madrid e a
expedición do título de xestor
administrativo. Un grupo de tra-
ballo que se creará no prazo dun
mes elaborará antes do verán un
ditame para estudar o alcance e
viabilidade destas transferen-
cias, e o propio ministro falaba
en rolda de prensa de avances
significativos até finais de ano.

Pero ademais, nesta teima
que levamos aplicando ano e me-
dio de “educar a Madrid no res-
pecto por Galiza” abrimos cami-
ños que até agora estaban veda-
dos para o Estado. Compromete-
mos o noso esforzo para acadar o
apoio unánime de todo o parla-
mento galego para aprobar as ini-
ciativas lexislativas precisas para

reclamarlle a Madrid o traspaso dos medios
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‘¿Canto
hai que o

nacionalismo
considera

fundamental
que formemos

parte
da Comisión

Nacional
do Mercado
de Valores,
do Consello

Xeral do Poder
Xudicial, do
Tribunal de
Defensa da

Competencia ou
da Comisión
Nacional da
Enerxía?”

Cartas

En defensa
de Gómez-Valadés
O nacionalismo galego está a
piques de tomar a decisión de
suspender de militancia a Pedro
Gómez-Valadés. Cal é o delito
que pode merecer semellante
castigo? Pois, nada máis que o
feito de que Gómez-Valadés,
que ostenta no Bloque un cargo
de certa importancia, vén de
fundar a Asociación de Amizade
Galiza-Israel. Os fins desta non
son outros que os de, por medio
de publicacións, corresponden-
cia, exposicións ou conferen-
cias, dar a coñecer a realidade
do Estado de Israel, o único que
practica a democracia en todo o
Oriente Medio, así como o seu
dereito á independencia. Por se
algúns o esqueceron, en Israel
conviven as falas hebrea e ára-
be, e hai un ministro árabe.

Pero hai máis, nos textos
que esta Asociación de Amiza-

de Galiza-Israel está a espallar,
deféndese tamén o dereito do
pobo palestino a ter o seu pro-
pio Estado.

En troques, certo ideólogo de-
se Bloque, agora disposto a sacri-
ficar a Gómez-Valadés, afirmaba
aínda non hai moito, sen que nin-
guén se escandalizase, que o mo-
delo ou referente do nacionalismo
galego tiña que ser a República
Islámica de Irán... A República Is-
lámica de Irán? Unha teocracia
militarista, que perseguiu, e/ou,
eliminou marxistas, bah´ais e

cristiáns... A República Islámica
de Irán? Tan antiimperialista que
lles retén aos kurdos as súas te-
rras... ¡Salam aleiqum!♦

XOÁN BERNÁRDEZ VILAR
(VIGO)

E que foi
da gripe aviar?
Foi o 1 de novembro do 2005
cando George Bush compareceu
diante dos medios de comunica-

ción disposto a anunciarlle ao
mundo a presenza dun novo vi-
rus “terrorista” etiquetado de
H5N1, disposto a matar a cabana
aviaria do planeta… E non só
iso; tamén poría en perigo a es-
pecie humana de non se adopta-
ren medidas preventivas. Ao
tempo, anunciaba que ningún
científico estaría en condicións
de explicar o seu comportamento
nin a súa agresividade. O mundo
tremeu e enmudeceu… envolto
nunha paranoia informativa.

A tribulación está urdida de
tal xeito que parece reflectir nese
maldito virus o novo Sadam Hu-
sein clonado. A Organización
Mundial da Saúde, mangoneada
ao seu xeito, entrou ao trapo,
máis do mesmo sucedeu coa
chamada Comunidade Científica
Internacional. Axiña moitos go-
bernos do sueste asiático e al-
gúns países do leste de Europa se
dispuxeron a exterminar a súa
cabana aviaria. Outros, como no
caso de España, Francia e Italia

Continúa na páxina seguinte

Galiza-Estado:
relación bilateral necesaria

ANXO QUINTANA

Logo de non se lograr un acordo para reformar o Estatuto de auto-
nomía, é fundamental afondar no autogoberno e no traspaso de com-
petencias. Só así se pode dar o respecto necesario cara aos galegos.

É domingo e chove .
Perderon o Celta e o
Deportivo. Déitase
pero está canso de
durmir. Bota a vista
polo andel case
ba leiro. A lgún libro
sen importancia e , de
súpeto, aparece Días
contados, rela tos de
C id C abido de 1991 .
Un clásico. Pasa as
horas entre sorrisos e
pequenos asombros.
A tópase mellor.

En Murcia reciben a
ZP coas frases:
“España é cristiá e
non musulmá ” ,
“Zapa tero, anticristo”
etc. Iso pasa por
promover tanto os
libros sobre seitas
secretas.

Ennio Morricone ,
autor de 500
melodías de películas,
é entrevistado por El
Pa ís Semana l (4 de
marzo) Pregunta: “ O
cine deulle a
posibilidade de
achegarse a públicos
moi diversos” .
Resposta: “Deu, e ves
que cada un sente
unha cousa , segundo
as súas referencias
cultura is e históricas” .
Fíxense na
contestación. C ase o
podían ter censurado
por nacionalista.

Peche de Delphi en
C ádiz . Moita
información, moi boa
información. Todos
sensibiliz ados, desde
a muller do obreiro
ao director do xorna l.
Todo merecido. Q ue
diferente de Astano.

O PSOE ten ra zón no
caso De Juana . Pero o
PP ten xustificación.
C a l? Pois, por

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Informámolos de que as oficinas de
Promocións Culturais Galegas SA

adoptaron o horario de xornada continua:

DE 8 A 16 HORAS.



para a policía autonómica galega, o tráfico, a
ordenación do litoral e xestión do dominio pú-
blico marítimo-terrestre, e as competencias de
xestión da futura Confederación Hidrográfica
do Miño-Limia. Eivados dun novo Estatuto
que nos outorgue estas competencias por de-
reito propio esperamos que non haxa ninguén
disposto a entorpecer que se poida sacar o má-
ximo partido posíbel ao actual. Facelo sería
condenar a Galiza, unha vez máis, a quedar re-
legada no concerto estatal. Corresponde polo
tanto dar un paso adiante polo país e que os
que tanto levan dito que lles pesa non termos
acadado o acordo necesario para un novo Es-
tatuto, demostren pola vía dos feitos que sen-
ten ese pesar e que non queren prexudicar os
galegos. Pola miña banda non vai a quedar,
teño comprometido de novo a miña palabra e
o meu traballo, o traballo do BNG, para apro-
veitar esta vía e espremer ao máximo as posi-
bilidades que temos diante de nós. Agora só
agardo que os demais, os que falan de autogo-
berno en maiúsculas, o escreban ben grande
onde teñen que facelo.

Un proceso de transferencias nunca é
equiparable á definición dun novo marco xu-
rídico-político que outorga un novo Estatuto
de nación. Pero unha das nosas obrigas é ci-
mentar as bases dunha nova relación co Es-
tado. A relación bilateral e a participación de
Galiza en estamentos tan importantes como a
CNMV ou na configuración do Tribunal
Constitucional. Imos participar na elabora-
ción por parte do Estado dunha lei específica
que resolva dunha vez e para todos a partici-
pación das comunidades autónomas nos ór-
ganos estatais. Canto tempo leva o BNG re-
clamando a presenza de Galiza no Tribunal
Constitucional?, ¿canto hai que o nacionalis-
mo galego considera fundamental para o no-
so país que formemos parte da Comisión Na-
cional do Mercado de Valores, do Consello
Xeral do Poder Xudicial, do Tribunal de De-
fensa da Competencia ou da Comisión Na-
cional da Enerxía?

Non se pode calcular o que nos xogamos
cada día que pasa sen estarmos representados
nestes importantes foros. Non podemos
cuantificar as veces que teriamos evitado ou
atallado moitos problemas económicos,
competenciais ou conflitos de termos voz
nestes foros. O compromiso de Galiza é pre-
sentar propostas e achegar análises e iniciati-
vas neste senso para que o Estado elabore
unha lei que lles dea manifestación a estas
demandas. Unha vez máis, iremos por diante
nisto, por traballo do BNG non vai quedar, e
sentirémonos honrados si froito dese traballo
vemos un galego, representando a Galiza e
defendendo os nosos intereses, nestes impor-
tantes e decisivos foros estatais. 

Nós non estamos á marxe, nós queremos
un Estado en rede que funcione en rede, que-
remos rematar co estado artefacto que se
converteu nun problema na xestión e organi-
zación do día da día no noso país. Para iso

estamos traballando, para iso negociamos,
por Galiza e os galegos.♦

ANXO QUINTANA é vicepresidente da Xunta e
portavoz nacional do BNG
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Xosé Lois

Vén da páxina anterior exemplo, esa frase do
ministro de Xustiz a
socia lista , agora
dimitido, López
Aguilar: “Se fa i fa lta ,
fabricaremos novas
imputacións” . O  PP
sempre toca a reba to.
Pero o PS O E pretende
tanxer as campás e ir
na procesión.

Montilla e Touriño
en C a ta luña . Montilla
fa la ca ta lán, Touriño
castelán. C ando
a lguén de fóra vén a
G a liz a , Touriño tamén
fa la castelán. ¿ N on
poderían os do PSC
mandar un par de
militantes que lles
dean aos de Touriño
un cursiño de
galeguidade?

Os medios
agardaban a noticia .
Viña como anel ao
dedo da trama:
Despois do caso De
Juana , os cárceres
esta lan en folgas de
fame . Pero non era
certo. N on
comprobaron a
noticia . Q ue importa
a crispación, se se
venden má is
periódicos!

Nas fitas gravadas
aos detidos en
G ondomar, pola
trama da corrupción
urbanística , un deles
dille ao outro: “Temos
todo controlado,
menos os do Bloque ,
a eses non ha i quen
lles entre”.

O grupo Doctor Pop
lograra un gran éxito
no 74 con aquela
canción Sofía siempre
se acuesta de día , va
sola sin compañía . O
disco está case
desaparecido. C ando
se fan recopila torios,
o tema aparece co
nome de Lucía . Seica
o orixina l non
gustaba nos
ambientes
monárquicos.♦

Jordi Sevilla, Ministro de Administracións Públicas.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

encheron as súas adegas de mi-
llóns de doses de Tamiflu, paga-
das a prezo de mercado. Cómpre
subliñar que é un antivírico que,
como moito, alivia algún sínto-
ma pero non cura nada.

O negocio da venda do Tami-
flu xa está feito. As multina-
cionais Roche e Gile Cience, da
que é accionista Donald Rums-
feld, ex secretario de Defensa
dos EE UU, fixeron carteira e
cotización en bolsa. Nas adegas
dalgúns países, millóns de doses
esperan a súa caducidade. E os
países que exterminaron a súa
cabana aviaria, ben seguro que
acabarán importando carne de
polos dos EE UU, alimentados
con hormonas e outros nutrientes
como é norma alí.

É xa tempo de que xurda na
sociedade tan escandalosamente
manipulada a pregunta: E que foi
da gripe aviar?♦

MANUEL GUERRA
(VIGO)

Naceu nun ano de derrotados
e sempre se considerou un de-
rrotado tamén pola democra-
cia que chegou logo dunha
transición que os seus compa-
ñeiros xornalistas deron en
mitificar e enxalzar. Este bar-
celonés de 1939 non se corta-
ba en botarlle á cara aos que
triunfaron en redaccións e ga-
binetes, aqueles soños de mo-
cidade que compartiran contra
o franquismo.

Josep María Huertas Cla-
vería penou cárcere en 1976
polos delitos de opinión que
tanto lle petaba perseguir a
Fraga Iribarne e, en tempo de
tan eficaz ministro de censura
(alguén dirá aquí e agora: ¡Xa
esta ben de dicir que Fraga foi
un ministro de Franco!), Huer-
tas inventaba xornalismos imposíbeis e noticias
necesarias. Tantas que deu en mestre para os
que nin esqueceron os seus cacaolats con
berberechos nin a súa tan contundente como te-

míbel memoria. E a de Huer-
tas causaba dano de seguido.

Pola contra, da súa portento-
sa memorística beneficiábase
Barcelona desde as miles de
historias mínimas que custo-
diou da súa cidade. E nós tamén
cando lle reclamamos lembran-
zas do seu amigo Ramón Di-
mas. Aquel fotógrafo que tan
ben recollera a Galiza dos anos
50. Huertas Clavería acudíu á
cita e non fallou. Como tam-
pouco esquivou os chamados de
A Nosa Terra cando Afonso Ei-
ré marcaba o seu teléfono.

Quen mostrase ás claras a
sorpresa, de que, esquecido en
Catalunya, Dimas fose lembra-
do tantos anos despois e tan lon-
xe do seu país non debería estra-
ñarse tampouco que demos con-

ta da súa morte aos 67 anos, intacto no seu xorna-
lismo. E  foise en Barcelona. Como tiña que ser.♦

X. ENRIQUE ACUÑA

Na morte de Josep María Huertas Clavería



Logo da reunión do conselleiro
de Industria en Bruxelas e da
negativa da UE a renegociar o
futuro do estaleiro se non o de-
manda o Estado español, cal é
o seu estado de ánimo?

Estou decepcionado co gober-
no central. Desde o 1984 vén ma-
sacrando esta comarca cos distin-
tos embates para desmantelar o
naval. Desde un primeiro momen-
to analicei que o que pretendía era
pechar o estaleiro definitivamente
e, desgraciadamente, o tempo veu
confirmar esa análise que realiza-
bamos no BNG. Ao día de hoxe,
no estaleiro só quedan 360 perso-
as, entre elas o comité de empre-
sa, 164 en oficinas oficinas e o
resto traballadores de mantemento
das instalacións. A decisión de pe-
char Astano foi política e nela non
só participou o PSOE, senón os
sindicatos de ámbito estatal que
asinaron un convenio que afirman
que é secreto. Pois que o dean a
coñecer para que saibamos os mo-
tivos! O que se pretende agora e
darlle o tiro de graza a este esta-
leiro que era vangarda a nivel
mundial para beneficiar, sobre to-
do, os estaleiros andaluces.

Pero din que o que preten-
den é salvar o sector público...

Iso é o que din, pero a realida-
de é que o que pretenden é pecha-
lo definitivamente. Por iso se ne-
gan a aceptar a alternativa que vo-
tou adiante a Consellaría de Indus-
tria. A única, todo hai que dicilo,
que se puxo en marcha desde
1984. Unha alternativa que posibi-
lita o funcionamento do estaleiro
sen que o Estado teña que investir
nel. Unha alternativa que non só
avalan os empresarios da zona se-
nón tamén as caixas de aforros ga-
legas, e unha empresa punteira no
sector naval a nivel mundial dis-
posta e investir no proxecto, como
é Barreras. Por se fose pouco, con-
ta co apoio da Xunta. Para calque-
ra persoa normal resulta incom-
prensíbel que o goberno central se
opoña cando non ten que pór un
euro neste proxecto. Non dá argu-
mentos. Outros afirman que era
mellor que Astano voltase a ser pú-
blico, a min tamén me gustaría, pe-
ro xa se ve que o único proxecto
viábel é o que xestionou a Xunta.

Como vive a comarca esta
nova puxa por salvar o estaleiro?

Existe unha gran tensión. A
xente está moi anoxada e hai moi-
tas persoas, de todos os signos, que
demandan xa unha ampla mobili-
zación. Eu tamén penso que xa é o
momento de saír á rúa a presionar.
Que realicemos unha mobilización
dura e contundente para, polo me-
nos, se non somos capaces de do-
bregar o goberno do Estado no te-
ma do estaleiro, conseguir un pla-
no de reindustrialización efectivo.
O único xeito é que vexan que a
súa decisión lles trae un custo polí-
tico. A xente xubilada e prexubila-
da olla agora o que non soubo ver
no 1984. Moitos foron para a casa
con salarios importantes e agora
atópanse con que os seus fillos ou
netos non teñen traballo, non teñen
futuro e teñen que emigrar. En Fe-
ne, os mozos xa non ollan ningún
tipo de saída. Prodúcese así unha
emigración que está a causar un
verdadeiro problema no municipio
pois esmorecen as asociacións, os
clubes, e até os partidos políticos,
todos, temos dificultades en topar

persoas novas para renovar as lis-
tas electorais.

A traxedia de Fene

Non será por que non se dese-
ñasen planos para a zona des-
de o 1984...

Pero fracasaron todos de xeito
rotundo: as ZUR, as CIF, a SIF que

non era outra cousa que privatizar
parte da empresa, ao que se negan
agora con contumacia. Non sei por
que botan agora tanto as mans á ca-
beza cando ese plano era moito pe-
or. Se antes non apostaron decidi-
damente por un plano de reindus-
trialización foi por que non lles tra-
ía custos políticos machacar esta
comarca. Porque si o fan en Puerto

Real. Contaban co apoio da UGT e
Comisións Obreiras, e tamén, todo
hai que dicilo, de Izquierda Unida,
que agora descubriu a súa postura
no debate do parlamento. A xente
ten que darse conta de cal é a polí-
tica destas organización estatais,
tanto os partidos coma os sindica-
tos. Por outra parte, a mesma que
tivo tamén o PP.

Que supuxo para Fene o
desmantelamento de Astano?

Unha traxedia, malia que nos
28 anos que leva gobernando o
BNG este concello evolucionou
moito creándose unhas condicións
de vida moi boas para os veciños.
Puxemos en marcha unha serie de
servizos a todos os niveis, tamén no
aspecto de relación social, que son
punteiros na Galiza. No 1979, can-
do entrei de alcalde, Fene tiña a
renda per cápita máis alta de todo o
Estado. Nestes momentos estamos
nunha situación practicamente lí-
mite. Tamén baixaron os ingresos
municipais de xeito alarmante co
peche de Astano, que era o maior
contribuínte ás arcas municipais e
agora non cotiza case nada ao estar
baixo mínimos. As previsión da-
quelas eran que Fene chegase nes-
tes anos xa aos 50.000 habitantes.
Agora só temos 15.000, baixando
desde os 17.000 que tiñamos hai 28
anos. E iso que xa aumentamos uns
mil habitantes nos últimos tempos,
debido ao auxe da construción e á
xente que traballa fóra pero que vén
vivir aquí porque ten calidade de
vida: ten mellores servizos que cal-
quera cidade e vive no rural.

Escoitei unhas declaracións
dun representante empresarial
que, en perfecto español, se pro-
nunciaba pola autodeterminación
e contra os partidos estatais...

As forzas económicas están
apoiando totalmente a alternati-
va da Xunta. Están dispostas a
ser accionistas nese proxecto li-
derado por Barreras. Hai que ter
en conta que co peche de Astano
tamén pecharon moitas empresas
auxiliares. Abrir de novo o esta-
leiro significaría que moitas des-
tas empresas volvesen renacer.
Significaría riqueza para todos. 

Pero tanto descontento so-
cial non era lóxico que tivese
outra proxección. Ou xa tira-
ron definitivamente a toalla e
dan o estaleiro por perdido?

Seguiremos a loitar por levar
adiante este plano. Co descontento
o único que hai que facer é canali-
zalo. Pode facelo o BNG en solita-
rio, pero sería mellor que non fose
algo partidario e que fosen as pro-
pias forzas sociais as que se puxe-
sen á fronte das demandas. Conta-
rán co noso total apoio, como go-
berno municipal e como BNG.
Danse as condicións obxectivas
para que exista unha gran mobili-
zación na comarca. Temos que de-
mandar que as promesas non que-
den en mero reclamo cara ás elec-
cións municipais.♦
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Leva de alcalde desde 1979 e,
agora, asiste a un novo revés
para o concello. Non está xa
un pouco canso?

Canso pero ilusionado.
Non é o mesmo facer política
desde un concello do BNG cos
nacionalistas nos gobernos da
Xunta ou da Deputación que
non tendo ningún apoio exter-
no. Se o BNG non estivese no
Goberno autónomo este plan
polo que estamos agora a loitar
non sería posíbel. Isto é o que
fai que tamén en Fene se co-
mece unha nova etapa e penso
que a miña experiencia aínda
pode servir bastante nestes

momentos para o concello de
Fene.

Aínda así, a miña idea era
deixar o cargo hai un ano. Tiña-
mos preparado todo para que
Pancho Allegue fose alcalde e
logo encabezase a candidatura,
pero a súa inesperada morte des-
baratou todos os nosos planos.
El era o relevo natural. Levamos
xuntos desde que tiña 16 anos e
detivéronnos aos dos por vez
primeira nunha folga das Comi-
sións Labregas.

Pero o BNG nas últimas
municipais xa non obtivo
maioría absoluta...

As eleccións municipais fo-

ron realmente unha sorpresa. As
enquisas dábannos que aumen-
tabamos aínda a maioría absolu-
ta. Unha das razóns é que houbo
máis de 400 votos en branco, al-
go que nunca pasou. Pode pen-
sarse que fose un castigo aos
partidos. Pero creo que non, se-
nón que foi debido a un erro na
empresa que distribuíu as pape-
letas de votos do BNG. Dalgun-
ha xente que votou por correo
chegou o sobre sen papeleta. En
Cedeira pasou algo semellante.
O desgaste de 24 anos de gober-
no tamén é natural cando moitos
mozos non viron outro alcalde.

Cales son as perspectivas?

Creo que volveremos conse-
guir a maioría absoluta. Come-
zamos unha profunda renova-
ción até o punto de que só repe-
timos tres persoas da anterior
candidatura. En certo xeito, ta-
mén obrigados porque dous
concelleiros novos tiveron que
renunciar á acta no medio da le-
xislatura porque marcharon tra-
ballar fóra. Levamos unha can-
didatura con xente nova en ida-
de pero representativa social-
mente nos distintos eidos. Tráta-
se de que collan o relevo tanto a
nivel social como político, de
facer xestión pero tamén traba-
llo na sociedade.♦

‘A morte de Pancho Allegue frustrou o meu relevo’

Xosé Rivera Arnoso
‘En Ferrolterra existe un clima social

que demanda unha gran mobilización’

AFONSO EIRÉ

Xosé Rivera Arnoso (BNG) alcalde de Fene desde 1979, viviu desde o seu posto to-
do o desmantelamento de Astano, o cerne do seu concello tanto polo que representa-
ba nas arcas municipais como por ser o gran centro de emprego. Nesta entrevista ana-
liza o que supuxo o peche do estaleiro e olla cara a un futuro no que demanda unha
gran mobilización social na comarca ante o clima de descontento co goberno central.

A CRISE DE ASTANO

A . G . N .



AFONSO EIRÉ
O BNG descubriu, analizan-
do as contas de Izar e da SE-
PI, que a famosa multa que a
UE lles impuxo aos estaleiros
españois xa foi paga no 2005,
con cargo ao exercicio do ano
anterior. Así aparece na con-
tabilidade oficial e auditada
da SEPI do 2004. Vénse así
abaixo unha mentira máis
das contadas polo goberno
central e a UE para impedirlle
a Fene construír barcos civís.

Se se analizan os resultados do gru-
po Izar no 2004 compróbase que o
resultado reflecte unhas perdas de
2.607 millóns de euros. Estudando
estas perdas, aparecen que 1.000
millóns de euros se consignan co-
mo prexubilacións e 200 millóns
como perdas por actividade. Izar
págalle 1.246 millóns. O restante,
1.358 millóns de euros, coincide co
importe da multa comunitaría. Polo
tanto, segundo o BNG, sería, xa
que logo, o que a SEPI tería que de-
volverlle a Izar polas axudas recibi-
das. A SEPI sería a receptora e non
a UE, como se cre popularmente.
Ambas as cifras coinciden.

Así se pode comprobar desde
as páxinas 118  á 133 da devan-
dita memoria na que a SEPI pre-
sentou a súa conta de resultados.
Memoria que foi debidamente
auditada, polo que é o único do-
cumento valido e legal para veri-
ficar este extremo.

Isto demostra que a argumen-
tación de que, se se abre o esta-
leiro de Fene á construción civil,
tería que devolver estas axudas á
UE (axudas que, por certo, non
foron destinadas ao estaleiro ga-
lego) é totalmente falsa. 

Aínda así, algúns analistas
económicos consideran que é
preciso estudar os balances pos-
teriores, que hoxe por hoxe non
se poden coñecer, para concluír
certeiramente esta devolución.

O BNG conseguiu e analizou
estes documentos aos que tivo ac-
ceso A Nosa Terra, poñendo así,
máis unha vez de manifesto os ar-
gumentos febles que amparan tan-
to a SEPI como o goberno central
para impedir que se poidan cons-
truír barcos civís en Fene.

Pero o vicepresidente Pedro
Solbes segue afirmando que se Fe-
ne retomase a actividade civil “con-
verteríase no obxecto dunha desor-
bitada reclamación polas axudas
estatais que recibiu no pasado”.

Descartou así a posibilidade
de renegociar os supostos acordos
do Estado español coa UE que li-
mitan a actividade do estaleiro de
Fene, afirmando que a prohibi-
ción de construír barcos civís hai
que mantela “independentemente
de se se privatiza ou non”. Dici-
mos “supostos acordos” pois ma-
lia as demandas da Xunta o go-
berno central nunca presentou
eses acordos publicamente nin
llos remitiu ao Goberno galego.

Arenegociación coa UE é a de-
manda da Xunta logo da entrevista
que o conselleiro de Industria, Fer-
nando Blanco, mantivo en Bruxe-
las co director xeral do Comisaria-
do da Competencia da UE, Philip
Lowe. A UE recoñeceu o acordo
como “renegociábel”, segundo
afirma Blanco, pero mantendo que
habería que negociar co goberno
central a devolución das multas
que lles impuxo a Comisión euro-
pea aos estaleiros españois.

“Se estas multas foron xa sal-
dadas por Izar, como se demostra
co balanzo da SEPI do 2004, cal é
o problema para renegociar?”,
pregúntase Francisco Rodríguez,
portavoz do BNG en Madrid.

Blanco considera que a deci-
sión de renegociar coa UE é unha

decisión “política”, e que se o go-
berno central apostase por Fene o
problema podería resolverse.

Tanto o conselleiro de Indus-
tria como o BNG non dan a loita
por rematada. O conselleiro  que
aínda existen posibilidades de
modificar o suposto convenio coa
UE. E, desde o BNG, afírmase
que se vai  para tentar modificar a
postura do goberno central”, en
palabras  Francisco Jorquera.

Jorquera, que tamén é coordi-
nador da executiva  do BNG, afir-
ma que “hai cada vez máis xente
que non entende que existindo
600.000 metros cadrados absoluta-
mente desaproveitados, a empresa
Barreras teña que marchar a Asia
montar proxectos empresariais”.

As contradicións do PSOE

Quen semella desbotar definitiva-
mente o plano de Barreras é Pérez
Touriño. O presidente galego afir-
mou que a Xunta fixera “todo o
posíbel” para conseguir que en
Fene se volvese construír barcos
civís”. Touriño non só fala en pa-
sado, senón que, afirma que “ha-
berá máis oportunidades”.

O PSdG-PSOE sempre foi a
cambón neste proxecto da inicia-
tiva nacionalista, chegando á
dualidade de posturas: mentres
votaba a  do plano no parlamen-
to galego, pronunciábase en con-
tra no Congreso dos  O parla-
mentario ferrolán Xavier Carro,

que defendeu a negativa dos so-
cialistas, afirmou que a postura
estaba consensuada con Pérez
Touriño, que explicou que unha
cousa era a acción de goberno e
outra os debates parlamentarios.

Esta contradición, que tanto
os nacionalistas como o PP con-
sideran “flagrante”, leva a que o
goberno central prepare outro
“plan de reindustrialización  Fe-
rrol”. Touriño afirmou que se
presentará “en breve”. Segundo
o presidente, “utilizaranse os te-
rreos ociosos con proxectos al-
ternativos e complementarios”, e
tamén haberá máis carga de tra-
ballo para a construción militar.

Un destes proxectos aos que
os socialistas andan a darlle vol-
tas é a montar en Fene unha fac-
toría que constrúa mecanismos
para os muíños de vento. Activi-
dade que, por certo, xa se realiza
na factoría da antiga Bazán.

Pero agora, o seu principal
encono, para impedir o desgaste
político que a súa postura lles , é
conseguir un novo proxecto no
que esteña Barreras. Un proxec-
to de construción de plantas para
enerxía maremotriz, ao que o es-
taleiro vigués se apuntaría se lle
dan as axudas necesarias.

A pregunta que se fan tanto
os empresarios como os axentes
sociais da comarca e se o gober-
no central se volcará con Ferrol
como está a facelo con Puerto
Real, Cádiz, onde está a deseñar
un novo plano de reindustrializa-
ción polo peche da factoría
Delphi. Nesta comarca xa foron
efectivos anteriores planos, moi
ao contrario de Ferrolterra, onde
non prosperou ningún.

Para conseguir que Fene vol-
va construír barcos e contar cun
apoio decidido do goberno cen-
tral á comarca, estase a preparar
unha gran mobilización que moi
posibelmente podería ter lugar o
próximo 25 de marzo.

A SEPI é un organismo pú-
blico posto en marcha para “pri-
vatizar as empresas do sector pú-
blico”. Dáse a circunstancia de
que estas empresas están a dar
perdas e ninguén se quere facer
cargo delas, agás do estaleiro de
Fene que non queren vender.♦
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Latexos

Volvendo
a De Juana 
X.L. FRANCO GRANDE

Só un frío relato dos feitos
pode darnos  unha idea
aproximada do que foi

un caso fóra de control, como
se todos –maxistrados,
políticos, fiscais...– tivesen
perdido o xuízo. O descontrol
comeza cando os fiscais se de-
catan de que, conforme á lei,
Iñaki de Juana ten  cumprida a
súa condena. Velo na rúa, pen-
san, vai crear “alarma social”
e hai que mantelo preso por ri-
ba de todo e contra todo.

Os fiscais lembran entón
que De Juana escribira uns ar-
tigos no diario Gara e ven o
ceo aberto. Despois de non sei
cantos anos, acordan acusalo
por eses escritos nos que di
sacade “vuestras sucias
manos de Euskadi” ou o futu-
ro demostrará “que os
quedásteis sin ellas”. E os
seus acusadores piden unha
condena de máis de noventa
anos; pero, para iso, e en con-
tra do reo –o que está prohibi-
do– forzan o Código Penal
para que diga o que non di.

A Audiencia Nacional
condena a De Juana á pena de
doce anos e sete meses de pri-
sión. Pero o Tribunal
Supremo reduce a condena a
tres anos, coa oposición de
dous maxistrados que
entenden, con mellor criterio
xurídico, pero que non
prospera, que o acusado non
cometeu ningún delito. E, vis-
to o grave estado de saúde do
condenado, deixa nas mans
das institucións penitenciarias
aplicar os beneficios da
condena atenuada.

O disparate vén só por
teren utilizado os acusadores
aos tribunais como mediadores
e non como xulgadores, que é
a súa función. E, enriba, en
prexuízo do reo, contra toda
norma de dereito sancionador.
O caso, pois, non o creou De
Juana cuns artigos nos que
ninguén reparou en anos,
senón un desmedido afán de
vinganza –como se el tivese
culpa das leis que lle
permitiron saír do cárcere en
18 anos– e de oportunismo po-
lítico, que non legal.

Quéirase ou non se queira,
guste ou non guste, proa ou
non proa, os artigos de De Jua-
na entran dentro do que se cha-
ma liberdade de opinión e non
hai neles ameazas atendibles
–isto é, que couten a liberdade
de alguén–, e por iso nunca se
tiveron en conta nin ninguén se
lembrou deles ata que houbo
que facerlle un xuízo “ad hoc”.
Estou certo de que en Europa,
e en boa parte do mundo, non
haberá quen poida entender
que por escribir uns artigos
–calquera que sexa o seu conti-
do– se poidan impoñer nin 96,
nin 12, nin 3 anos de prisión.
Porque, sinxelamente, é unha
vergonza.♦

A CRISE DE ASTANO

Aparece consignada na contabilidade da SEPI do ano 2004  

Izar xa devolveu a multa da UE

Os deputados saen a fumar. Imaxes entresacadas do vídeo que circula por internet e no que se pode ver como os deputados do PP e do PSOE, entre eles
os electos polas circunscripcións galegas, abandonan o Congreso dos Deputados para fumar no momento de intervir sobre Astano o deputado do BNG Francisco Rodríguez. O bal-
bordo levantado polo desaloxo masivo obrigou o presidente da cámara, Manuel Marín, a retrasaren a intervencion durante varios minutos. O vídeo pode ser localizado, entre ou-
tras, na seguinte páxina http: / / video.google.com / videoplay?docid=-5339441096272983547&hl=es
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Como é o
de Navarra?
XOSÉ MANUEL SARILLE

As declaracións de
Arnaldo Otegi en La
Vanguardia indican que

para comprender o que virá no
proceso de pacificación de
Euskadi é preciso estar adver-
tidos sobre a realidade política
de Navarra. Para Batasuna o
acordo de paz pasa por
unificar os dous territorios, por
pegar o xarrón roto, segundo
as súas palabras.

En primeiro lugar, Navarra
non é unha comunidade autó-
noma, senón unha comunida-
de foral rexida por unha lei
orgánica, o amejoramiento,
pactada entre o goberno
central e a Deputación foral
na transición democrática. Só
é modificábel coa aceptación
previa das dúas partes e nunca
foi sometida a referendo. Na-
ce como unha renovación da
Lei Paccionada de 1841, un
acordo tamén entre o goberno
español e as institucións nava-
rras, que garantía certos derei-
tos colectivos para a
provincia, despois da derrota
na primeira guerra carlista. 

En segundo lugar, a lei de
amejoramiento di que o parla-
mento de Navarra, por
maioría, será o órgano
competente para exercer a ini-
ciativa á que se refire a dispo-
sición cuarta da Constitución.

En terceiro lugar, a dispo-
sición transitoria cuarta da
Constitución di que as institu-
cións navarras son as compe-
tentes para a incorporación de
Navarra a Euskadi, cun
referendo posterior de ratifica-
ción. No caso de non prospe-
rar a iniciativa, non se poderá
repetir até o seguinte mandato
da Deputación foral.

En cuarto lugar, o Estatu-
to de autonomía de Euskadi
di que a comunidade de
Navarra ten dereito a formar
parte da comunidade autóno-
ma do País Vasco. 

Para que este proceso se
materialice é preciso que o
PSOE de Navarra acepte a uni-
dade territorial como obxectivo,
porque só coa suma dos votos
socialistas e abertzales habería
maioría no parlamento navarro.
A cambio de que? Da normali-
dade política nos dous territo-
rios, pero tamén dun posíbel
acordo, polo cal Batasuna
apoiaría un goberno do PSOE,
primeiro en Navarra e despois
na nova comunidade, ao xeito
do que fai ERC en Catalunya.
O PNV é moi minoritario en
Navarra mentres que os abert-
zales suman unha boa porcen-
taxe. O acordo político é posí-
bel sen que precisen do PP. A
cidadanía navarra, ademais da
paz, vería como a capital de
Euskadi se desdobra, pasando
a seren Vitoria e Pamplona as
dúas sedes institucionais da
nación. O máis difícil talvez
sexa agora a liberdade dos
presos. Desculpen esta licenza
especulativa.♦

Como está a investigación en
Galiza?

Non somos unha comunidade
destacada, o que é lóxico se te-
mos en conta que somos das que
menos investiron en I+D. É cer-
to, e así o están pondo de mani-
festo os políticos, que imos a un
incremento significativo no orza-
mento destinado a esta materia.
Para os próximos anos, o Plano
Galego de Investigación fala de
800 millóns de euros e isto é un-
ha cifra moi importante para nós.
Se estes fondos se estruturan
axeitadamente e cunha previsión
de futuro a longo termo, non hai
dúbida de que a investigación es-
tá pasando por un bo momento.
Ou polo menos por un momento
de optimismo de cara ao futuro.

E no que respecta ao Estado?
Non estamos á cabeza da in-

vestigación europea, pero tam-
pouco podemos ver o presente
sen analizar o futuro. Eu baséo-
me na miña propia carreira cien-
tífica. Lin a tese no 1985, e diría
que o salto que se deu nestes 21
anos foi abismal. Aínda que Es-

paña non ocupa unha posición
relevante no contexto de Euro-
pa, coido que mantemos unha
posición digna e que, tendo en
conta a posición
da que partimos,
a evolución foi
e n o r m e m e n t e
positiva. Nalgúns
aspectos dá a im-
presión de que,
aínda que os or-
zamentos foron
aumentando pou-
co a pouco, o que
é a estructura or-
ganizativa da in-
vestigación, so-
bre todo no que
se refire á Uni-
versidade, non evolucionou su-
ficientemente para colocarnos
no contexto europeo de forma
global, pero eu entendo que se
está camiñando nesa dirección e
que os retos que se nos presen-
tan son moi importantes.

Diría vostede que os galegos
estamos ben ou mal dotados pa-
ra a ciencia e a investigación?

A día de hoxe, non estamos
ben dotados porque os presupos-
tos destinados á investigación es-
tán moi por debaixo da media.

Case estamos no
extremo inferior,
ao nivel de Portu-
gal. Hai que partir
da base de que
fondos públicos
destinados a in-
vestigar hai pou-
cos e privados,
menos. É un pro-
blema xeral en
España. Se nos
comparamos con
países máis de-
senvolvidos do
contorno, onde os

orzamentos de investigación pro-
ceden de maneira moi importante
do sector industrial, estamos moi
por debaixo. En España o sector
industrial inviste pouco en en Ga-
liza. Eu coido que nestes momen-
tos a Consellaría de Industria e
Innovación está a facer un esfor-
zo non só por mellorar o presu-
posto de investigación destinado

a universidades senón tamén o
das industrias e centros teconoló-
xicos. Quizais faltou algo de cul-
tura investigadora no sector in-
dustrial e a maioría dos investiga-
dores fóronsenos a Madrid, Bar-
celona ou o estranxeiro. De feito,
hai moi bos investigadores gale-
gos polo mundo adiante e teria-
mos que preguntármonos por que
se foron. O que pasa tamén é que,
se cadra, Galiza non soubo ven-
derse moi ben. No seu conxunto a
investigación en Galiza careceu
dunha difusión no exterior. Se un
pasea hoxe por Barcelona e fala
con calquera persoa allea ao
mundo da investigación ou se se
fai unha enquisa, vese que en co-
munidades como Cataluña isto
valórase moito. Porén, en Galiza
descoñécese o mundo da investi-
gación e mesmo se ten a percep-
ción de que a investigación se fai
noutros lados. É algo grave que
depende fundamentalmente dos
investigadores e dos políticos,
que non soubemos dar unha pro-
xección axeitada á investigación.
Hai que lograr que o cidadán co-

María Xosé Alonso
‘As empresas galegas

que non aposten pola tecnoloxía fracasarán’

PERFECTO CONDE

A Fundación Bill e Melinda Gates, donos de Microsoft, concedeulle á catedratica compostelá María Xosé
Alonso, vicerreitora de Investigación da USC, 540.000 dólares para que investigue a maneira de administrar
a vacina contra a hepatite B sen necesidade de agullas inxectábeis. Está traballando na inclusión desta vaci-
na en nanopartículas que, depositadas no nariz, poderían atravesar a barreira nasal e chegaren ao sangue.

P. C O N DE

‘Hai moi bos

investigadores

galegos polo mundo

adiante e teriamos

que preguntármonos

por que se foron”
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mún se dea conta do valor que lle
dá a investigación á sociedade.

Por que a sociedade vive de
costas á investigación?

Ás veces o investigador foxe
de facer unha presentación ao ex-
terior do traballo que está reali-
zando, e outras veces é que non
se sabe transmitir adecuadamen-
te esta investigación. Ao público
en xeral non lle interesan os deta-
lles da investigación senón o im-
pacto socioeconómico que pode-
ría ter ou a mellora de calidade de

vida que poida representar. 
Como se explica a pouca

participación da industria ga-
lega na investigación?

Non é un poblema de Galiza
en particular, senón de España en
xeral. Hai algunha empresa que
aposta pola investigación, pero te-
mos que dar un salto significativo.
Estamos continuamente ouvindo
falar de empresas que pechan e
que se van a outros países. Está
claro que nós non debemos ser un
país de man de obra. Temos que

ser un país innovador e de coñe-
cemento. Nesa liña, a empresa de-
be facer un esforzo porque, se non
hai renovación ou as empresas
que se crean non están baseadas
no coñecemento e na tecnoloxía,
as posibilidades de saír adiante
van ser mínimas. Precisamos un
impulso significativo por parte da
industria e da Administración, e
un esforzo grande por parte da
Universidade á hora de pórmonos
en contacto co sector empresarial
axudándolles a resolver os seus

problemas e que tamén o sector
empresarial entenda o que nós po-
demos ofrecerlles para contribuír
ao desenvolvemento.

AUniversidade terá tamén a
súa responsabilidade, ou non?

Unha gran responsabilidade.
A USC é unha universidade pio-
neira en emprendemento, investi-
gación e tecnoloxía no ámbito es-
pañol, non só de Galiza. É unha
univesidade coñecida por ser das
primeiras que empezou a traballar
na transferencia de coñecemento

e tecnoloxía e no emprendemento
de empresas de base tecnolóxica.
Dito isto, engado que non é abon-
do. Debemos mellorar a nosa re-
lación cos empresarios. As uni-
versidades teñen que optimizar
significativamente a difusión e a
proxección exterior das súas in-
vestigacións. Na USC imos facer
un esforzo nesta liña porque é a
nosa débeda coa sociedade. Te-
mos ese deber coa sociedade que
nos está pagando a investigación
que estamos facendo.♦

E nisto, como dicía un cantar
cubano, chegou Bill Gates e
púxoa a vostede a traballar.

Non foi así exactamente. Bill
Gates preguntou quen quería
traballar nisto, e eu dixen que
quería facelo.

Como foi o frechazo?
Home, frechazo pola miña

parte coa idea proposta pola
Fundación Bill e Melinda Ga-
tes. Teño que aclarar unha cou-
sa, a fundación
quere que sexa-
mos moi cautelo-
sos ao falar des-
tas cousas e, aín-
da así, cústame
moito traballo
que os xornalis-
tas me fagades
caso. Non queren
que falemos de
Bill Gates. Que-
ren que falemos
do programa cha-
mado Grandes
Retos na Saúde
Mundial que fi-
nancia esa funda-
ción. 

Desculpe que
insista, como foi
o frechazo?

Basicamente, eu respondín a
un concurso de ideas que foi pu-
blicado nunha revista científica
de alto impacto, Sciences, para
resolver problemas que lles
afectan aos países en vías de de-
senvolvemento. Cando falamos
de globalización lamenta-
belmente non falamos de globa-
lización da saúde. E non hai dú-
bida de que a investigación mó-
vena motísimo as grandes com-
pañías farmacéuticas multina-
cionais, ás que non lles intere-
san os problemas de sáude des-
tes países. Os problemas non
son o cancro, as enfermidades
cardiovasculares ou as doenzas
neurodexenerativas. Non é o
alzheimer porque non chegan a
ter a idade de padecelo. Son ou-
tro tipo de enfermidades. É dis-
por de comida. Son a hixiene e
as enfermidades infecto-conta-
xiosas. Por desgraza, esas nece-
sidades non están atendidas
dende o punto de vista investi-
gador. A idea que tivo a funda-
ción foi crear un programa que
intentase atender estas necesi-
dades. Grandes desafíos na saú-
de mundial. Indentificaron 14
grandes desafíos e un deles e a
vacinación sen agulla. Un pode
preguntarse por que é tan im-
portante isto de vacinarse sen
agulla. Obviamente, sería bo
para calquera de nós podérmo-
nos vacinar cunha gota que po-

ñamos no nariz, pero non pasa
nada porque teñamos que reci-
bir unha inxección de cando en
vez. Porén, nos países do tercei-
ro mundo, na India, Asia, África
subsahariana, sobre todo, o que
ocorre é que o feito de precisar
inxectarse convértese na princi-
pal causa de hepatite e de sida.
Por iso Bill e Melinda Gates pe-
dían vacinas sen agulla, e resul-
ta que eu levo traballando dende

hai quince anos
no terreo da na-
nomedicina para
conseguir que
fármacos ou va-
cinas que hai
que inxectar se-
xan administrá-
beis por vía na-
sal ou oral. Unha
pinga que colo-
quemos no nariz
ou unha pastilla.
Xa temos traba-
llado con insuli-
na tamén e con
outras vacinas.
Logo, cando eu
lin needle free
vaccination (va-
cinas sen agu-
lla), dixen ben,

xa está. Imos propoñerlles tra-
ballar con nanopartículas para
desenvolver esta vacina nasal.
Era unha declaración de inten-
cións de tres follas. A min pare-
cíame imposíbel que, entre mi-
les de solictudes, nos elixisen e,
loxicamente, puxémonos moi
contentos cando, logo duns me-
ses, soubemos que, entre 1.600,
seleccionaron 43 e unha delas
era a nosa solictude.

Cantos cartos lle deron?
A contribución é de 540.000

dólares para tres anos. A inves-
tigación non é un acto altruísta,
como moita xente cre, nin os
bolseiros son precarios. A in-
vestigación precisa de moito di-
ñeiro. Se este proxecto se pro-
longa, haberá que falar de mi-
llóns de euros.

Non seguen sendo preca-
rios os bolseiros?

Non. Hoxe en día, unha per-
soa acabada de lincenciar que
pida facer a tese ten unha bolsa
digna durante dous anos para
unha formación mínima como
investigador. Logo deses dous
anos, para seguir coa tese, ten un
contrato que está ao nivel ou é
superior ao dun contrato en
prácticas dun licenciado, co adi-
tivo de que se lle está pagando á
persoa non para que traballe se-
nón para que se forme. Polo tan-
to, eu non diría que un bolseiro é
un precario. Aínda hai cousas

mellorábeis, como os prazos de
solictudes de bolsas e de contra-
tos, pero hoxe o bolseiro ten un
estatus aceptábel e digno.

En que estado se atopa a
investigación sobre a vacina
contra hepatite B sen agulla
que vostede dirixe?

Digamos que na súa fase
media. Aínda non temos resulta-
dos prometedores. É dicir, que
se trata dunha investigación moi
preliminar. É unha proba de
concepto en animais de labora-
torio. Primeiro, hai que desen-
volver o prototipo de vacina e
logo testala en animais de labo-
ratorio. A día de hoxe, estamos
aínda desenvolvendo a vacina e
empezando a adminsitrala en
animais. Eu calculo que até que
pasen tres anos non  teremos un-
ha idea e, se nestes tres anos te-
mos resultados prometedores,
habería que formular un proxec-
to xa a máis longo prazo, pero
de entrada é unha investigación
moi preliminar.

E a fundación estaría por
ese labor?

Precisamente é o que quere.
Que desenvolvamos un produto.

Nese horizonte temporal,
atrévese a fixar obxectivos?

A etapa limitante está nestes
tres anos. Se os resultados en
animais de laboratorio non re-
sultan abondo bos, coido que se
abandonaría e punto. A tecnolo-
xía que propuxemos non é para
ver se soa a frauta. Xa funciona
para outra vacina coa que traba-
llamos, coa do tétanos, pero ca-
da vacina é un mundo. A da he-
patite B é unha vacina moi com-
plexa coa que estamos tendo
bastantes problemas de manipu-
lación para incluíla en nanopar-
tículas. Os prototipos que sexa-
mos capaces de desenvolver se-
rán testados en animais. Se son
moi defectuosos por inestábeis
e non se poden almacenar ou

porque en vivo non dan a res-
posta prevista, simplemente se
desbota a idea e non pasa nada.
Que dá lugar a algo promete-
dor? Pois habería que ir a un
formulamento probabelmente
doutros cinco anos, até chegar a
ensaios clínicos.

No mellor dos casos, cando
se podería aplicar esta tecno-
loxía?

No caso de que todo fose
ben, esta vacina podería empe-
zar a aplicarse ás persoas dentro
de seis anos.

O que vostede está buscan-
do é un invento?

É un novo produto. Igual que
pasa cos fármacos, cando admi-
nistramos un novo medicamen-
to, o fármaco é o
ingrediente activo
que vai preparado
e arroupado de de-
terminado modo
para que cumpra a
súa acción porque
se non, como in-
grediente activo
só, probabelmente
non faría nada. No
noso caso, o mes-
mo. O que face-
mos é utilizar unha
vacina que está co-
mercializada e que
funciona moi ben
para inxección.
Temos que arrou-
pala de tal modo que poida ser
administrábel por vía nasal e,
para iso, incluímola en nanopar-
tículas que, ao depositalas sobre
a cavidade nasal, son capaces de
atravesar esa barreira e chegar
ao sangue.

Dende o problema das pa-
tentes como traballan?

Traballamos sobre patentes
que foron vendidas a unha em-
presa ou que son propiedade do
Massachusetts Institute of Tech-
nology (Instituto Técnolóxico

de Massachusetts), con cuxa
universidade eu estou estreita-
mente vencellada, e que acepta-
ron ceder as patentes das que
partimos de forma gratuíta a
eses países. Mesmo a Universi-
dade de Santiago comprometeu-
se a que calquera desenvolve-
mento patentábel siga ese cami-
ño tamén. Iniciamos o proxecto
baseándonos nunhas patentes,
pero acotío xéranse máis pa-
tentes e as que se xeren, que se-
rán propiedade da USC ou com-
partidas coas universidades
americanas coas que colabora-
mos neste proxecto, serán cedi-
das para a súa explotación gra-
tuíta nos paises necesitados.

Non lle parece preocupante
e mesmo escandaloso que a sa-
úde do mundo pobre dependa
de patentes e de guerras legais
coma a que agora mesmo leva
a cabo a farmacéutica Aventis
contra a India?

É lamentábel, pero o que es-
tá claro é que hoxe todo se mo-
ve baixo patentes. Se eu fago
unha investigación sobre un pro-
duto farmacéutico e non o pa-
tento, ninguén vai ter interese en
desenvolvelo. Nunca vai ver a
luz. Ou, mellor dito, as empresas
van ver a publicación, van tentar
evadila e patentar pola vía que
poidan baseándose na idea pu-
blicada. Logo, teremos que pa-
tentar. Outra cousa, e por iso
penso que esta iniciativa da Fun-

dación Bill e
Melinda Gates
é algo magnífi-
co e excepcio-
nal, é que sería
desexábel que
outras adminis-
tracións, funda-
cións, organis-
mos, etc. se pre-
ocupasen de
que os resulta-
dos de investi-
gación lles se-
xan cedidos
gratuitamente
aos países que
os precisan.
Ben é certo que,

ás veces, eses países tamén sal-
vagardan estes acordos porque
nós podemos dicir ben, vale, ce-
démoslle á India estas cousas
porque é un país subdesenvolvi-
do, pero, ollo, que na India hai
industrias farmacéuticas moi po-
tentes que venden na India e en
todo o mundo. Este é un mundo
un pouco complexo, pero efecti-
vamente é lamentábel que non
exista unha política de cesión e
de licenza de patentes a determi-
nados países.♦

‘En tres anos saberemos se é posíbel unha vacina contra a hepatite B sen agullas’

P. C O N DE
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H. VIXANDE
A Audiencia Provincial da Co-
ruña anulou unha sentenza do
xulgado número cinco coruñés
contra Pilar García Negro, Xo-
sé Manuel Carril e Francisco
Rei por vulnerar o principio de
igualdade e o seu dereito á de-
fensa. O fallo implica admitir
que se tratou dun xuízo político.

En novembro de 2004, a ex depu-
tada Pilar García Negro, o sindica-
lista Xosé Manuel Carril e o mem-
bro da Mesa pola Normalización
Francisco Rei asistiron ao pleno
municipal que ía aprobar o coofi-
cialidade do topónimo coruñés de-
turpado. Na sesión producíronse
incidentes e protestas contra o
concello por vulnerar a legalidade
vixente no que atinxe ao topónimo
e, tras a policía municipal identifi-

car a un número indeterminado de
persoas, o concello procedeu a de-

mandar por insultos e incidentes
no pleno unicamente aos tres acu-

sados. As probas eran unha grava-
ción defectuosa, unha acta incom-
pleta do pleno e a testemuña de va-
rios policías municipais que non
estiveran presentes mentres se
producían os incidentes.

Xa no momento de producir-
se o xuízo no xulgado número
cinco da Coruña contra García
Negro, Carril e Rei, estes denun-
ciaran o seu cariz político e unha
dinámica xudicial que protexía a
Francisco Vázquez no incumpri-
mento da lei e que os perseguía a
eles precisamente por reclamar o
seu cumprimento. A sentenza
confirmou o agoiro dos acusados
e condenounos. Foi un fallo rápi-
do. Se a segunda sesión do xuízo
tiña lugar o nove de marzo, a
condena produciuse o 16 dese
mesmo mes.Os condenados sou-
beron da sentenza a través dos
medios de comunicación.

Agora, tras un recurso, a Au-
diencia Provincial da Coruña dá-
lle a razón aos acusados e vén

declarar que o xuízo do xulgado
número cinco e a sentenza foron
políticos. No fallo da instancia
provincial sinálase que se infrin-
xiu o principio de igualdade ao
favorecer a posición da acusa-
ción, o de unidade de actos ao
celebrar unha segunda sesión do
xuízo días despois e o dereito á
defensa porque se admitiron no-
vas probas da acusación cando a
defensa xa renunciara ao resto
das súas probas.

O que sucedeu foi que a xuíza
e o fiscal do xulgado número cin-
co coruñés admitiron novas pro-
bas unha vez que a gravación
magnetofónica do pleno e a acta
quedaron desacreditadas porque
os acusados non recoñeceron o
contido da gravación e porque a
acta estaba incompleta. Tras es-
vaecerse as probas en contra, a
xuíza convocou unha segunda se-
sión da vista oral na que prestaron
declaración varios policías muni-
cipais que non estaban presentes
no momento dos incidentes.

Agora o fallo da Audiencia
Provincial manda repetir a sen-
tenza á maior brevidade posíbel
pero sen ter en consideración as
testemuñas policiais. “Alegrámo-
nos da sentenza e celebramos ter-
mos sido os primeiros en saber
dela, non como cando nos conde-
nou o xulgado número cinco”,
declarou Pilar García Negro.

Os acusados agora agardarán
a que se produza o fallo. Até en-
tón non considerarán novos ac-
tos xurídicos. Entre eles podería
figurar algún tipo de reclama-
ción diante do Consello Xeral do
Poder Xudicial contra a primeira
sentenza do xulgado número cin-
co coruñés por tomar postura a
prol do concello.♦
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Admite que o xulgado tomou partido polo concello

A Audiencia da Coruña anula a condena
contra as persoas que denunciaron o uso ilegal do topónimo

O concello da Coruña incumpre a
Lei de Normalización Lingüística
desde que se aprobou nos anos 80.
Mesmo ignora as resolucións xu-
diciais que o obrigan a usar unica-
mente o topónimo legal en toda a
documentación municipal. É
máis, nin o actual alcalde, Xabier
Losada, nin o anterior rexedor,
Francisco Vázquez, sufriron nin-
gún tipo de condena persoal por
unha actitude que se prolonga no
tempo con especial vehemencia.

Acontece o contrario cos de-
fensores da lingua e da legalida-
de. Xa cando se coñecera a sen-
tenza do xulgado número cinco
da Coruña, unha das condena-
das, Pilar García Negro, subliña-
ba un paradoxo: “cada lei sobre
o galego parece traernos unha
sentenza condenatoria. Así, tras
o decreto de bilingüismo foi con-
denada a profesora Xosefa Baha-
monde; eu mesmo por dar clases

en galego uns meses despois de
aprobada a Lei de Normaliza-
ción e agora este caso que apare-
ce ben logo de que o Parlamento
asumise, por unanimidade, o no-
vo Plano Xeral de Normaliza-
ción, no que eu colaborei como
deputada e que se aprobou o 21
de setembro de 2004”.

Tanta impunidade dos infrac-
tores e tanta coincidencia nas
condenas contra os defensores
da lingua poden ser unha casua-
lidade, pero a estas alturas a xus-
tiza coruñesa segue a empregar a
dupla denominación para a cida-
de: La Coruña / A Coruña, cando
a lei establece expresamente que
só é legal o topónimo galego.
Prodúcese nunha xudicatura que,
administrativamente, depende da
Consellaría da Presidencia, que
dirixe Xosé Luís Méndez Ro-
meu, en tempos estreito colabo-
rador de Francisco Vázquez.♦

A impunidade do infractor
contra a persecución
dos defensores da lei

A policía municipal non presenciou os incidentes, identificou a un número indeterminado de persoas máis o concello só denunciou a
tres. Entre elas estaban Pilar García Negro e Xosé Manuel Carril, os dous civís que aparecen na fotografía.
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O campo
de xogo
CARLOS AYMERICH

O 23 de maio do 2002 debatíase no pleno do Congreso
dos Deputados a Lei de Partidos Políticos. Daquela, na
defensa da emenda á totalidade apresentada polo BNG
deitáronse algunhas reflexións que, relidas hoxe, mante-
ñen plenamente a súa vixencia. Así advertiuse contra os
riscos de o debate político se desenvolver no “campo de-
limitado pola dereita, sobre o discurso da dereita e sobre
a axenda política da dereita” pois que tal concesión su-
poría abdicar da responsabilidade esencial dos demócra-
tas: crear consciencia e explicarlle ao pobo que o autori-
tarismo non é solución, tal e como acontecementos pos-
teriores viñeron demostrar de xeito dramático.

Vén a conto a cita porque no enfrontamento político
destes días entre PP e PSOE son albiscábeis as consecuen-
cias dos nefastos “pactos de estados” asinados entre estes
dous partidos na lexislatura anterior. Pactos que situaron o
debate político en coordenadas conservadoras ao asimilaren
consenso e bipartidismo con democracia, que lle permitiron

á dereita española desfrutar dunha hexemonía ideolóxica
inédita lexitimada pola participación do PSOE e que lle
abriron as portas do poder xudicial e do Tribunal Constitu-
cional a unha maxistratura ferreñamente reaccionaria e ce-
rrilmente españolista que segue desde esas instancias a tra-
ballar para o PP. Pactos, en de-
finitiva, que situaron o debate
político arredor do discurso, no
campo de xogo e conforme coa
axenda da dereita.

E, léxicamente, o mesmo
que a respecto do gran pacto
fundacional, o da Transición, a
dereita española non vai renun-
ciar pacificamente a uns acor-
dos que lle son tan favorábeis.
En especial se a súa resistencia
ás mudanzas consegue, as máis
das veces, frealas ou desnatura-
lizalas. Véxase se non o que
aconteceu co Plano Ibarretxe ou
en que pode ficar o Estatuto catalán, de por si xa recortado a
respecto do aprobado polo parlament, despois da súa pasaxe
polo Tribunal Constitucional. E a resistencia tórnase ofensi-
va –a “rebelión cívica”– se non existe un discurso realmente
alternativo –en valores, en ideas e en solucións– ao formula-
do pola dereita. Por exemplo, se non se esclarece e se di ben
clariño que só a través do diálogo é que se poderá resolver de
vez o conflito vasco. Ou se non se proclama a plena vixen-
cia do Estado de Dereito, renunciando a construír imputa-
cións contra quen xa cumprira a condena co fin de evitar a
súa posta en liberdade. Ou, en fin, se non se responde á am-

pla maioría social que, nas diferentes nacións do Estado, se-
gue sen entender que está a facer o exército español baixo
mando estadounidense nun Afganistán en guerra. Porque, en
definitiva, a construción democrática do Estado español é
imposíbel sen o recoñecimento da súa plurinacionalidade, a

plena separación entre Igrexa e
poder público ou unha política
de paz. E, por en canto, o go-
berno do PSOE ainda non de-
rrogou nin unha soa das leis de
excepción aprobadas por José
María Aznar. 

Remato como comecei. A
defensa da emenda contra a lei
de partidos concluíu afirmando
que “no BNG seguimos a pen-
sar que en política hai una gran
liña divisoria, a que separa
aqueles que apoian e xustifican
o terrorismo daqueles que
sempre o deostamos e comba-

temos. Porén, na política española e europea pódese aprezar
a existencia dunha outra división, a que separa os que se-
guimos acreditando na democracia e na liberdade e que de-
mocracia e liberdade son sempre a mellor solución dos que,
como o PP, están á espera de calquera escusa para limitalas
ou mesmo liquidalas. Estas fronteiras deixan ver ben clara-
mente cales son as verdadeiras ameazas que hoxe ten de en-
frontar a democracia. Dun lado, sen dúbida ningunha, o te-
rrorismo; do outro, tamén sen dúbida de ningunha caste,
aqueles que o aproveitan como arma electoral e como escu-
sa para limitar dereitos e restrinxir liberdades”. Fin da cita.♦

Comezo a pensar que Lugo, ou
ben ten o mal de ollo, ou gasta
uns gobernantes que fraquean
bastante. Cando gobernaba o PP
falouse de proxectos, de ideas no-
vas para a cidade, e permítanme
hoxe que saque o meu ramalazo
capitalino para falar diso; veuse
falando de facer cousas aquí cos
socialistas, que levan gobernando
a alcaldía luguesa nos últimos oi-
to anos. Pois non hai nada que fa-
cer. Nin arre, nin xo.

A nova ponte sobre o Miño,
necesaria e demandada de vello,
vai camiño de pasar dun proxecto
serio e pensábel para realizar en
poucos anos a unha entelequia á
que non se lle ve unha solución nin
práctica nin inmediata, cecais pola
chafallada coa que se fixeron os
proxectos, si é que existen, e que
cada vez que asoman á luz algúns
deles, formulan dúbidas e alega-
cións que semellan non van rema-
tar nunca cecais porque, como é
habitual, os proxectos están feitos
por xentes de fóra, con despachos
en Madrid que nin sequera se dan
unha volta polo terreo para coñe-
cer o que van facer nin o que po-
den estragar. Ou sexa, o da nova
ponte no Miño vai para largo por
moito que Xosé López Orozco e
Xosé Blanco aseguren o contrario.

Os lugueses tamén levan
tempo agardando que esta cidade
deixe de ser a única de Galicia
que non ten un auditorio público
acorde coa realidade actual. Os
conservadores do PP decidiron
na década do 1990 que se tiña
que facer no antigo Goberno Mi-
litar, no coñecido como cuartel
de San Fernando e por iso, no
1997, acordaron aprobar o Pepri
sen incluílo na súa protección a
pesar de tratarse dun edificio cun
par de séculos de antigüidade.

Chegados os socialistas ao
goberno municipal mantiveron a
idea de facer alí o auditorio cun
proxecto de cuberta elevada nun-
ha das súas partes que lle afecta-
ba en gran medida ao visionado
da Muralla, que non se debe es-
quecer que de momento segue a

ser Patrimonio da Humanidade.
A oposición mostrouse en

contra e mesmo se apuntou ao ca-
rro o PP, de quen partiu a idea que
agora semella esquecer porque do

que se trata é de dar guerra, pero
a guinda veuna poñer Icomos, un-
ha empresa asesora da Unesco
que se opuxo á reforma do cuartel
para auditorio e refuga o proxec-

to polo impacto que tería sobre a
muralla e máis, porque alteraría
as condicións do edificio.

Agora todo é recuar, todos a
unha, din, que Lugo non quedará

sen auditorio e que no caso de
non facelo no sitio pensado, xa
se pensa en novos presupostos e
tamén noutros lugares, na barrio
de Sanfiz, onde especularon os
construtores hai anos pensando
que se contruiría alí o novo hos-
pital da man do PP, recualificada
agora a zona polo goberno socia-
lista e polo tanto, lugar ideal pa-
ra ir enchendo de infraestruturas.

Así e todo, os lugueses come-
zan a estar un pouco anoxados
porque ven que nin ponte nin au-
ditorio nin AVE, do que nin se-
quera se sabe se chegará á cida-
de. Con este panorama, como pa-
ra vir prometendo cousas para as
municipais. Pero seguro que ha-
berá promesas. A feito. E moitos,
como antes, como agora, picarán.
Pero Lugo seguirá lastrado.♦

A cidade dos proxectos
imposíbeis

ANTÓN GRANDE

Unha maldición parece condenar os lucenses a non veren acabada ningun-
ha das obras que se anuncian desde hai anos. A ponte sobre o Miño, o au-
ditorio e o AVE son arelas que parecen imposíbeis de converter en feitos.

Lugo

Coches e casas
LOIS DIÉGUEZ

Da imbecilidade humana pódense destacar tantas ondas que fa-
riamos con elas un grandioso e escurecido mar. Pero agora mes-
mo son dúas as que arreo nos salpican co seu furor de neve in-
candescente: a obsesión por construír vivendas e a teima enfer-
miza por encher de coches até o curruncho máis esquecido. Hai,
no noso país, milleiros e milleiros de vivendas baleiras que che-
garían para as necesidades dunha demanda ben necesaria. Nas
cidades, vilas e no campo. Cantos cartos non aforrariamos todos
cunha pequena rehabilitación ou arranxo? E non castigariamos
as ribeiras, os parques ou os nosos montes coas novas constru-
cións. Librariámonos dos lumes que entran pola xanela. Habita-
ríamos o campo hoxe transformado en deserto perigoso e triste.
E se o tren, tan limpo e con historia alegre e viva, tan barato el,
tivese o mioco que lle botan ao coche, cantas mortes evitaría-
mos? O seu fillo viviría hoxe, meu señor, e a nosa irmá. Canto
aforraríamos, acariñando tamén a idea do automóbil colectivo?
Pero estaríamos a falar de racionalidade e sentido común, de
amor, dunha humanidade sá, e iso non é, certamente, obsesión
humana agora, pois o capitalismo voraz que comercializa coa
morte, necesita máis cebo cada día, máis e máis, e os e as que
deberían combatelo aliméntano sen remorso. É posíbel hoxe
transformar algo, apagar este inferno no que nos meteron? Qué-
relo ti, que te chamas progresista, socialista, nacionalista…?
Claro, a utopía xa non te convence.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Os pactos de Estado situaron
o debate político

no campo de xogo e conforme
coa axenda da dereita”



En que momento se atopa a in-
vestigación?

Nestes momentos xa se atopa
todo no xulgado e agardo que se
estea a investigar sobre a posíbel
relación que existe entre os detidos
e o Goberno municipal. No mo-

mento en que os detiveron e se
confesaron autores, esgrimiron to-
do tipo de argumentos para buscar
algún tipo de relación persoal en-
tre eu e máis eles, para tentar dis-
frazar o caso nunhas ameazas a un
particular e non a un cargo público

electo, algo que no código penal
reviste outra gravidade. A Garda
Civil está facendo comprobacións
dun deles, de Manuel Ricardo
Abal López, co equipo do Gober-
no do PP, xa que se supón que é
militante dese partido e hai cons-

tancia, temos as actas electorais,
de que cando menos foi interven-
tor popular nas últimas eleccións
autónomas de xuño do 2005.

Os acusados tentaron bus-
car algunha relación de tipo
persoal, asegurando un deles
que era primo seu.

Cando a garda civil detén os
acusados existe unha filtración á
prensa na que se asegura que un
deles, o cuñado de Manuel Ricardo
Abal, que tamén se apelida Girál-
dez, é primo meu. Todo isto engló-
base no que afirmei antes de que o
que tratan os acusados, aconsella-
dos polo seu avogado, é buscar al-
gunha relación de tipo persoal para
que tentar buscar causas persoais e
non políticas. Pero tal e como se
poderá comprobar unha vez se le-
vante o secreto de sumario, existe
unha relación directa entre as mi-
ñas denuncias a este infractor e a
queima do coche. Eu non coñecía
para nada nin os dous detidos nin o
portugués que supostamente me
ameazou dende o país veciño e que
estaba pagado por estes dous. Un-
ha vez que saíu o da relación de pa-
rentesco nos xornais, eu fixen unha
comprobación da miña árbore xe-
nealóxica e descubrín que como
moito pode haber un lonxano pa-
rentesco de que o meu bisavó e o
tataravó dun dos detidos poderían
ser primos. Estamos remontándo-
nos a 1868, o cal me parece de pe-
lícula, máis tendo en conta que es-
tamos nun lugar pequeno. Eles se-
guiron o consello de seu avogado
para que de ningún xeito se rela-
cionen as denuncias e a queima do
automóbil.

En que momento comeza a
sospeitar que atrás da queima
está Manuel Ricardo Abal?

A min chéganme denuncias
dos veciños de que unha empresa
está a utilizar un solo rústico espe-
cialmente protexido como casca-
lleira. Neses espazos está prohibi-
da calquera actuación sen unha au-
torización previa da Xunta. A em-
presa da que é propietaria a muller
de Manuel Ricardo Abal comeza a
guindar cascallos en febreiro e eu
interveño no expediente por peti-
ción dos veciños da zona a finais
de abril. O alcalde remitiu o expe-
diente á Xunta pero non tomou
ningunha medida para que cesara
a actividade, como precintar a zo-
na, medidas cohercitivas, orde de
corte da subministración eléctrica,
etc. Eu nos plenos de maio até ou-
tubro pedinlle reiteradamente ao
alcalde que tomase algunha destas
iniciativas, mentres a Xunta avan-
zaba o expediente para a restaura-

ción da legalidade urbanística. O
alcalde non tomou ningunha me-
dida cautelar até dous días despois
de que me queimasen o coche. A
partir dese momento eu comezo a
sospeitar que detrás da queima do
meu coche pode estar Manuel Ri-
cardo Abal, aínda que tamén pen-
so noutros cinco expedientes urba-
nísticos que denunciei. Non em-
bargante, cando a Domingos So-
lla, o vocal da entidade menor de
Morgadáns (Gondomar) lle quei-
man a casa e me di que foi por un-
ha denuncia contra unha cascallei-
ra, entón é cando me centro en
sospeitar da empresa familiar de
Manuel Ricardo Abad.

Por que a fiscalía non in-
vestigou o caso?

En ningún momento a fiscalía
se amosou interesada en investi-
gar o que aconteceu, nin tan se-
quera despois do acontecido en
Gondomar. As detencións chegan
por casualidade. Hai dúas sema-
nas estabamos celebrando unha
asemblea do BNG e chegou un
home dicindo que me tiña que
contar unha cousa. Tratábase dun
parente de Manuel Ricardo Abal
co que ao parecer tivera hai pouco
unha disputa por unha casa. Nesa
discusión, este home que se man-
tén no anonimato polo segredo de
sumario, díxolle que me ía contar
o que me fixera Manuel Ricardo
Abal co coche, xa que este amea-
zouno, supostamente e sempre
baixo palabras deste home, cunha
pistola. Entón veu falar comigo e
acabei convencéndoo para que
denunciase o caso perante a Garda
Civil. E así foi como houbo deti-
dos, pero a fiscalía non fixo nada,
e iso que eu lles entreguei seis ex-
pedientes urbanísticos que denun-
ciara para que traballasen neles
como posíbeis pistas, entre os que
estaba incluído este caso.

Pensa que electoralmente
lle pode pasar factura ao PP o
acontecido?

Nunca se sabe como poden
afectar estas cousas. O alcalde
do PP afirmou que nós tentamos
sacar partido disto, pero non
imos entrar nesa lea. Queremos
que o asunto se solucione xudi-
cialmente. De todos os xeitos o
PP renovou totalmente as súas
listas, e iso é porque saben que
non están limpos, especialmente
despois do acontecido coa inter-
vención do Plano Xeral. O BNG
ten o obxectivo de duplicar os
concelleiros e poder acadar ca-
tro, que con cinco do PSOE con-
seguiriamos desprazar o PP da
alcaldía.♦
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David Giráldez
‘A fiscalía non fixo nada por investigar

a queima do meu coche’

RUBÉN VALVERDE

Concelleiro do BNG en Nigrán, en novembro do 2005 o seu coche apareceu quei-
mado tras varias denuncias que presentara por irregularidades urbanísticas no con-
cello. A fiscalía nunca investigou o seu caso, do que só houbo detidos tras un tes-
temuño presentado perante a Garda Civil por un familiar do sospeitoso. David Gi-
ráldez repetirá como cabeza de lista en Nigrán nas vindeiras eleccións municipais.

PA C O  VILABARR O S
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“Aquí tenemos un vaso de leite galego, de dos-
sientos mililitros. Agora lo vamos poner en este ou-
tro vaso, máis grande, y lo va ocupar todo...” E así
seguido. Non, non é a reprodución da fala de Filo-
mena, a muller de Pelúdez, que as leitoras e os lei-
tores de Lugo coñecerán ben, pola recordación de
Trapero Pardo ou, na actualidade, de José de Cora,
que o segue publicando polas festas de San Froilán.
É a parla particular de Luís de Matos, habitual no
programa “Luar”, da Televisión Galega, prestixita-
dor, mago ou o que con exactitude defina a súa pro-
fisión. Non vexo este programa todos os venres po-
la noite, mais si algúns. Comecei escandalizándo-
me do esforzo, con resultados que supoño que el
xulga pulquérrrimos, deste profisional por falar es-
pañol, algo, por certo, polo que devecen tantos e
tantos portugueses. E, con efeito, facíao ben, por
moito que palatalizacións ou outros pormenores fo-
néticos delatasen a súa orixe. O escándalo proviña,
naturalmente, non do que el facía, senón de per-
guntármonos se non habería algunha alma caritati-
va que tivese a ben dicerlle que falase portugués se-
guido e se deixase de españolizar. Algo, con todo,
lle debeu de ser comunicado, porque o intento, ago-
ra, pasa por falar “galego”, á maneira do que inicia
este artigo, isto é, unha mistura acastrapada de ga-
lego-portugués-español, nun “cóctel” indixeríbel.
¿El non haberá, POR FAVOR, unha outra alma ca-
ritativa, mellor dito, alguén con dous dedos de fren-
te e un mínimo de respeito pola lingua galega, que
lle pida, aconselle, suxira, suplique... que fale no
seu portugués nativo e se deixe de trapalladas mi-
metizadoras do noso desastre?

Porque se dá a circunstancia de que “Luar” se-
gue a ser un dos programas da TVG de máis ampla
audiencia, co cal a re-dexeneración, a re-deteriora-
ción, a re-españolización, en suma, aumentan en ta-
maño e megafonía. Non abonda co castrapo natural
e espontáneo, non abonda coas graves feridas que o

idioma oficial do Estado inflixiu e inflixe no idioma
da Galiza, non abonda coa nula ou escasa existencia
de espellos-imaxes dignas da lingua e con receptor
masivo... Non abonda con comprobarmos o pouco
que o ensino obrigatorio (non falo de minorías cui-
dadosas) ten colaborado na necesaria reposición de
usos da lingua e xa non digamos na súa calidade e
xenuidade. Non abonda con ouvirmos a tantos res-
ponsábeis políticos un galego tipo “radio-fórmula”,
co cal ofenden non só a lingua senón unha parte do
seu salario. Non abonda con seguirmos a costas con
publicidade en español. Non. É preciso que un artis-
ta ou profisional do espectáculo, nun programa de
grande audiencia, se sume ao acastrapamento ram-
pante. Con estas prácticas, o que se reafirma e re-
forza é: 1. galego e portugués son linguas diferentes;
2. os portugueses “pérdense” por falaren español; 3.
o galego é unha mistura estomagante de español e
portugués. De modo e maneira que coa práctica
contraria o que se exteriorizarían, hixienicamente,
serían os axiomas contrarios. 

Debe de ser aquí, mesmamente, onde reside o
perigo amarelo: ouvirmos-lermos con naturalidade
portugués; informar os nosos viciños da realidade do
galego e da necesaria intercomunicación cultural Ga-
liza-Portugal; instruír sobre como nen a Galiza nen o
galego son anacos dialectalizados da España, senón
realidades autónomas e con aspiración a seren libres
e a poderen contemplarse en espellos realistas, non
cóncavos nen convexos. Debe de ser que non convén
remover aqueles preconceitos todos. Canta máis lu-
sofobia, máis galegofobia, e viceversa...

¿El haberá que criar unha comisión, elaborar
un plano, dispor un regulamento, dirixirse ao Va-
ledor do Povo, para que a lingua galega teña un
outro tratamento na pantalla da TVG? 

O dito: como dicían os irmáns Marx: “¡Máis
madeira!” Até que o comboio (a lingua) se des-
mantele de vez…♦

Máis castrapo!
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

A.N.T.
Axiña unha páxina de internet
(www.sinhorafranio.com) come-
zará a recoller novas adhesións ao
manifesto que a asociación Verbo
Xido realizou para manifestar o
apoio e a solidaridade co investi-
gador Dionísio Pereira, denuncia-
do por familiares de antigos repre-
sores responsábeis políticos de
Cercedo durante a ditadura. Nes-
tas semanas xa suman máis de
cincocentas as mostras recibidas,
colectivas e individuais. Historia-
dores, investigadores, colectivos
culturais, asociacións, partidos
políticos, sindicatos... a nómina
amosa a preocupación social que
despertou a denuncia presentada
nun xulgado pontevedrés e permi-
tiu tamén coñecer algunhas outras
presións que están a receberse por
parte doutros investigadores e co-
lectivos que traballan na recupera-
ción da memoria histórica.

Asemade, seguindo a convo-
catoria da Asociación pola Recu-
peración da Memoria Histórica
da Coruña, celebrouse unha reu-
nión que podería culminar na co-
ordenación dos colectivos locais
que traballan na mesma direc-
ción. Quince xa participaron  en
dúas xuntanzas e traballan na po-
sibilidade de coordenarse para
futuras actividades comúns. 

Nesa reunión tamén se consi-

derou a posibilidade futura de
convocar unha xornada que re-
flexione sobre as presións que
están a recibir as diferentes in-
vestigacións. Trataríase de orga-
nizar un acto mixto, dunha banda
de reflexión sobre a liberdade de
criación cientifica, dirixido a co-
lecivos da memoria e de investi-
gadores, para completarse nunha
convocatoria pública de denun-
cia doutras presións que se están
vivindo, procurando que se ma-
nifeste esta corrente solidaria
que despertou a denuncia contra
Dionisio Pereira. 

O Consello da Memoria e a
Consellaría de Cultura xa decidiron
o seu apoio a estas iniciativas.♦

Increméntase as adhesións
en solidariedade co
historiador Dionisio Pereira

Dionisio Pereira.



Cando Teresa, filla de César Alva-
jar, quen fora presidente do Casino
Republicano da Coruña na albora-
da republicana e, anos andados, re-
presentante do Consello de Galiza
no exilio parisino, encarou o públi-
co que inzaba o patio de butacas do
compostelán Teatro Principal para
lembrar ás súas compañeiras da ca-
dea herculina, non precisou nin de
guión nin de permiso ningún. Mes-
mo non debeu se disculpar por ter
perdido a súa lingua, a carón de
tantas outras cousas na diáspora,
porque o galego fluiu de seu, rexo
e convincente: “¡Cantas veces te-
ño pensado en vós ao longo da mi-
ña vida: sodes as miñas irmáns e
non vos esquecerei ate a morte!”.
Velaí, compartida por todas aque-
las Mulleres con Memoria que su-
biron ao estrado, unha cultura for-
xada no infortunio, na irmandade e
na fidelidade silandeira e resistente
a uns ideais liberadores: unha cul-
tura que tamén está presente no no-
so país, a carón de tanto estómago
agradecido, de tanta cabeza abai-
xada. De nós depende descubrila,
acariñala, incorporala á nosa
conciencia colectiva.

Foi a propia Teresa, que ingre-
sara na cadea da Torre con tan só 17
anos, quen respostou á pregunta
que, noutrora, deixou escrita en cla-
ve poética Pilar Pallarés: “¿Alguén
virá que salve os vosos nomes?”. E
contóunos a historia de Elena, unha
moza compostelá nai de dous fillos,
encadeada porque o seu home de-
sertara do exército franquista e pa-
sara ás ringleiras republicanas. Ta-
mén falou dunha muller de ‘vida
alegre’, “A Corales”, popular em-
pacadora e descargadora do Muro
coruñés que tiña agachados na súa
casa da Atocha Alta un fato de ra-
paces anarquistas: cando alguén
deu o sopro á policía en xuño de
1937, aquela peixeira xa entrada en
anos guiou polas rochas da beira-
mar dos Pelamios e Tras do Cemi-
terio aos seus acollidos, vestidos, a
penas, cuns calzóns. Se cadra nin-
guén lle contou a Teresa que na-
quelas mesmas rochas e por aque-
les mesmos días do inferno, nas co-
vas onde a rapazada do castigado
bairro das Atochas enredaba na
procura de percebes, aparecían pei-
tos de mulleres cravados nas pare-
des. Daquela, quizais non transcen-
deu que Basilisa Álvarez “A Cora-
les”, que tanto protexera a Teresa
Alvajar na cadea e que un día si e
outro tamén botaba enriba dos gar-
das a súa xenreira malfalada, fora
cando a República unha coñecida
sindicalista, delegada da Sección
de Empacadoras do “Sindicato de
Industria Pesquera” herculino e ta-
mén pertencera ao colectivo anar-
co-feminista das “Mujeres Libres”.
E tampouco soubo Teresa que “A
Corales” debeu andar clandestina,

exercendo de prostituta ocasional e
de esmolante algo máis de un ano,
sen esquecer os seus labores de en-
lace nas evasións por mar que os
mariñeiros anarcosindicalistas le-
varon a cabo en plena contenda; de
feito, a “Brigadilla” localizouna
nunha mísera pensión da barriada
dos Castros cando utilizaba o nome
de Sofía Rodríguez, seguindo o fío
da caída que frustrou a fuga da trai-
ñeira “Tres Hermanos” no outono
do ano 1938. Procesada pouco des-

pois, Basilisa foi condenada a 20
anos de reclusión e máis nada sou-
bemos dela.

Nos breves e ben construídos
discursos de Ánxela Bugallo e de
Carme Adán, máis unha vez únicas
representantes (con Encarna Otero
e Luis Bará) do Goberno galego
nos actos de recuperación da me-
moria, fíxose fincapé en que a re-
presión franquista tivo asemade
unha dimensión de xénero: moitas
mulleres foron represaliadas por

simpatizar cos idearios liberadores,
mais tamén por rachar coa submi-
sión e a invisibilidade á que as con-
denaba a visión patriarcal alentada
pola Igrexa Católica. Basilisa co-
mo as “Marías“ composteláns
(magoa dunha lembranza ao seu
testemuño transgresor), como Jua-
na Capdevielle, como Anuncia Ca-
sado “A Pasionaria de Viana”, co-
mo as mulleres de Lavadores exe-
cutadas, son exemplos ben acaídos
estendidos por todo o país. Marga

do Val, que teceu a emotiva malla
do acto coa habelencia dunha ex-
perta redeira, e Aurora Marco, que
puxo nomes e facianas ás mulleres
que os franquistas masacraron ou
quixeron converter en perpetuas
“hóspedes do silencio”, transmití-
ronos o sacrificio das que tiveron
que deixar todas as súas inquedan-
zas para sacar adiante aos seus
achegados. Unhas, calaron pero
non esqueceron; outras, nunca
ocultaron de portas adentro a
barbarie da caverna. Velaí a Car-
men Muíños, pai asasinado, nai
que toleou, arrodeada na súa casa
de Carril polas súas fillas e netas,
dicindo con orgullo: “¡nesta casa
sempre se falou!”. Como se falou
na de Aurelia Vidal, viúva do pre-
sidente do sindicato de mariñeiros
de Portosín, e que tantas concen-
tracións fascistas aturou diante da
porta da casa tras o fusilamento do
“seu” David. Como se falou na de
Palmira Otero, viúva así mesmo do
antigo secretario da CRG, José Vi-
llaverde. De todas elas, sábeo ben
quen tivo a sorte de tratalas, ema-
naba unha forza e unha dignidade
que tan só teñen as persoas que se
atreveron a mirar a vida aos ollos.
Eis a forza para teimar por un mun-
do mellor á que se referiu, pelada
tal que as mulleres humilladas e ra-
padas doutrora, Mercedes Peón. 

A homenaxe de Compostela,
non obstante, non pode ser consi-
derada máis que unha emotiva e
necesaria estación de tránsito, que
debe potenciar tanto un maior re-
coñecemento social como as pes-
cudas que levan hai tempo entre
mans escritoras e investigadoras
como Carmen Blanco ou Aurora
Marco, entre outras. Aínda sabe-
mos moi pouco do que lles aconte-
ceu ás mulleres a partires do 18 de
xullo de 1936. Nas cáseque dúas
horas que durou o acto, non se me
foi a lembranza do intenso ollar
adoecido de Pepita, a compañeira
do guerrilleiro socialista Cándido
Losada “Malvavisco”. Haberá cin-
co anos que os visitara na súa casa
da Vilavella das Frieiras: mentres
“Malvavisco” contaba o seu rotei-
ro combativo, Pepita asentía silan-
deira, matizaba a penas, mais aque-
las mans maltratadas amosaban
que ela tamén fora protagonista.
Cando quixen que relatara as súas
vivencias, non conseguín outra que
a súa confirmación de que a “Bri-
gadilla” deixáraa sen unllas tras in-
terminables interrogatorios. ¡Can-
tas coma ela consideraron que os
seus sacrificios, comparados cos
dos seus homes, non teñen impor-
tancia e non merecen ser contados!

Pepita faleceu no nadal de
2003, un mes antes que Cándido. 

Non hai tempo que perder.♦

DIONISIO PEREIRA é historiador.
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Mulleres das que aran nas leiras da historia subiron
ao escenario do teatro Principal de Santiago de
Compostela este sábado día 3 de marzo de 2007.
Cerca de 30 labregas, mariñeiras, obreiras, escrito-
ras... mulleres que sofren a historia que outros con-
tan, na súa maioría de máis de 80 anos de idade. Mu-
lleres con memoria, como o título do acto organiza-
do pola Consellaría de Cultura, a Secretaría Xeral da
Igualdade e a Concellaría de Cultura da cidade.

Subiron ao escenario e choraron como só o fai
a dignidade das mulleres que sufriron e resistiron a
represión da Besta. Pais mortos, nais mortas, exi-
liados, exiliadas, encarcerados, encarceradas, al-
draxados, aldraxadas. Irmáns, irmás, fillas, fillos,
elas propias paseadas, peladas, violadas...

Choraron as mulleres e choramos nós no público
a canda elas. Riron as mulleres e rimos con elas nós
no público. Avisaron mulleres a navegantes despista-
dos: eles aínda están aí, non hai que baixar a garda.
No público aplaudimos, aplaudimos, aplaudimos...

Xustísimas as intervencións das mulleres máis
novas: a condutora do acto, a profesora da Universi-
dade, as dúas mulleres que hogano son autoridades
políticas. E outra muller soubo transmutar en peza
musical de beleza e intensidade cósmicas o sufrimen-
to e a resistencia das súas compañeiras máis vellas.

Todas diferentes. Todas iguais.
Case ateigado o Teatro que ergueu a burguesía

compostelá no século XVIII para gozar dos espec-
táculos de moda e mirarse nos palcos e rexoubar.
Tamén nos mirabamos entre nós, o público emo-
cionado perante das Mulleres con memoria. Tamén
se escoitaron rexoubes coa retranca viva da terra:

– E non botaches de menos algún  político sen-
tado entre o público?

– Que queres. Non o verían politicamente co-
rrecto.

– Pero tamén non vin moitos historiadores.
– Tamén ti criticas todo. Terán que dedicarlle o

seu tempo a elaborar teorías de vangarda sobre a
Historia.

Moi pobre, a cobertura na prensa escrita, e, on-
de o acto ocupa algún espazo, semella que sexa
máis por empeño persoal de xornalista que por po-
lítica de xornal. Espeso silencio nos media máis di-
fundidos. Será que aínda están aí.

Para botalos de vez, cómpre seguir a tecer o mapa
que sinala derrotas cara futuros de igualdade, de liber-
dade, de fraternidade, sen explotación. Para arribar,
por camiños de terra, aire e mar,  ao porto de Utopía. 

Nese mapa están desde hai tempo os sinais que
as bágoas foron deixando nas caras dignas e fer-
mosas das nosas Mulleres con memoria.♦

XOSÉ LUÍS SANTOS CABANAS é Secretario da Asociación
A Oliveira de recuperación da Memoria, de Teo.

Emoción e ausencias
XOSÉ LUÍS SANTOS CABANAS

8 DE MARZO

O pasado sábado 3 de marzo, o Teatro Principal de Com-
postela acolleu a homenaxe Mulleres con Memoria, un

acto no que se lembrou o protagonismo das mulleres
na resistencia antifranquista, na República e no exilio.

Memoria das mulleres
Desteceron a súa vida para tecer a dos demais

DIONÍSIO PEREIRA

Acto no teatro Principal de Santiago o pasado sábado 3 demarzo.
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8 DE MARZO

No ano 2006 en Galiza o 60% da
poboación parada eran mulleres.
A estas altas taxas de paro cóm-
pre sumar que a temporalidade
segue a ser maior no colectivo fe-
minino, especialmente no sector
público, que os cargos de respon-
sabilidade dentro das empresas,
sindicatos ou partidos políticos
son ocupados por homes e que a
fenda salarial entre os dous sexos
é aínda unha realidade. Todas elas
poñen de manifesto unha proble-
mática laboral que a falta de polí-
ticas comprometidas coa conci-
liación da vida laboral e familiar
non fai máis que agravarse.

Sen un lema unitario, os
principais sindicatos que operan
en Galiza e grupos feministas
celebran o 8 de marzo o Día da
Muller Traballadora reivindi-
cando a erradicación da discri-

minación e apelando á implica-
ción do colectivo feminino na
loita e nas mesas de decisións
para a mellora das súas condi-
cións laborais e sociais.

En pleno ano de eleccións
sindicais Secretaría da Muller da
Confederación Intersindical Ga-
lega (CIG) escolleu o lema “Mu-
ller: participa e loita”, perseguin-
do “unha maior presenza das
mulleres en cargos de responsa-
bilidade e representatividade,
acorde a súa presenza activa na
actividade laboral”. Como expli-
ca Natividad López Gromaz no
informe sobre a situación socio-
económica da muller que vén de
publicar o sindicato “a proble-
mática situación laboral obriga a
moitas mulleres a atopar na eco-
nomía informal ou na emigra-
ción a solución aos problemas,

que os poderes públicos non
axudan a resolver, ao entendelo
como un problema privado e non
como algo social”. Neste senso,
a secretaria da Muller, Elvira Pa-

tiño, denuncia que “malia ter
mudado o discurso político a
muller segue padecendo unha si-
tuación de desigualdade real”.
En Vigo, a Coruña, Lugo e Pon-

tevedra celebraranse asembleas,
centradas nas problemáticas da
muller, seguidas de concentra-
cións e manifestacións.

Nas nove comarcas CCOO

Desculpem que no Dia Internacional da
Mulher não lhes fale da música culta ga-
lega, porque há outras músicas –perver-
sas, brutais, destrutivas, que ferem e ma-
tam– músicas anti-culturais que precisam
da nossa atenção urgente para salvar a
dignidade humana. 

Temos demasiados buracos negros
nesta sociedade e não podemos olhar para
outro lado sem sentir repugnância da es-
pécie animal que nos engloba. O silêncio
nos convertiria em vulgares inflagaitas a
animar uma festa amarga, cruel e indigna. 

A violência, em qualquer dos âmbitos
onde se manifesta –familiar, laboral, festi-
vo, político, militar, religioso, ou de esta-
do–, é sempre a mesma e tão só variam os
graus de intensidade, impunidade ou to-
lerância social. Só existe uma forma de
violência: a que degrada a dignidade do ser
humano, é dizer, que rompe alguma forma
de integridade da vítima, seja física, psí-
quica, sexual ou moral. Toda violência é
igual de intolerável e nada a pode justificar. 

As multinacionais do ócio globalizan-
te, essas que nos acossam por toda a parte
para forçar-nos a consumir a sua bazófia
pseudo-cultural, sabem muito bem que a
indústria da violência é o negócio mais
rendível porque subverte a capacidade crí-
tica dos indivíduos e os torna mais sub-
missos. Uma cantadeira usamericana mui-
to ouvida pelos adolescentes de tudo o
mundo, Britney Spears, numa das suas

canções deixa cair uma frase aparente-
mente inocente, mas instalada no subcons-
ciente dos futuros adultos é uma bomba de
relojoaria. “Hit me, baby, one more time”
(Golpeia-me outra vez, baby) que repetido
uma e outra vez chega a interiorizar-se e
legitimar uma violência execrável da qual
as mulheres são as vítimas principais. 

Nos textos da música tradicional há
exemplos de vileza moral contra as mul-
heres, e muitas das canções populares em
espanhol que configura o repertório habi-
tual das orquestras de baile que amenizam
as inúmeras festas que se celebram por to-
da a Galiza durante o ano, falam de sexis-
mo, violência e maltrato sem que ninguém
faça nada por evitar essa sibilina forma de
vexação, vergonha e tormento que se diri-
ge festivamente contra as mulheres. Desde
o tango de Carlos Gardel, “Tomo y obli-
go”, que diz textualmente “los celos me
estaban cegando / no sé como pude conte-
nerme / y no la maté”, passando pela fa-
mosa copla “La bien pagá”, até as atroci-
dades que dizia o roqueiro Loquilho na
canção “La mataré” onde expressa barba-
ridades desta índole: “quiero verla entre
los muertos / que no la encuentre jamás /
porque sé que la voy a matar”. 

Uma justificação perversa da violên-
cia é aquela que pretende convencer-nos
da sua necessidade para impor disciplina,
ocultando interessadamente que a disci-
plina só se adquire com estima e respeito.

A disciplina depura o pensamento e valo-
riza a liberdade pessoal transformando-
nos em seres sociais, e também nos capa-
cita para superar os condicionamentos in-
ternos ou externos que encontramos na vi-
da quotidiana. As normas de convivência,
a democracia e mesmo a autoridade fun-
damenta-se na disciplina mas quando esta
é imposta com violência então se conver-
te em vulgar repressão. A disciplina nos
faz livres mas a violência nos escraviza. 

As relações sociais baseadas na violên-
cia são todas de estrutura vertical. Acima
está o poder, a força, a autoridade, a lei,
elementos tradicionalmente considerados
masculinos. Abaixo está a submissão, obe-
diência, e tudo o que a tradição judeu-cris-
tiana considera próprio da mulher, como
descanso do guerreiro, beleza, encanto,
sensibilidade; e chega inclusive à infâmia
de a qualificar de sexo débil e confiná-la à
função doméstica e reprodutora que Engels
definiu como “proletária do homem”. O
discurso de comunicação vertical sustenta-
se no já-dito, na memória acrítica, no aca-
tamento do “status quo”, na alieanação ou
anulação da personalidade individual, em
fim, nos preconceitos falocêntricos que ga-
lantemente nos atraem para, uma volta
atrapados nesse campo de gravitação, des-
cobrir com horror que é um buraco negro
que se alimenta da nossa destruição. E fu-
gir dele não sempre é factível. 

Temos de depurar ainda muito as nor-

mas de convivência social para transfor-
mar essa comunicação vertical num dis-
curso horizontal formulado e dito por nós
mesmos num plano não hierárquico, entre
iguais, porque o poder não existe como
objecto natural, o que sim há são relações
de poder como práticas sociais, que dizia
Michel Foucault. Mas isto é a essência do
feminismo como revolução cultural e ide-
ológica que pretende libertar por igual ho-
mens e mulheres e dar uma nova forma as
relações individuais e sociais. 

Nenhum avanço cultural ou social se
produz em compartimentos estancos e na
música culta ocidental dos últimos cem
anos, como em todas as artes, opera-se esse
mesmo processo de transformação da lin-
guagem vertical –falocêntrica, tonal– em
linguagem horizontal –sem hierarquias, ato-
nal– mas os preconceitos culturais seguem a
aliciar uma perversa indústria da violência
globalizante que se retroalimenta duma re-
criação involutiva da tradição e dum conser-
vantismo infértil da música popular. 

Numa estrutura horizontal do discur-
so, da linguagem, da sociedade, existem
tensões e distensões mas nunca violên-
cias. E isso é precisamente o que muitos
vêem com receio porque para eles signi-
fica a perda do controle. 

Devemos proclamar então que uma ou-
tra música é possível.♦

www.soutelo.eu
ant@soutelo.com 

Dia da Mulher: Outra música é possível
RUDESINDO SOUTELO

Créase na Arxentina o colectivo de galegas na diáspora Herbas de Prata

Erradicar a discriminación e implicarse no ámbito laboral
son as principais reivindicacións do Día Internacional das Mull

M.B.
Apelando á implicación da muller na loita pola mellora das sú-
as condicións laborais e sociais e esixindo a igualdade e a erra-
dicación da discriminación tanto no ámbito familiar como no
traballo, os principais sindicatos galegos e grupos feministas
celebran o 8 de marzo o Día Internacional da Muller Traballa-
dora. Paralelamente aos actos reivindicativos que se desenvol-
verán en toda Galiza, preséntase en Bos Aires o colectivo de ga-
legas da diáspora Herbas de Prata. Entre as actividades que
porá en marcha están a creación dun premio e a intención de
crear unha rede mundial de asociacións de mulleres galegas.
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H. VIXANDE
Un decreto que prepara a Con-
sellaría de Educación que regu-
lará a admisión de alumnos nos
centros privados concertados
obrigaraos a que reserven até o
final da matrícula o 15% das
prazas para escolarizar fillos de
inmigrantes. Se a principios de
curso a Consellaría negaba que
houbese discriminacións cara
este colectivo, agora admíteas.

A mediados de setembro de 2006
o subdirector xeral de Inspección
Educativa da Consellaría de
Educación, Xosé Graña, asegu-
raba en A Nosa Terra (número
1.235, páxina 3) que “non detec-
tamos ningunha irregularidade
ou anomalía na escolarización de
inmigrantes, no momento en que
tivésemos a sospeita de ser así,
abriríamos unha investigación”.

As declaracións de Graña en-
marcábanse nunha reportaxe que
denunciaba que o ensino público
escolarizaba o 84,6% dos fillos de
inmigrantes porque a privada e a
privada concertada –esta última
financiada con cartos públicos–
introducían mecanismos para im-
pedir a súa matrícula. Nese senti-
do, Xosé Graña chegou a afirmar
que esta situación podía deberse
máis á “decisión dos pais, porque
ao mellor non queren que os seus
fillos vaian á concertada e pre-
firen que vaian á pública e, sobre
todo, pode ter que ver coa zonifi-
cación das cidades. As cidades es-
tán divididas en zonas e tradicio-
nalmente os colexios concertados
están nas cidades, mentres que os
inmigrantes non poden vivir nos
centros e teñen que marchar para
o extrarradio, onde hai máis esco-
las públicas”.

A realidade desmentía

As declaracións do subdirector
xeral xa no seu momento choca-
ban coa realidade, pois o censo
indica que case a totalidade da
poboación inmigrante reside nos
centros urbanos. Así se produce
no principal lugar receptor deste
colectivo, a cidade de Vigo. 

Ademais, as palabras de Xosé
Graña non só as contrariaban os

datos do padrón, senón que agora
a Consellaría de Educación vén
de quitarlle a razón ao anunciar
un decreto de matriculación nos
centros públicos e concertados
que obriga a que se reserve un
máximo do 15% das prazas até
final de prazo para os nenos “con
necesidades específicas de apoio
educativo”, nomeadamente os fi-
llos dos inmigrantes.

Con esta medida compensara-
se un chisco a discriminación que
padece este colectivo, xa que os
rapaces fillos de inmigrantes po-
derán matricularse durante o pra-
zo normal e os que veñen de che-
gar terán tempo de incorporarse
aos centros concertados ao ter ga-
rantido a maiores unha reserva
dun quince por cento das prazas.

A discriminación que padecí-
an os inmigrantes consistía en
dificultarlles a matriculación nos
centros concertados indicándo-
lles que xa non quedaban prazas,
a miúdo ocupadas por fillos de
galegos procedentes de zonas
distintas ás que lles corresponde-
ría a ese colexio, pero que se
censaran noutro lugar para poder
acceder ao centro concertado.

Non só os fillos de inmigrantes
son vítimas desta exclusión na ma-
triculación. Indirectamente o resto
do alumnado dos colexios públi-
cos padece esta discriminación
porque é a escola pública a que ten
que cargar en exclusiva co esforzo
de educar a un colectivo que a
miúdo presenta carencias que
cómpre corrixir con medidas de
apoio. O reparto da matrícula dos
fillos dos inmigrantes de forma
máis equitativa, distribuídos entre
colexios públicos e concertados,
impediría unha incidencia negati-
va que a concentración só nos cen-
tros públicos estaba a producir.

A decisión da Consellaría de
Educación corrixindo a súa opi-
nión inicial de que non había dis-
criminación foi saudada polos sin-
dicatos. “Os colexios concertados
esquivaban a escolarización dos
nenos con problemas e dos inmi-
grantes”, denunciou o secretario
xeral da CIG-Ensino, Anxo Lou-
zao. O sindicalista, ademais, re-
clamoulle a Educación que “vele
polo cumprimento” do decreto.♦

Un decreto obrigaraos
a que reserven o 15% das prazas

Educación recúa e admite
que os centros
concertados evitan
escolarizar inmigrantes

levará unha proposta de igual-
dade a unha empresa na que a
presenza da muller non sexa
maioritaria e firmará acordos
con elas. Na Coruña, por exem-
plo, o 9 de marzo a Asociación
Provincial de Empresas da
Construción asinará un conve-
nio co sindicato para procurar a
igualdade e a incorporación da
muller ao sector. Iniciativas se-
mellantes terán lugar en outras
oito empresas do país.  

Pola súa banda UGT Galicia
desenvolverá nas principais ci-
dades galegas actos baixo o le-
ma “De ti, a ti, iguais”. Na sede
da Coruña farase entrega de in-
signias a mulleres destacadas do
sindicato, ao igual que se fará en
Compostela, Lugo, a costa lu-
cense e Pontevedra mentres que
en Ferrol Pilar Millor dará unha
charla obre a situación femini-
na. En Vigo o sindicato organi-
zou unha xornadas “A igualda-
de: unha materia pendente”, en
Arousa o 9 abordarase nunha
charla a Lei de dependencia.

A Marcha Mundial das Mu-
lleres escolleu o lema “Elixe:
compartir ou discriminar”. Deste
xeito a MMM coloca a sociedade
“nunha encrucillada, onde só se
poden seguir dúas direccións: a

do cambio social que permita
compartillar o traballo que susten-
ta a existencia da humanidade, ou
o camiño da perpetuación da dis-
criminación das mulleres, onde a
violencia e a pobreza coexisten co
gasto sen medida, a ostentación e
a depredación do planeta”. A
MMM convoca concentracións
en Cee (Praza 8 de marzo), Com-
postela (Praza 8 de marzo), Ferrol
(no Cantón) e Vigo (Praza de Por-
tugal) ás 20 horas e na Coruña
(Obelisco) e Pontevedra (Praza 8
de marzo) ás 20:30 horas.

O concello de Culleredo sú-
mase aos actos coa posta en
marcha da campaña Simple-
mente ser muller que do 8 ao 26
de marzo ten programadas unha
tertulia radiofónica, un obradoi-
ro xuvenil de fomento da igual-
dade, unha cena de convivencia
e diferentes cursos dirixidos ao
colectivo feminino.

Herbas de Prata

Da outra beira do Atlántico, en
Buenos Aires ese mesmo día
preséntase o colectivo de ga-
legas da diáspora Herbas de
Prata, que nace coa intención de
conformar unha rede mundial
de asociacións de mulleres ga-

legas. A presentación farase no
transcurso dun acto conmemo-
rativo no que se reflexionará so-
bre o papel das mulleres galegas
na sociedade arxentina e na co-
lectividade galega así como a
importancia das migracións hu-
manas dende o punto de vista
feminino. No acto intervirán a
fundadora do colectivo, Adela
Fernández Cruz, Ana Miranda,
María del Carmen Araujo Bali-
ñas e Antonio Pérez Prado. 

Herbas de Prata dará a coñe-
cer ademais ás galardoadas cos
premios Rosalía e Virxinia Pe-
reira, creados para distinguir a
aquelas mulleres que levan unha
vide de loita pública nalgunha
causa. Este ano o Rosalía recaeu
en Dionisia López Amado e o
Virxinia en María Rosa Iglesias.

Con apenas varios meses de
vida a asociación nace coa idea de
“tecer unha rede de mulleres emi-
gradas e os seus descendentes que
permita a colaboración con elas
nas problemáticas propias”. Para
iso a organización traballará na
“promoción da capacitación das
mulleres, na atención dos seus
problemas e na posíbel vincula-
ción coas institucións públicas e
privadas que nos permitan medrar
nesas direccións”♦

a Herbas de Prata

e no ámbito laboral
a Internacional das Mulleres

Non podemos esquecer o progreso das mulleres no
exercicio dos seus dereitos como persoas e como
cidadás, pero estes avances non se reparten por
igual e as mulleres con diversidade funcional teñen
que enfrontarse a múltiplas barreiras que dificultan
a súa calidade de vida. Na conmemoración do “Día
Internacional da Muller Traballadora” é necesario
seguir reivindicando a igualdade de oportunidades
e o respecto que merecen todos os seres humanos.
O movemento asociativo das mulleres tampouco
acaba de reparar nunha parte do seu colectivo por
non considerar a variábel “muller e diversidade
funcional”, quedando así relegado e illado da vida
educativa, profesional e social.  

Para saír de situacións de desvantaxe hai que
empezar por modificar a linguaxe pexorativa que
acompañou sempre os grupos marxinados. Se-
guen sendo inapropiados termos como “sofre”,
“padece”, “está afectada”... Non é suficiente cun-
has leis que favorezan o cambio se non suprimi-
mos as barreiras mentais. Sirva de exemplo que
non admitiron nunha das galas do concurso Ope-
ración Triunfo unha moza en cadeira de rodas por
cuestións de estética. O grao de satisfacción que
experimenta unha persoa ten moito a ver coa súa
autoimaxe e resulta difícil librarse da influencia
das mensaxes publicitarias. Non é a diversidade
funcional, senón os factores sociais e ambientais
os que provocan problemas de autoestima; non
encaixar no molde estabelecido de beleza e boa
presenza limita as posibilidades de relacionarse. 

Se as mulleres en xeral teñen menos oportu-
nidades de acceder a traballos de calidade e ben
remunerados, no caso de ter algunha diversidade

funcional as expectativas profesionais son esca-
sas. A realidade no mercado laboral é de invisi-
bilidade e de dupla discriminación no acceso a
este, discriminación que aumenta se falamos da
muller que vive no mundo rural. Como dato re-
levante dicir que máis do 75% están clasificadas
como “inactivas” e, por tanto, fóra dos circuítos
de inserción laboral. As que traballan están, en
moitos casos, en situacións de explotación. A
maioría acceden á educación de forma limitada e
os niveis de formación e emprego son inferiores
aos dos varóns. Se as persoas con diversidade
funcional triplican a taxa de desemprego en rela-
ción ás persoas sen diversidade, no caso das mu-
lleres aínda dobran a taxa masculina situándose
arredor dun 80%. 

Vivimos nunha sociedade que se caracteriza
pola exclusión dos débiles e por pecharlle os ollos
ao distinto. Tanto ouvir falar de mulleres con dis-
capacidades parece dar a entender que existen mu-
lleres con capacidades cando a realidade é que to-
das as persoas teñen unhas capacidades e unhas li-
mitacións. As mulleres con diversidade funcional
forman parte da diversidade social e só necesitan
oportunidades para poder demostrar as súas. Son
máis da metade da poboación e, porén teñen pou-
ca representación social e política. Hai que perder
o medo a participar de maneira activa para derri-
bar barreiras e ideas preconcibidas que impiden
ou limitan a inclusión na sociedade. Aínda que es-
tamos no “Ano Europeo da Igualdade de Oportu-
nidades”, sen igualdade de dereitos e sen dar res-
posta á diversidade todo quedará en teoría e de-
claración de intencións para saír na foto.♦

Igualdade de oportunidades?
MARISOL BRAVOS



RUBÉN VALVERDE
A CIG e CC OO preparan actos
conmemorativos para celebrar o
día da Clase Obreira Galega.
UGT, pola súa banda, non vai
celebrar o día con carácter na-
cional e só fará actos locais en
Ferrol. Segundo a CIG, o dez
de marzo ten que servir para
reivindicar o dereitos dos tra-
balladores e que se elabore un
marco galego de negociacións
colectivas. Para CC OO, cómpre
seguir apostando polo diálogo
social como a mellor maneira
para acadar saídas acordadas.

Hai 35 anos, en 1972, traballado-
res de Vigo e de Ferrol saíron a
rúa para protestar contra as con-
dicións laborais da ditadura fran-
quista. Nunha das concentra-
cións, a de Ferrol, foron asasina-
dos dous traballadores da antiga
Bazán, Amador e Daniel. Aque-
les operarios reivindicaban algo
tan elemental como que os traba-
lladores participasen na nego-
ciación dos convenios.

Este ano, unha vez máis a
CIG celebrará actos por separa-
do de CC OO e da UGT. O sin-
dicato nacionalista argumenta
que as centrais estatais asinaron
en Madrid por sexto ano conse-
cutivo un convenio para “au-
mentar os salarios tan só un 2%
nos Convenios, ignorando as es-
tatísticas que indican que nos úl-
timos dez anos os salarios me-
draron por debaixo da inflación”.

A CIG convoca unha mani-
festación e unha ofrenda floral o
día dez ás 12,30 no monumento
ao 10 de Marzo en Ferrol. Ade-

mais, por primeiro ano convocan
un premio “Día da Clase Obreira
Galega” o día nove de marzo,
coincidindo co día do consello
Confederal. “O obxectivo é apro-
veitar esete evento para facer en-
trega dun premio baixo ese nome
a un conflito de especial relevan-
cia polo tipo de reivindicación,
polo contido do mesmo, pola so-
lidariedade manifestada polos
traballadores, etc. Ademais, fara-
se entrega de mencións de carác-
ter individual a aquelas persoas
que pola súa actividade militante
e polo seu compromiso coa acti-
vidade sindical merecen un reco-
ñecemento”, explica o secretario
xeral da CIG, Xesús Seixo.

Por outra banda, CC OO ce-
lebrará unha manifestación o día
dez ás doce da mañá que saírá da
praza do Dez de Marzo, onde
previamente, se fará unha ofren-
da floral. Ademais, a fundación
Dez de Marzo tamén fará entre-
ga de cinco premios a persoas
que defenden as liberdades sin-
dicais. Este ano os galardóns fo-
ron para Fernando Miramontes
(concelleiro de EU de Ferrol),
Pilar Pérez (movemento demo-
crático das mulleres), Miguel
Vaquero (sindicalista da Telefó-
nica), Xesús Aneiros (iniciador
de CC OO-Banca) e Anxo Gue-
rreiro (político e represaliado du-
rante o franquismo).♦
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A industria
na axenda politica

MANUEL CAO

Un dos cambios máis importantes que se detecta nas políti-
cas elaboradas pola Xunta do bipartito atinxe á importancia
que a industria ten na axenda política e mediática tanto no
referente a iniciativas propias como á reacción diante das
decisións adversas que en momentos determinados tomaron
certas empresas ou institucións. Coa excepción da posta en
marcha das políticas potenciadoras das enerxías renovábeis,
positivas no caso da enerxía eólica e negativas no caso da
xeneralización das minicentrais, as últimas etapas da Xunta
de Manuel Fraga contaron con políticas continuístas centra-
das na relación con algúns grupos de intereses xa consoli-
dados pero con ausencia de novas ideas ou estratexias para
reactivar o sector industrial galego. Todo iso nun contexto
caracterizado pola tendencia á deslocalización derivada da
baixa competitividade do tecido industrial español manifes-
tado no continuo incremento do déficit comercial, é dicir,
nun contexto adverso que require de reaccións tanto dende
o ámbito público como privado.

Dende a fallida operación para retornar Unión Fenosa
ao dominio do capital galego nin os axentes privados nin os
públicos se amedoñaron e proseguiron ou encetaron novas
vías e estratexias para potenciar o tecido industrial do país.
A proposta de Barreras serve para ilustrar un maior dina-
mismo socioeconómico e político ao vencellar iniciativas
privadas e públicas até agora descoñecidas que, á parte do
resultado final a curto prazo, poñen de manifesto que xa
existe unha nova forma de deseñar estratexias e implemen-
tar políticas indicándolles a electores e axentes que algo de
cambio parece que hai. A chegada de novos equipos ás con-
sellarías incorporaba unha ruptura coas inercias do pasado
tanto polo tipo de relacións dos novos dirixentes como po-
la percepción apriorística da situación económica de Gali-
cia manifestada na atribución de grandes responsabilidades
á Xunta no devir da dinámica socioeconómica do país. As
políticas intervencionistas fóronse abrindo camiño median-
te accións que tiñan en conta as propostas de axentes e em-
presas de xeito que o dinamismo socioeconómico pree-
xistente foi capaz de atopar interlocutores inexpertos pero
proclives a iniciaren vías de actuación que antes eran im-
pensábeis pola rede de intereses creados consolidada elec-
toral e socialmente.

Un factor adicional que ter en conta deriva do reparto de
áreas no pacto de goberno. Se para o BNG quedou a Conse-
llaría de Industria, para o PSdeG-PSOE foi a de Economía,
incluindo o Igape, que era o principal instrumento de política
industrial dende principios do 1990. Esta situación derivou
nunha competencia pola posta en marcha de iniciativas de po-
lítica industrial manifestadas no estabelecemento ou estreita-
mento de vencellos cos axentes socioeconómicos máis diná-
micos do país (empresas, clusters, asociacións profesionais,
etc) mediante plataformas organizativas e reunións sectoriais.
Esta competencia creativa estase a ler principalmente na súa
vertente político-electoral pero pode ter consecuencias prácti-
cas como a posta en marcha de proxectos reais con novos in-
vestimentos que mitiguen a deslocalización das actividades
cara a áreas con mellor relación de custos en factores de pro-
dución e maior potencialidade de medra.

Os datos recentes da evolución da economía galega re-
velan unha mellora efectiva tanto no crecemento como no
emprego. Aínda que a puxanza da construción explica boa
parte desta dinámica son perceptíbeis as potencialidades de
certos sectores preexistentes e a emerxencia de actividades
derivadas da implementación de reformas institucionais
que poñerán en valor recursos ociosos no sector industrial
pero tamén no agroforestal. As políticas sociais daranlles
un grande impulso aos servizos contribuíndo á satisfacción
das necesidades colectivas, á creación de emprego e á in-
novación nas industrias auxiliares.♦

‘Os datos recentes da evolución
da economía galega revelan
unha mellora efectiva tanto

no crecemento como no emprego”

R.V.A.
O fenómeno de integración
transfronterizo Galiza-Norte de
Portugal está situando á euro-
rrexión como unha das mellores
acopladas de Europa. Na actua-
lidade, Galicia xa é a comuni-
dade do Estado con maior inter-
cambio comercial co país veci-
ño, superando os 1.750 millóns
de euros. “Se Galicia fose un
Estado independente sería xa o
sexto destino das exportacións
portuguesas, logo do Reino
Unido”, explica o semanario
Expresso, que publica unha am-
pla reportaxe sobre esta rela-
ción económica crecente.

Os intercambios comer-
ciais, indica o periódico portu-
gués, víronse incrementadas en
máis de 1.100 millóns de euros
dende 1999. Pero non só no co-
mercio se deixou sentir a inte-

gración, tanto en Valença como
en Vilanova de Cerveira, os
parques industriais están ocu-
pados nun 70% por empresas
galegas.

“As dúas rexións da fronteira
son case vistas, no exterior, co-
mo unha única economía. De tal
forma que os Gobernos están po-
ñendo en marcha acordos para
facer unha xestión integrada da
política de transportes. Ademais
do AVE de Vigo ao Porto, están
en marcha planos para transfor-
mar o aeroporto Sá Carneiro
(Porto) na infraestrutura aero-
portuaria de referencia na zona”,
explica o semanario.

Os datos que ofrece o Ex-
presso dan conta da dimensión
que ten a economía e que tal e
como aseguraba o economista
Santiago Lago nunha entrevista
en A Nosa Terra, dan un poten-

cial económico importante co
que non conta ningunha outra
comunidade do Estado, ofrecen-
do un mercado de máis de sete
millóns de habitantes. 

Se Portugal exportou a Gali-
cia mercadorías por valor de
1.750 millóns de euros, nós ex-
portamos a Portugal máis de
2.000 millóns de euros entre
xaneiro e novembro do 2006, o
cal nos dá un balance positivo.
Nos últimos 14 anos Galicia os
empresarios galegos investiron
máis de 507 millóns de euros
no país veciño e as empresas
portugueses levan investidos
550 millóns de euros entre o
2002 e o 2004. Por último, ou-
tro dato significativo é que se
calcula que en Galicia traballan
máis de 30 mil portugueses em-
purrados polas crises no sector
téxtil e na construción.♦

Galicia xa é o principal socio comercial
de Portugal dentro do Estado

CC OO e UGT marcharán nunha manifestación
conxunta polas rúas de Ferrol

A CIG pedirá un marco de
negociación colectiva propio
no día da Clase Obreira Galega

PA C O  VILABARR O S



DANI ÁLVAREZ / BILBAO
A decisión do presidente do go-
berno central de rebaixar a ca-
dea para Iñaki de Juana ten por
obxectivo conseguir que a ETA
asuma o autonomismo vasco-na-
varro de Arnaldo Otegi e renun-
cie definitivamente ás armas. Es-
te éxito chegará antes de que o
PP poña a maioría da opinión
pública en contra de Zapatero?

O goberno español decidiuse a to-
mar unha decisión sumamente
arriscada para serenar a situación
en Euskadi, e tentar así que as es-
peranzas de paz renazan, tras a
frustración que se derivou do aten-
tado na T4 de Barajas. A conce-
sión da cadea atenuada a Iñaki de
Juana Chaos será, de seguro, a me-
dida máis impopular de todas as
que o Goberno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero vaia tomar en to-
da a lexislatura. Este era un caso
que ameazaba a convivencia en
Euskadi desde o 7 de agosto de
2006, cando o preso decidiu co-
mezar unha folga de fame sen con-
sultar coa dirección da ETA nin co
contorno da esquerda abertzale.
Esa primeira folga prolongouse
durante 63 días, e De Juana aban-
donouna cando recibiu garantías
de que non sería condenado por ter
escrito dous artigos de prensa.

Pero a Audiencia Nacional
española, a instancias da Fiscalía
que controla o Executivo, con-
denouno a 12 anos e 7 meses por
ameazas terroristas e De Juana,
seguramente o preso máis dísco-
lo de todos os da ETA, retomou a
folga de fame. A historia conse-
guinte xa é coñecida: o Tribunal
Supremo rebaixou a pena a tres
anos retirando o termo “terroris-
tas” do delito de amiazas. Xa por
aquel entón, a presión da extrema

dereita e os seus corifeos era tan
esmagadora que boa parte dos
maxistrados do Supremo, cons-
cientes de que nos escritos de De
Juana era difícil atopar elementos
incriminatorios, non foron quen
de absolvelo. Tan só dous dos 16
asinaron un voto particular pe-
dindo a excarceración do preso.

Neste caso dixéronse, e aínda
se din, moitas trolas. Por exemplo,
dicir que un home convicto por 25
asasinatos non pode quedar en li-
berdade. Pode e, ademáis, debe se
así o di a lei. Un non pode máis
que rir mentres chora cando escoi-
ta os presuntos defensores da le-
galidade e o Estado de Dereito pe-
dir respecto para as leis mentres
din que esas leis son inxustas.
Aínda por riba son os mesmos que
lexislaron e, aínda máis, son quen
se manifestan ante os tribunais
pola rebaixa da condena a este
preso. Por que ninguén lembra o
que dicían eses mesmos cando os
abertzales se concentraron para
apoiar un lehendakari encausado
por unha reunión política?

Coa rebaixa da pena, a situa-
ción quedou exclusivamente en
mans do goberno central. Fontes
ben informadas aseguran que, de
ter tardado máis días a resolución
do Supremo, Zapatero tería asina-
do un indulto para De Juana Cha-
os, consciente de que a morte des-
te preso sería fatal para a convi-
vencia en Euskadi. Pero as cousas
puideron reconducirse e en 24 ho-
ras de frenesí, o goberno enviou a
De Juana a un hospital vasco e a
esquerda abertzale convenceu a
este para que abandonase a folga
de fame, malia que el dixera en
The Times que non aceptaba nin
tan sequera o terceiro grao, que só
quería a liberdade porque non co-
metera ningún delito.

Do PP e dos seus non se pode
agardar nada que vaia en beneficio
da convivencia e da paz. Mariano
Raxoi, a quen houbo inxenuos que
situaron como o líder dos modera-
dos do PP, revelouse como un au-
téntico instigador das masas fa-
mentas de foliada antigoberna-
mental e convocou unha manifes-
tación por esta decisión. O PP xa
se manifestara cando aínda non
había medidas de graza para De
Juana. O que poderiamos denomi-
nar como manifestacións preventi-
vas. O problema que ten agora o
PP é que dixeron tantas cousas que
xa é difícil que digan algo máis su-
bido de ton do que xa teñamos ou-
vido. Quizais o extremismo da de-
reita sexa o único capaz de amor-
tecer esta medida de Zapatero e
Alfredo Pérez Rubalcaba, quizais
a máis semellante ao erro cometi-
do por José María Aznar ao entrar
no Iraq, desde o punto de vista dal-
gúns socialistas tatexantes diante
do empurre da extrema dereita.

Pero o goberno español, ao
menos no caso vasco, non dá pun-
tada sen fío. Zapatero pode ser
Bambi pero non improvisa por sis-
tema. Pode improvisar noutras ma-
terias como a Lei do viño, pero non
aquí. Sabía que tiña que desactivar
esta fonte de inestabilidade, unha
bomba de reloxaría para todos co-
mo a denominou Juan Mari Olano,
a face máis radical da esquerda
abertzale. A proba de que esa bom-
ba foi desactivada é a desaparición
case inmediata da kale borroka de
grande intensidade. Na Moncloa
saben que un comunicado da ETA
está próximo, un comunicado no
que a organización terá que dar o
seu visto bo á proposta autonomis-
ta (as voltas que dá a vida) feita por
un Arnaldo Otegi que salvou o seu
liderado in extremis.

Ese comunicado debe dar
garantías de que a paz é posíbel
e de que ETA ten vontade de pe-
char a fiestra definitivamente.
Sen De Juana en folga non hai

atrancos visíbeis que debiliten a
esquerda abertzale, pero con De
Juana libre o goberno español
precisa osíxeno antes de que o
PP gañe o debate da opinión pú-
blica, no que parte con vantaxe
por ser este tema tan sensíbel
para os españois. E o osíxeno
pode chegar en calquera mo-
mento, e con el poderase se-
mentar de novo a esperanza de
paz en Euskadi. Curioso que
agora que se achega a paz en
Euskadi hai españois que que-
ren de novo a guerra.

Unha última recomendación
aos lectores, vaian a unha heme-
roteca e bótenlle unha ollada á
portada de El Mundo do 31 de
maio de 1990. O periódico de Pe-
dro J. Ramírez publicou daquela
as fotos de dous famentos presos
do Grapo que levaban en folga
varios meses. Dicían: “Esta é un-
ha forma de tortura que ninguén
merece independentemente dos
delitos que puidera cometer”.♦
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A cadea rebaixada para De Juana é a medida máis impopular da lexislatura

Zapatero arrisca

GONZALO



O clásico dilema da política exterior esta-
dounidense, diplomacia do dólar versus
diplomacia do mísil, hai tempo que se de-
cantou pola segunda opción.

A xira que o presidente George Bush
emprende por América Latina comeza
con escasas pingas de diplomacia do dó-
lar, dirixidas a quen deixou de ollar cara
ao norte con respecto e obediencia.

Dende hai tempo a política exterior
norteamericana hemisférica, así definida
desde Washington, está centrada exclusi-
vamente na loita antridroga, adestramento
militar e defensa dos grupos políticos
afíns, baixo aparencia de medidas para a
consolidación da democracia.

En catro días, do 14 ao 18 de marzo,
Bush visitará o Brasil, Uruguai, Colom-
bia, Guatemala e México. Tres amigos e
dous bos veciños de patio.

A tímida resurrección da diplomacia
do dólar procura robustecer o diálogo e
estabelecer unha “axenda positiva” con
países que non figuran no actual eixo do
mal no que se encadran a Cuba, Venezue-
la, Bolivia e Ecuador. Inferno do que foi
rescatado Brasil, agora elevado ao altar de
principal interlocutor zonal, con capacida-
de moderadora sobre os líderes malditos
Hugo Chávez ou Evo Morales. 

O Brasil está moi interesado en falar
de enerxías non fósiles cos EE UU, en ar-
ticular un mercado continental para un
combustíbel coma o etanol, no que ámbo-

los son líderes mundiais. Pero Luiz Inácio
Lula, que en breve volverá visitar a Bush
na residencia presidencial de Camp David
o 31 de marzo, xa marcou os límites da
axenda. Nela non fi-
gurará Venezuela, tal
como desexan en
Washington, ao tempo
que sinala a inoportu-
nidade das inxeren-
cias externas.

Percibindo  que a
súa cotización está á
alza nos mercados da
política internacional,
Lula aproveitou para
subir o prezo da súa
interlocución acusan-
do os EE UU de pedir
liberalización comer-
cial e, pola contra, ser grandes protectores
precisamente de produtos como o alcol,
cunha taxa desmesurada, a pesar da cal o
Brasil, que produce o etanol máis barato

do mundo, conseguiu meter nos EE UU
durante o 2006 uns 1.800 millóns de litros.

Támen en Uruguai, o seu presidente
Tábaré Vázquez está a subir o prezo da co-

tización como interlo-
cutor, ao manifestar
nos días previos á
chegada de Bush:”Por
suposto que existen
diferencias cos EE
UU. Este é un gober-
no popular, democrá-
tico, antioligárquico e
antiimperialista”.

Móvese entre a di-
ficil dicotomía de se-
guir o corazón que o
ata ao Mercosur, pero
no que se sente ningu-
neado polos grandes:

o Brasil e Arxentina... ou comer a mazá
tentadora dun Tratado de Libre Comercio
que lle ofrece Bush. 

Bush trae na axenda un pouco de aire

freso en temas clásicos de cooperación co-
mo comercio ou enerxía e introduce axen-
da social. Cuantitativamente, o importe de
385 millóns de dólares destinados a crédi-
tos para compra de vivendas a persoas con
poucos recursos, é irrisorio. A promesa de
fretar un barco hospital para atender fami-
lias carentes ten máis de imitación ao mo-
delo cubano-venezuelano que de medidas
reais para promover a saúde. Na boca de
Bush , teñen pouca credibilidade frases de-
magóxicas como “A miña mensaxe, que
dirixo aos traballadores e labregos, é que
vostedes teñen un amigo nos EE UU que
se preocupa pola súa situación”. Pero in-
troducir na liña argumental das relacións
EE UU-Latinoamérica materias como a
saúde, a vivenda ou a educación é toda un-
ha novidade, que demostra a preocupación
polas tendencias políticas e socias que se
afastan progresivamente da tutela nortea-
mericana. Combater o que algúns senado-
res demócratas que cuestionan a estratexia
no continente, denominan: “O rancor so-
cial dos pobres”. Este combate non se fai
con armas retóricas, senón que precisa de
resultados tanxíbeis.

En Washington poderán asegurar que
queren propiciar outra vía ao desenvolve-
mento, diferente á que domina o conti-
nente, pero na verdade o que estamos a vi-
vir é unha concorrencia de modelos polí-
tico-económicos. Na que, no século XXI,
os EE UU van perdendo.♦
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A primeira proposta política concreta ema-
nada das sesións anuais do parlamento
chinés reunido en Beijing esta semana, foi
a elevación nun 17,8% dos gastos de de-
fensa en 2007, arredor de tres puntos máis
que nos anos precedentes. O esforzo orza-
mentario en Defensa foi atribuído por di-
versos analistas ao xiro que Shinzo Abe
está a imprimir na política nipoa (creación
do Ministerio de Defensa e unha presenza
exterior crecente) e á preocupación polo
futuro de Taiwán, onde se reforza o dis-
curso soberanista de Chen Shui-bian que
conta co apoio, coa boca pequena, de Was-
hington, mais tamén de Tokio. 

Non obstante, a decisión chinesa
transcende esa conxuntura e non supón
ningunha novidade nin cambio de rum-
bo. De feito, no inicio mesmo do proce-
so de reforma na China, entre as catro
modernizacións formuladas por Deng xa
figuraba a defensa, e a pesar do conside-
rable esforzo dos últimos anos, a realida-
de do país neste plano está lonxe de gar-
dar unha mínima simetría coa relevancia
lograda pola súa economía. 

O orzamento chinés nesta materia
equivale, aproximadamente, ao 70 por
cento do Xapón, un país aínda “pacifis-
ta”, e representa menos do 10 por cento

do estadounidense, poñamos por caso (a
pesar de contar con 9,8 millóns de quiló-
metros cadrados de superficie e 1.300 mi-
llóns de habitantes, o que suxire unhas
necesidades defensi-
vas importantes).
Claro que as necesi-
dades sociais da Chi-
na son o suficiente-
mente grandes como
para esixir a prioriza-
ción doutro tipo de
gastos, antes que o
militar ou o espacial.
Pero sen unhas forzas
armadas modernas
–ou sen unha tecnolo-
xía á altura dos tem-
pos– non haberá po-
tencia chinesa autónoma no século XXI.
E ese é o soño e a aspiración do PCCh. 

A partir deste ano, o Exército Popular

de Liberación (EPL), que na China é to-
da unha grande empresa pública, deixará
de participar en proxectos de transporte,
enerxía eléctrica ou telecomunicacións, e

de prestarlles servi-
zos non esenciais aos
seus membros (redu-
cindo gradualmente
escolas, hoteis, edito-
riais, etc.), que serán
substituídos por sub-
sidios ao persoal. Boa
parte do incremento
orzamentario destina-
rase a esa gran recon-
versión pendente que
culminará a transfor-
mación iniciada coa
súa retirada do mun-

do dos negocios (e da inmensa corrup-
ción que gangrenaba o exército). 

Outra cousa é como conciliar o incre-

mento do esforzo orzamentario coa prédica
críbel da harmonía no mundo e a emerxen-
cia pacífica do xigante oriental. Para iso,
Beijing precisa incrementar as medidas de
transparencia dos seus orzamentos e multi-
plicar a participación en institucións e ini-
ciativas que dean a entender a asunción
efectiva de que a seguridade é un asunto
común e do que ninguén pode desenten-
derse nin afrontar en solitario. Mesmo en
relación a Taiwán, a opción militar é a pe-
or de todas e representaría unha auténtica
catástrofe para o continente. A China rexei-
ta formalmente involucrarse nunha carreira
de armamentos, nin semella que unha es-
tratexia como a seguida en tempos pola
URSS poida atopar algún sentido. A in-
terdependencia cos EE UU no eido econó-
mico é moi salientábel e coexistirá con ten-
sións fortes noutros eidos, en especial no
estratéxico ou enerxético. En relación a
Taipei, a mellor receita é a paciencia com-
binada con políticas de sedución. Pero de-
bemos facernos á idea de que Beijing non
será só un xigante económico, senón que
tamén aspira a blindar un proxecto que, an-
te todo, é claramente nacionalista.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org)

A defensa chinesa
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O orzamento chinés
en materia de defensa

representa menos
do 10 por cento

do estadounidense”

Crónicas do mundo

Bush no patio de atrás
LAUDELINO PELLITERO

‘Introducir na liña
argumental das relacións
EE UU-Latinoamérica
materias como a saúde,

a vivenda ou a educación
é toda unha novidade”

O 14 de novembro de 1975, Marrocos e
Mauritania recibiron mediante os Acordos de
Madrid os territorios do Sáhara Occidental,
dominio colonial que levara durante anos o
nome de Sahara Español. O voceiro daquela
entrega foi o vicepresidente do Goberno
Arias Navarro que tiña por nome Manuel
Fraga e que andando o tempo sería presiden-
te da Xunta, con pucheirazo inicial incluído.
Na rolda de prensa posterior ao compromiso
ameazou con secuestrar calquera publicación
que informase sobre o infamante abandono
da poboación saharahui. 

Fraga chamou o Acordo Tripartito “a
mellor contribución ao mantemento da paz e
da seguridade internacionais”, belas palabras
para vender unha das primeiras poboacións
do Maghrib que reclamara 20 anos antes o
dereito á autodeterminacióon baixo as nor-
mas da ONU e o patrocinio da ex-colonia. 

Os partidarios de Fraga coinciden nos in-
quéritos en valorar nomeadamente a súa ca-
pacidade de home de Estado e a súa honradez
persoal. As decisións da famosa cabeza de

Estado resultaron naquela ocasión dunha me-
diocridade histórica: entregou cidadáns espa-
ñois de pleno direito ás tropas de Marrocos;
suscitou a guerra entre saharahuis, marroquís
e mauritanos e rompeu para moitos anos o
equilibrio do Magrhib que logo daría unha
guerra entre Alxeria e Marrocos, con trans-
cendencia para Tunicia, Libia, Malí e Sene-
gal. Tocante á súa proclamada honradez, o
político amparaba coa súa letra o saldo dun
territorio dun cuarto de millón de quilómetros
cadrados con xacementos minerais espléndi-
dos e reserva segura de gas e petróleo. 

Unhas cláusulas secretas (que máis ben

habería que chamar censuradas) do acordo
entregaban a empresarios españois o 65%
dos fosfatos de Fos Bucraa e comprometí-
an a Marrocos a ceder o caladoiro saha-
rahui a 800 pesqueiros, promesa que non
foi nunca cumprida. Por fin arrincaba de
Hassan II a represión de toda cobiza posí-
bel sobre Ceuta e Melilla. Non hai que ser
home de Estado pasa saber que esta clase
de promesas valen moeda miúda para o es-
pazo e ren de ren para o tempo. 

A traizón cometida contra o pobo saha-
rahui era, ao mesmo tempo, un desafío sen
precedentes contra as Nacións Unidas, xa

que España estaba obrigada a garantir a inte-
gridade territorial do Sáhara, debía represen-
talo no ámbito territorial e garantir a súa de-
fensa en tanto non se cumpría o proceso de
autodeterminación do que era arbitro como
nación administradora da ex-colonia. Pola
contra, España asinaba o seu contrato de
venda. Isto si que é ser honrado.

Que parte de vento de indignación pola
aldraxe cometida contra os saharahuis no 75
encheu as velas dos socialistas no 1982?
Pouco non sería, con Fernando Morán como
defensor radical dos dereitos da poboación
do Sáhara e coas promesas cordiais de Feli-
pe González. José Luis Rodríguez Zapatero
fai agora as mesmas promesas, só que onde
González dicía autodeterminación el pon
autonomía. Nada diferente do que quería Jo-
sé María Aznar. Coinciden polo demais na
falsa candidez das súas previsións históricas
que exclúen unha remontada de tensións no
Maghrib, tan lonxe como se poida pensar
daquela retórica promesa de paz e segurida-
de en boca do portavoz Fraga. ♦

España, albacea da
independencia saharahui 

GUSTAVO LUCA



En Irlanda do Norte as elec-
cións fanse longas, os recontos
levan traballo e os resultados
varían ben pouco, polo menos
no que se refire á dolorosa di-
visión entre os republicanos,
partidarios da reunificación de
toda a illa de Irlanda, e os
unionistas, comprometidos co
goberno de Londres.

Nas eleccións do 8 de mar-
zo, o favorito para a vitoria era
o Partido Democrático Unionis-
ta (DUP), que lidera Ian Pais-
ley. O DUP representa a liña
máis intolerante do unionismo.
Composto pola elite que gober-
nou Irlanda do Norte durante as
últimas oito décadas, o seu re-
xeitamento a que os republica-
nos obteñan cotas de poder foi
clave na suspensión da autono-
mía en outubro do 2002. Da-
quela, Paisley rachou calquera
posibilidade de chegar a acor-
dos co principal partido repu-
blicano, o Sinn Féin, e advertiu
de que era moi posíbel que o
IRA volvese ás armas.

A maneira de atrancar cal-
quera posibilidade de diálogo
baseouse en obrigar o Sinn Féin
a renunciar practicamente a to-
dos os seus postulados, especial-
mente o que tiña a ver co recoñe-
cemento das institucións poli-
ciais e xudiciais de Irlanda do
Norte. En realidade, a táctica era
puramente de obstrución, para
atrasar calquera posibilidade de
normalización.

Foi por iso que o Sinn Féin
decidiu recoñecer a policía do
Ulster e asinar un compromiso
firme a prol dunha xustiza pro-
pia e autónoma en Irlanda do
Norte. A decisión non foi doada

porque tradicionalmente estas
institucións estiveron ao servizo
dos unionistas e serviron de pla-
taforma para a represión da po-
boación pro-irlandesa desde a
década do 1920.

A xogada, en calquera caso,
foi atinada e Gerry Adams vol-
veu demostrar a súa capacidade
de diálogo e entendemento.
Paisley non tivo máis escusas e
e será difícil que encontre al-
gunha maneira de evitar un ga-
binete de coalición sen dar a
sensación de que o que real-
mente quere é que os norirlan-
deses non teñan autonomía.
Esa posición non gusta nin en
Dublín nin en Londres. O pri-
meiro ministro británico, Tony
Blair, considera moi necesario
que se normalice a situación
política en Irlanda do Norte e
presionou os unionistas para
que saiban ser xenerosos nun
intre no que a violencia do IRA
xa parece unha cinza apagada,
algo que parecería incríbel hai
só uns anos se pensamos en que
a guerra subterránea entre os
unionistas (apoiados por Lon-
dres) e os republicanos causou
entre o 1970 e o 2005 3.000
mortos.

O Sinn Féin, pola súa parte,
opta a aumentar a súa base elec-
toral e confirmar que a vía da paz
consegue adhesións entre os no-
rirlandeses ao tempo que fai me-
llorar as súas condicións de vida.
Esta recuperación da calidade de
vida é, segundo as enquisas dos
principais xornais de Belfast, o
maior dos intereses dunha pobo-
ación afeita a vivir non só en
guerra senón con moitas dificul-
tades económicas.♦
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Paisley, favorito para encabezar
o goberno de coalición

Unionistas e republicanos
deben pactar en Irlanda do
Norte para asegurar a paz

CÉSAR LORENZO GIL
Catro anos despois da suspensión da autonomía de Irlanda
do Norte, unhas novas eleccións fan albiscar a posibilidade
de que se forme, por fin, un goberno estábel entre unionis-
tas e republicanos. Ian Paisley é o favorito para encabezar
un gabinete que deberá estar formado antes do 26 de marzo.



CÉSAR LORENZO GIL
Brinquedia quere impulsar a
práctica de deportes tradicio-
nais nos colexios de Galiza.
Para logralo, convocou os res-
ponsábeis de todos os centros
de ensino a unha xuntanza na
que se decida a maneira de po-
ñer os máis pequenos a xogar
á billarda, aos bolos ou á cha-
ve, entre outras modalidades.

Brinquedia, a Rede Galega de
Xogo Tradicional, convoca
anualmente un Encontro Gale-
go do Xogo Tradicional. En an-
teriores edicións buscouse un-
ha data conmemorativa na que
se reivindicaba a práctica de
deportes autóctonos que hoxe
están en perigo de extinción e
tamén outros xogos (caso das
canicas ou o trompo) que nos
últimos anos practicamente se
perderon na práctica cotiá dos
rapaces.

No 2007, Brinquedia con-
voca unha xuntanza o 9 de
marzo para preparar este en-
contro. A esta reunión, que se
vai celebrar no Museo Pedagó-
xico de Galicia, en Santiago,
están convocados todos os pro-
fesores galegos. Segundo Brin-
quedia, o encontro servirá para
achegar posturas sobre o xeito
de celebrar esta data neste ano.
Na idea de Brinquedia está es-
pallar os deportes tradicionais
ao máximo número de centros
posíbel para que en cada esco-
la coñezan as regras destas
prácticas e teñan posibilidade
de xogar á billarda, á chave, á
loita, aos bolos e a outras moi-
tas modalidades.

Patrimonio

Coincidindo con esta convocato-
ria, a deputada do BNG no parla-
mento Ana Pontón presentou un-
ha pregunta sobre que accións
prevé a Secretaría de Igualdade
para recuperar e fomentar os de-
portes e xogos populares en Ga-
liza. “O pobo galego construíu
ao longo da súa historia un rico
patrimonio lúdico que foi trans-
mitido xeración tras xeración”,
indica Pontón na súa pregunta.
“Segundo diversas investiga-
cións, destaca pola súa variedade
e preservación e vixencia, si-
tuándose no segundo grupo de

comunidades, só por detrás de
Euskadi e Navarra”, continúa.

A deputada lembra que a
propia Unesco creou un grupo
de traballo intergobernamental
sobre xogos e deportes tradicio-
nais que está a preparar unha
Carta Internacional de Xogos e
Deportes Tradicionais. As Na-
cións Unidas pretenden impul-
sar este labor e desenvolver a di-
mensión educativa e o desenvol-
vemento e promoción dos xogos
tradicionais.

A pregunta complétase coa
referencia ao proxecto que
Igualdade desenvolve baixo o
nome de Galecer. Este progra-

ma ten por obxectivos promover
e mellorar a calidade das áreas
de xogo públicas, potenciar o
desenvolvemento de ludotecas
como espazos accesíbeis ao xo-
go, promover programas de le-
cer para a infancia, en especial
para os concellos rurais e im-
pulsar os dereitos da infancia en
relación cos medios audiovi-
suais, os medios de comunica-
ción escritos e as novas tecnolo-
xías. Para Pontón, no desenvol-
vemento das actuacións do Pla-
no Galecer sería conveniente re-
alizar actuacións que estivesen
destinadas a recuperar os xogos
e deportes populares.♦
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O BNG reivindica que a tradición lúdica se trate como patrimonio

Deportes galegos en cada escola
O fútbol

que triunfa
en Europa

C. LORENZO

A dupla do Barça a tempada
pasada fixo crer que había
posibilidades de volver fa-
cer triunfar a nivel mundial
unha filosofía futbolística
baseada no toque, a veloci-
dade e a imaxinación, un
xogo ofensivo e trepidante
que se asenta sobre o con-
trol do balón e na verticali-
dade. Ese modelo até inspi-
rou a última gran campaña
da Nike, aquela do jogo bo-
nito. O triunfo de Italia no
mundial demostrou que o
sistema de sempre seguía
tendo vixencia e que o bo
resultado nace nas escuras
pozas da táctica defensiva.

Na presente tempada, o
Barça afrouxou a súa hexe-
monía sobre a liga española,
en parte por causa das le-
sións de homes clave en
parte porque o efecto sor-
presa que promoven Ronal-
dinho ou Leo Messi pode
ser desarticulábel con tácti-
ca e paciencia. De todos os
xeitos, a crise blaugrá per-
mitiu que un herdeiro toma-
se forza. O Sevilla que diri-
xe Juande Ramos é un equi-
po máis humilde e irregular
que o Barcelona do 2006
pero réxese polas mesmas
premisas de control e ataque
total. O equipo hispalense é
coma unha maquinaria ávi-
da de gol que comeza a fun-
cionar a todo lume tan pron-
to o gardameta Palop entre-
ga a pelota.

A ausencia do Sevilla na
Liga dos Campións supón
que o modelo barcelonista,
unha vez eliminado en Li-
verpool, quede orfo. É moi
probábel que o próximo
campión de Europa sexa un
equipo da outra beira, dos
que poñen o enxeño ao ser-
vizo do sacrificio. O propio
Liverpool é mostra diso.
Puido golear o Barcelona
pero xogando á contra ante
os seus propios seareiros.
Igual receita usan en Valen-
cia ou en Stamford Bridge,
onde José Mourinho dá as
derradeiras leccións dunhas
técnicas defensivas inspira-
das directamente na arxina
dos canteiros que elevaban
as fortalezas medievais.

Ese é o fútbol que triun-
fa en Europa, pensado para
extraer da pedra beneficio,
para aproveitarse da debili-
dade do rival, para contradi-
cir todos os soños de pase e
caneo a cambio da máxima
secreta: unha ocasión/un
gol. Para todos aqueles que
disque se aburren en Riazor
ou en Balaídos, que saiban
que agás no Sánchez Piz-
juán, á xente non vai diver-
tirse ao fútbol. Para iso, sei-
ca, está o Senado.♦

Campeonato galego de Bolos Celtas.                                                                                                            PA C O  VILABARR O S



125 anos
de teatro en galego
Co gallo da celebración do 125 aniversa-
rio da primeira representación de teatro
en galego, a estrea o 13 de agosto de
1882 na Coruña da obra de Francisco de
la Iglesia A fonte do xuramento, a Con-
sellaría de Cultura organiza para o 2007
diferentes actividades conmemorativas,
nas que traballa conxuntamente coa Di-
rección Xeral dade Promoción e difusión
Cultural, o IGAEM e o CDG. A máis
destacada é a elaboración dun Plano Xe-
ral das Artes Escénicas, a partir dun
diagnóstico do sector e mediante a con-
tribución de varias mesas de traballo.♦

Tim Reford
no Curtocircuíto
Vén de presentarse a cuarta edición do
festival de curtametraxe de Compostela,
o Curtocircuíto, que desta banda presén-
tase cunha morea de novidades, entre
elas a incorporación de Tim Reford na
organización da cita. Cunha programa-
ción ampla e con vocación internacional,
Curtocircuito 07 incrementa a contía dos
premios nas categorías de animación e
ficción e pon en marcha o galardón para
destacar a mellor curta galega. O festival
comeza o 12 de marzo coa apertura do
prazo para participar e remata o 20 de ou-
tubro coa gala de entrega de premios.♦

Dous títulos das
Literatas en Xerais
Con motivo da celebración do Día Inter-
nacional da Muller, publícanse A voda, da
estadounidense Carson McCullers, e An-
cho mar de argazo, da xamaicana Jean
Rhys, dentro da colección As Literatas de
Xerais. A voda, traducida por Laura Sáez,
afonda no soño da androxinia como a vía
de escape dunha feminidade definida en
termos restritivos. A escritora xamaica-
na, con tradución de Manuel Forcadela,
narra en Ancho mar de argazo a vida da
herdeira crioula Antoinette Cosway. A
colección, dirixida por María Xosé
Queizán, ten publicado catorce títulos.♦

O Poesía Caixanova
amplía a dotación
Convócase a sexta edición do Premio de
Poesía Caixanova incrementando a súa
contía económica. Ao premio, que se
consolida dentro do panorama literario,
poden concorrer os poetas que o dese-
xen presentando unha obra escrita en
galego cunha extensión mínima de 600
versos. O prazo de admisión remata o
31 de outubro e o fallo farase público a
principios do mes de decembro. As bases
poden consultarse en www.caixanova.es.
En edicións anteriores resultaron pre-
miados entre outros Xavier Seoane, Ma-
ría do Cebreiro e Marilar Aleixandre.♦
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GORE VIDAL TEN CONTADO COMO BOA PARTE
das editoriais norteamericanas, case
todas salvo as máis grandes, manteñen a
súa economía máis ou menos boiante
grazas á compra pública de libros con
destino ás bibliotecas. Non debería aver-
goñarse polo tanto a fráxil industria edi-
torial galega de solicitar este tipo de axu-
das. Miterrand tivo a ben pasar á historia
dándolle nome a unha xigantesca biblio-
teca pública. Porén, entre nós, nin os

gobernos conservadores, nin os socia-
listas, ergueron nunca con decisión a
bandeira das bibliotecas. O seu afán de
deixar pegada corre por outros derro-
teiros. O filósofo francés Jean
Baudrillard, que vén de falecer aos 77
anos, afirmou que vivimos nunha socie-
dade onde os protagonistas non son os
feitos, senón a súa representación. A
biblioteca, como universo reflexivo, é
xustamente o contrario. Os seus andeis,

como sabía Borges, reúnen vidas e reali-
dades, mundos completos. As bibliotecas
de barrio, con todos os centros en rede,
como xa existen desde hai tempo en
Cataluña, deberían ser un obxectivo do
goberno galego. As caixas e outras enti-
dades poderían colaborar na iniciativa. Se
alguén pensa que non é un tema
urxente que lembre que o polígono
vigués de Coia, con máis de 25 mil habitan-
tes, non conta con ningunha biblioteca.♦

Cristina Domínguez. María Xosé Queizán. Marilar Aleixandre.
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Cando comezou a xestarse o
Dicionario?

Non sabería dicer cando em-
pecei no traballo de recuperación
da memoria das mulleres. Nos
anos 80, facendo outras investi-
gacións, adiqueime moito á he-
meroteca e comecei a ver moitos
nomes de mulleres que me cha-
maban a atención, con referen-
cias a poemas que non estaban
publicados, a conferencias que
impartiran e outras. Daquela fi-
xen unha aproximación ao labor
das mulleres escritoras. Desde
entón empecei a anotar todas as
referencias que ía atopando e
xuntei un volume considerábel
de material relativo ás mulleres.
Fixen traballos sobre mulleres na
literatura e na educación e tamén
sobre o sexismo na linguaxe. A
preocupación pola perspectiva de
xénero era un eixo central. Co-
mecei a pensar que este diciona-
rio sería un instrumentro para fa-
cer visíbeis as mulleres galegas e
axudaría moito a desenvolver os
estudos de xénero. Toda a bibio-
grafía que figura no dicionario
foi consultada e resultou un labor
inxente, porque nunca pensei que
fosen tantas, e iso que o límite
temporal que marquei é 1975. Se
xa o que fixen precisaría unha
equipa de traballo, para seguir
para adiante é imprescindíbel. As
referencias eran, ben de veces,
moi fragmentarias e cando Enri-
que Acuña me solicitou o traballo
xa me puxen a facelo, con perío-
dos nos que mesmo me vin supe-
rada polo volume que acadaba,
non podía ler tanto libro nin pro-
curar por tantas partes: historias
do cine, da radio, historias locais,
fontes orais.... Foron moitos anos
e botei desde 2003 centrada en
exclusividade.

O criterio que seguiu non
é só de mulleres famosas?

Están todas as mulleres que
fixeron contribucións á socieda-
de, en diferentes ámbitos, exer-
cendo o seu traballo, tan impor-
tante como o de moitos homes
que si figuran en enciclopedias e
historias da literatura ou das ar-
tes. Elas estaba ausentes por esa
tradición secular que excluíu as
mulleres da historia. Pensei que
era importante recuperalas e por
iso o dicionario nace co afán
globalizador de recuperar todas
as traxectorias femininas que
deben ficar en letra impresa. Es-
critoras, pintoras, músicas, mé-
dicas, arquitectas, redeiras, per-
cebeiras, mulleres que xa na Ida-
de Media se adicaban ao comer-
cio marítimo, deportistas... E
non digamos xa as que tiveron
relevancia na guerra do 36 e na
posguerra: sindicalistas, militan-
tes de partidos, guerrilleiras, en-
laces da guerrilla... O abano pro-
curou a totalidade.

Unha vez feita a investigación

non hai ningunha exclusión?
Están todas, independente-

mente de que se adique máis es-
pazo a unhas ou outras. A selec-
ción xa a fará quen lea o diciona-
rio. Todas aquelas mulleres con
actividade pública coñecida no
seu campo merecen estar aquí.
Igual que se fai noutra caste de
traballos semellantes, que apare-
cen autores cunha pequena obra
pero igualmente son referencia-
dos. Non é un dicionario elitista.

¿Até que ponto axuda
nesta recuperación que unha

muller que tamén abordou o
problema da visibilidade da
muller, como Rosalía de Cas-
tro, sexa tamén un símbolo li-
terario fundador?

Todo é máis comprensíbel
desde o momento que iso é valo-
rado. No século XIX Rosalía,
Concepción Arenal e Emilia Par-
do Bazán son tres mulleres ga-
legas que defenderon a visibili-
dade e os dereitos das mulleres.
Rosalía coa súa obra xa dixo
moito e escrebeu Carta a Eduar-
da en Las Literatas que aborda

singularmente ese problema e ten
personaxes femininas inusuais
para aquel tempo. Isto é impor-
tante sempre que se valorice. Se-
guindo co caso de Rosalía até o
ano 1985, no Congreso Interna-
cional, non era apenas estudada
desde o ponto de vista feminista.
Por iso é unha axuda importante.

A obra segue aberta?
Non pode ser doutra manei-

ra. Aquí hai mulleres das que
apenas se oferecen dados, por
exemplo nos centos delas que se
adicaron á actividade teatral, xa

desde  século XIX, que fun ato-
pando nos elencos que se publi-
caban nos programas, en libros
ou nos xornais. A partir desas re-
ferencias pequenas pódense no
futuro facer novos traballos. Xa
pasara co traballo que editei so-
bre as Precursoras, que deu pé a
dúas teses na Universidade de
Santiago e tamén resultou pio-
neiro porque descubriu corenta e
catro mulleres das que apenas se
sabía. Este dicionario é moito
máis ambicioso e pode propiciar
novas esculcas, máis acotadas
no tempo ou sectorialmente.

A razón da invisibilidade
é histórica  e social, pero ato-
pamos ocultación de obras
importantes?

Cada vez contémplase máis a
perspectiva de xénero pero a his-
toria sempre estivo sistematizada
desde o ponto de vista masculino.
A meados dos 70 introducironse
estas novas análises sobre dife-
rentes áreas, da arte á filosofía, da
literatura á política... e entón visi-
bilízanse moitas mulleres cun pa-
pel importantísimo. Penso que es-
te dicionario non tería razón de
ser se a realidade das mulleres fo-
se outra, daquela formarían parte
dun todo común, pero hoxe faise
necesario para acadar a igualda-
de. Coido que vai ser un instru-
mento útil, porque non se trata de
separar a historia dos homes e as
mulleres e si de integrala, pero is-
to non estaba feito.

O que pon en solfa outras
enciclopedias e dicionarios
feitas con criterio global.

E mesmo algunhas que pre-
sumen de exhaustividade. Pero
tamén á un estímulo para as his-
torias locais nas que houbo mu-
lleres importantes que pasaron
desapercibidas. Mesmo topei
textos nos que as mulleres non
eran citadas nin polos nomes nin
polos apelidos, como por exem-
plo cando se fala de guerrilleiras
ou enlaces da resistencia á dita-
dura. Conseguilo foi un esforzo
de esculca exhaustivo.

Mesmo referíndonos a ese
período, sen mulleres non ha-
bería guerrilla e ademais so-
friron unha represión especial.

Porque estaban nas casas ex-
postas á persecución directa e
moitas eran as que os fornecían
de intendencia, alimentos, ar-
mas, avisos, vixiancia,... tanto na
guerrilla do monte como na da
chaira. Agora teño que comezar
a redación dun libro no que levo
anos xa traballando sobre as mu-
lleres na guerrilla  antifranquista.
Sabíamos da súa importancia pe-
ro non cheguei a pensar en tantas
como foron. O Ano da Memoria
supuxo un avanzo para romper
as resistencias da xente a falar, e
mesmo teño atopado persoas ás
que falar do seu pasado resultou-
lle terapéutico.♦
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Aurora Marco
‘Este dicionario servirá

para a coñecer a centos de mulleres’
XAN CARBALLA

Dicionario de Mulleres Galegas (A Nosa Terra) é o último libro de Aurora
Marco. Un traballo que resgata do esquecimento unha chea de protagonistas
ás que historia lles negou recoñecemento e cuxa saída coincide co Día Inter-
nacional das Mulleres. Aurora Marco (Teruel, 1948) é profesora na Universi-
dade de Santiago e ten unha ampla bibliografía de estudos literarios e lin-
guísticos. Prepara agora un traballo sobre a muller na guerrilla antifranquista.

Máis de tres décadas dedicada á
Didáctica da Lingua e Literatu-
ra galegas. Mudou a perspecti-
va do ensino nese tempo?

Moito en canto á metodolo-
xía pero segue habendo a como-
didade do tradicional e tamén un-
ha obsesión pola normativa, máis
alá dos anos de primaria e secun-

daria, mesmo na Universidade. É
unha obsesión porque desmotiva
o alumnado e dificilmente pode-
rás enganchalo. Motivación, me-
todoloxías activas, búsqueda de
lecturas que conecten cos seus
intereses e menos obsesión polos
acentos ou as variantes linguísti-
cas redundarían nunha maior cu-

riosidade. Dou clases de Didácti-
ca de Lingua e Literatura e os
alumnos dinme que o que lle in-
teresa é meterse no texto literario,
tratar de conectar cos xéneros, fa-
cer un poema ou un texto narrati-
vo. En definitiva conectar porque
sen conexión non hai nada que
facer. Igual que esas maneiras de

ensinar a literatura do ponto de
vista historiográfico, con datas de
nacimento e morte ou anos de
publicacións. Ese é un traballo
secundario que teñen que facer
fóra das aulas. A obriga do ensi-
nante é despertar o espírito críti-
co do alumnado, como dicía Pau-
lo Freire os alumnos non poden

ser un elemento bancario que es-
coita clases maxistrais nas que
están apampados. Isto hai que
mudalo porque notei unha regre-
sión no uso do galego. Cando co-
mecei chegábame moita máis
xente falando galego do que ho-
xe, que non é que non teñan co-
ñecemento pero perderon uso.♦

‘Cando comecei a dar clase chegaba máis xente falando galego’

PA C O  VILABARR O S
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Rematado e imprimido o poema
alemán do día, tomo a decisión
de inventar para min e a miña
afamada vida privada un román-
tico voltio polas rúas da vila das
altas torres depresivas e dos on-
ce cheirutos diabólicos diferen-
tes. A ver se hai sorte e alguén
me da un bico. O poema alemán
de hoxe aínda non ten título. Po-
dería servir de título o primeiro
verso que reza coma segue: Dei-
ne Finger laufen über mich wie
lauter winzigkleine Katzen. (Os
teus dedos pasan sobre min co-
ma unha chea de ghatiños dimi-
nutos) Todo se pronuncia tal co-
mo é visíbel excepto Deine que
ten o son ai por ei, non sei se me
exprico, eu son Haidi na pronun-
ciación aínda que por estes lares
descoñecen por completo este
feito. Chámanme de todo, desde
Roselinde pasando por Woghil-
de ata Jennifer e cousas seme-
llantes que non se parecen nada
entre elas nin a min tampouco.
Ai Deus! Non sei o que dirá a
miña irmá da alma Marga do Val
a isto. As dúas choricamos per-
manentemente pola nosa doce
Alemaña. Que facemos aquí, ca-
rallo? Sen pasteis como o
Kirschkuchen e concertos de ór-
gano nas catedrais nosas favori-
tas. Pouquísima tocata. Nembar-
gantes, coma dicían aquiles es-
quecidos socialistas espelidos

dos anos oitenta que collían o
galego como unha súbita fe-
rramenta para caer ben enxe-
bres, nembargantes cómpre
conquerir as liberdades de-
mocráticas. Non hai paxaros
pola rúa nin no ar; onde fo-
ron? Onde viven agora? Que
niños teñen, son moi altos?
Especulación das alturas.
Non se escoitan cantos. Se é
primavera e o sangue altera.
Os paxaros, ignotos. Para
máis inri, hai rumores escu-
ros perto dun partido político
de paxaros raritos despeitea-
dos chamado PITAMOS ES-
CURO. Non me importa,
pois diviso – que gloria, que
felicidade, a que boas horas!
– ao Vari. O Vari fai unhas
fotos todas moi eróticas, po-
den ser fotos dun tractor to-
talmente escarallado co seu
ex-propietario esmagado en
forma de filloa debaixo, do
zapato vermello moi vello ou
dunha reunión de tristes pingas
de choiva da Documenta de Kas-
sel, non sei como é. O mesmo
ten, pois Hildegunde, a miña ve-
ciña máis sinxelamente simplo-
na díxome o outro día: E por que
esa cousa ou rollo obxecto do
que non se sabe en absoluto o
que é nunha foto do Vari gústa-
me tanto que quero tomar cham-
pán agora mesmo, ou era cava?

Ai Hildegarde, ti si que moras no
século XXI! O Vari. O Vari é ca-
cho tío grande cun sorriso que
viaxa coma medio kilómetro
diante del. De lonxe é un tío así,
cacho grande moi normal pero
cando se achega, a xente pregun-
ta axitadamente e fóra dos seus
cabales e parafusos quen é. Jesus
Age God Harry, who´s that lo-
vely guy? dixo unha das turistas

yorkshirianas do Nadyes-
ha Krupskaia (O nome  da
muller de Lenin, seguro
que o saben) ollando para
o Vari tan trasposta como
la vâche qui rit. Ollando
para min, os turistas no
transo e tránsito natural-
mente pensan que eu pro-
cedo directamente de
Stockholm ou de Manhat-
tan de Embaixo que se
chama Riverside. Non se
pode ser alemá, non tes
nada, polo visto. O Vari
non pensa se son alemá ou
de Baixa Saxonia, planta
bicos moi bonitos. O máis
curioso é que canto máis
perto estás do Vari, máis
bonito é. Non é normal is-
to. Meu Deus! O tío cacho
grande quen é? pregun-
toume onte a veciña, me-
dia axitada. Cal cacho tío,
Pepiño o meu fontaneiro?
– digo eu, despreocupada,

frívola e con aires cándidos.  Ai,
non creas, non está mal tampou-
co o teu fontaneiro – di a miña
veciña – pero eu refírome ao ou-
tro, xa sabes, o do sorriso, din
que é fotógrafo pero nunca vai
cunha cámara, vai mirando sen
máis conto. Clarísimo o Vari.
Que vista de paxara ten a veciña
Hildegunde, agora que xa non
hai paxaros.♦

A escritora e tradutora Heidi Kühn-
Bode inicia con este traballo unha co-
laboración habitual con A Nosa Te-

rra. Autora da novela Pomerania,
meu amor na actualidade ten en pro-
xecto unha obra de teatro radiofónico.

A Semana
de Filosofía
versará
sobre
Filosofía e
diferenzas
Celébrase
en Pontevedra do
9 ao 13 de abril

A.N.T.
Até o 31 de marzo está
aberta a inscripción na
XXIV Semana de Filoso-
fía, que este ano falará de
“Filosofía e diferenzas”
entre os días 9 ao 13 de
abril de 2007 no Teatro
Principal de Pontevedra.

No programa matuti-
no, “Pensar as Diferen-
zas”, intervirán o sociólo-
go Viçens Navarro (‘Na-
ción vs. Nacións na era
da Globalización’); o fi-
lósofo italiano Gianni
Vattimo (‘A Relixión: Un
feito diferencial?’); e as
filósofos Fina Birulés (‘É
a universalidade a dife-
renza?’) e Rosa María
Rodríguez Magda
(‘Transmodernidade: un
novo paradigma’) e
Ángel Gabilondo coa po-
nencia ‘Os disfraces da
diferenza’.

As sesións das tardes
agrúpanse baixo o título
‘Diferenzas aquí e ago-
ra”. En días sucesivos in-
tervirán José M. Tato Ca-
mino (Xerente de Urba-
nismo) e Juan L. Dalda
Escudero (Arquitecto Ur-
banista) (‘Urbanismo e
diferenzas territoriais’);
os escritores Darío X. Ca-
bana e Anxo Angueira
(‘Lingua e Nación’); o
médico Ignacio Salazar
(‘Reflexións dende o ou-
tro lado do espello’); Leo
Bassi e Iván Prado (‘Ac-
ción na Diferenza: bufón
e sociedade’) e o pedago-
go Jurjo Torres (‘A diver-
sidade sen dor?’)

As sesión das noites
desenvolveranse baixo o
rubro “As diferenzas ve-
tadas”. Os ponentes pre-
vistos son o urbanista Da-
niel Pino (‘En defensa do
urbanismo’), a crítica li-
teraria Helena González
(‘Escritoras diferentes
nunha literatura-nación
diferente’); o científico
social Heinz Dieterich
(‘Novos Paradigmas do
Socialismo’) e o crítico
de arte Xabier Araquis-
tain Arakis (‘Estratexias
curatoriais: Artes e Femi-
nismos’).♦

Páxinas coruñesas
HEIDI KÜHN-BODE

VARI C ARA MÉS



Títulos: Biografía de María Mariño / Obra 
completa.
Autores: Xerardo Agrafoxo / María Mariño.
Editan: Galaxia / Xerais.

Despois de Rosalía, non houbo na
poesía galega ningunha outra voz
de muller equiparábel, con tanta
personalidade e con tanta calida-
de. María Mari-
ño (1907-1967,
alá foron coren-
ta años do seu
pasamento, cen
do seu nace-
mento) é un
misterio que se
nos vai desve-
lando aos pou-
cos, como gusta
definir Manuel
Forcadela. A
súa vida non é
que sexa un
completo mis-
terio, coñécen-
se moitos datos
do seu paso por
este mundo,
mais tamén nos
quedan moitos
interrogantes. María Mariño non
só escribiu poesía, con calidade e
personalidade indiscutíbeis e in-
transferíbeis, senón que a súa
mesma vida agacha preguntas
que fan dela unha vida moi litera-
ria. Este ano adícaselle, con toda
e agardada, xustiza, o Día das Le-
tras Galegas. Os dous títulos que
hoxe propoñemos nestas páxinas
achéganse a súa vida e á súa obra. 

Se cadra algúns dos interro-
gantes que a rodean non tras-
cenden o inócuo cualificativo
do anecdotismo curioso. Por
exemplo, aquela teima en non
permitir que se soubese a súa
verdadeira idade. Mais todo o
que vén a partir do seu sorpresi-
vo matrimonio é outro cantar,
sobre todo os anos que no Cau-
rel viviu aquela que fora moza
soñadora, distinguida e solitaria
que amaba os paseos a carón do
rumor do mar e das súas invul-
gares e inconfesas ansias. Aque-
la flor noiesa, tesouro de beleza
e vida (así a recoñecían os que
compartiron con ela fragmentos
vitais e non foron insensíbeis á
maxia que gardaba), trasplanta-
da ao Caurel, ao sol que lle en-
sinou un mozo chamado Uxío
Novo Neira, estourou nun es-
plendente recender de palabras,
ritmo e sentimento que perdura-
rá para sempre en Verba que co-
meza (1963) e no póstumo Pa-
labra no tempo (1990).

A vida e misterios de María
Mariño escribiunos Xerardo
Agrafoxo na biografía que pre-
parou para Galaxia. Alí se revi-
san os primeiros anos en Noia,
despois a marcha para Boiro e a
sorpresiva maridaxe con Rober-
to Posse, mestre de escola a

quen acompañará nos distintos
destinos docentes até a definiti-
va ancoradura en Parada do
Caurel, terra na que establece
unha relación con Uxío Novo-
neira fácil de entender e difícil
de explicar, chegouse mesmo a
dubidar da autoría dos versos de
María Mariño, aquela muller
atrapada entre o mar de Noia e
os tesos cumes do Caurel, entre
o desexo e a realidade, entre a
vida e a morte. Na biografía que

Agrafoxo escribiu nótase e agra-
décese o esforzo por documen-
tar cada treito da vida da poeta
de Noia, non desatende ningún
aspecto trascendente da vida de
María Mariño, e ademais preo-
cúpase por facer un relato ame-
no desa vida chea de misterios.
Victoria Sanjurjo, na edición
que Xerais lle edita da obra
completa de María Mariño, ta-
mén se ocupa, como é de agar-
dar, da biografía desta singular

autora, alén de realizar un amiu-
dado estudo da poesía de Verba
que comeza e Palabra no tempo.

A poesía de Verba que co-
meza, xeralmente moi ben aco-
llida, é fondamente intimista e
xurdiu á marxe de calquera das
correntes poéticas do momento,
distancia na que había manterse
esta senlleira poeta que non
comparte ningún dos trazos ca-
racterizadores que Ferrín esta-
bleceu para a chamada Xera-
ción do 36 (Iglesia Alvariño,
Luís Seoane, Álvaro Cunquei-
ro). Segundo dixo Novoneira,
era a poeta que menos libros leu
(outro misterio, só Novoneira,
que a coñeceu ben, o di, mais
sabemos de momentos no que
ten acceso a lecturas). Na nosa
opinión, escribe unha poesía na
que no fondo é perceptíbel a
sombra de Rosalía, igual que no
tratamento da paisaxe hai alento
de Novoneira sobre a influencia
rosaliana. Non todo o contido
do poemario aturou igual o paso
do tempo, aqueles máis breves
conservan intacta toda a forza
do seu poder evocador, é a ma-
xia e actualidade permanente
que lles confire o seren formas
breves. E a que Novoneira cha-
mou “dinamiteira da fala” dis-
tínguese sobre todo por, sobre
moldes moi próximos á poesía
popular tradicional, forzar, ra-
char e reaxeitar a sintaxe habi-
tual do galego, acadando efec-
tos expresivos de grande inten-
sidade e beleza.

O póstumo Palabra no tem-
po foi escrito por María Mariño
nos doce meses derradeiros da
súa vida, logo de ser sabedora do
mal que a levaba, conciencia que
atravesa os 31 sobrecolledores
poemas (sumados os catro que
viron a luz en A trabe de Ouro).
Son poemas tristes, mais vitais,
de ritmo áxil que se vai apousan-
do manseliñamente segundo se
len, sen por iso esgotarse e nos
que a autora xa non ten que com-
bater a sintaxe con tanta insisten-
cia porque o que agora necesita
forzar son as palabras, as pala-
bras que son incapaces de conter
toda a carga semántica coa que a
poeta quere expresarse. 

Estes poemas constitúen
unha crónica poética para a que
non foi creada etiquetaxe des-
critiva que lle faga xustiza. Hai
neles rebeldía e resignación,
metafísica e pragmatismo, pai-
xón e tempero, reflexión e en-
soñación, necesidade de voltar
á nenez (ao mar de Noia) e
conciencia da fin do camiño,
desesperanza sen angustia vi-
tal, amor e morte, no que sen
dúbida é un dos poemarios ga-
legos máis logrados e difíciles
de esquecer do século XX.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Premio
Barco de vapor
Unha bruxa ben rara, de
Carlos Mosteiro, recibiu o últi-
mo premio ‘Barco de vapor’,
que convoca SM. Raruxa é un-
ha bruxa
fermosa e
amábel e ade-
mais non ten
poderes máxi-
cos. Todo isto
bótalle enriba o
Consello das
Valedoras dos
Bos Costumes
Meigos, que, á
parte de
desterrala, queren acabar con
ela. Por sorte para ela, os
nenos da fraga de Bentraces
van axudala.♦

Clásico inglés
Galaxia publica Oliver Twist,
de Charles Dickens (traducido
ao galego por
Moisés Barcia)
dentro da súa
colección ‘Clá-
sicos
universais’. A
obra fora publi-
cada
orixinalmente
por entregas en-
tre o 1837 e o
1839. A historia é famosa: un
orfo acaba convertido en men-
digo ao servizo de Fagin, que o
explota xunto con outros
moitos pequenos.♦

Madrid 1950
Unha familia que vive de
vender flores á porta do cemite-
rio madrileño de San Isidro é o
ambiente no que se desenvol-
ve Pucho o
habitador de
tellados, de
Manuel Janei-
ro. Unha histo-
ria de posgue-
rra, de
necesidade e de
descubrimento
do mundo nun
Madrid que se
fai “pequeno”
durante a década do 1950. As
ilustracións son de Juan Ramón
Alonso. Edita Kalandraka.♦

Aventuras
máxicas
Xosé Miranda inicia unha no-
va serie narrativa pensada para
nenos e mozos. Amancio Ami-
go e o meigo de Salamanca é
o primeiro volume das aventu-
ras de Amancio,
un mozo do
Caurel que es-
tuda na cidade
helmántica. Pa-
ra lograr o
amor de Susana
decide estudar
para meigo pero
acaba convertido
en criado dos de-
mos. Na súa loita
contra o meigo salmantino
acabará convertido en moto.
Edita Xerais.♦

A que
Novoneira
chamou
“dinamiteira
da fala” dis-
tínguese
por forzar a
sintaxe
habitual do
galego,
desde mol-
des moi
próximos á
poesía
popular.

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

2. VIAXES NO SCRIPTORIUM.
Paul Auster.
Galaxia.

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

4. PALABRAS CONTADAS.
Camilo Franco.
Xerais.

5. LOIS E HELENA
BUSCÁNDOSE UN DÍA
DE TORMENTA.

Manuel Veiga.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. ESTE CAMIÑO

QUE FIXEMOS XUNTOS.
Antía Cal.
Galaxia.

2. LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE.                  

X.R. Freixeiro Mato.
Laiovento.

3. FEISMO? DESTRUÍR UN PAÍS.
Varios autores.
Difusora.

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

Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.

5. O MOVEMENTO LIBERTARIO
EN GALIZA.

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

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Misterios de María Mariño
Dous libros analizan a vida e obra da poeta
á que este ano se lle adica o Día das Letras

María Mariño.
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Título: Locura filosofal.
Autor: Nigel Rodgers & Mel Thompson.
Edita: Melusina, 2006.

Da man de dous escritores in-
gleses, Nigel Rodgers e Mel
Thompson, dáse ao prelo un li-
bro, Locura filosofal, sobre oi-
to filósofos que cambiaron os
conceptos da filosofía nos últi-
mos 250 anos. Oito filósofos,
por orde de aparición: Rousse-
au, Schopenhauer, Nietzsche,
Russell, Wittgenstein, Heideg-
ger, Sartre e Foucault. Non se
trata dunha introdución á súa
filosofía, aínda que en cada ca-
pítulo sintetí-
zase de manei-
ra clara e con-
cisa o pensa-
mento de cada
un e a súa re-
percusión na
filosofía do
seu tempo e a
súa influencia
p o s t e r i o r .
Tampouco é
unha biografía
de cada autor
estudado, ben
que aparecen
datos biográfi-
cos. Do que se trata no presen-
te volume é de descubrirlle ao
lector as condutas personais
dos filósofos mencionados.
Condutas persoais que, para os
autores, están en contradición a
maioria das veces coa filosofía
que predican.

Na advertencia que inaugu-
ra o libro, os autores avisan que
puxeron “todo o seu empeño
en ser escrupulosa e equitativa-
mente inxustos con todos os fi-
lósofos que aparecen neste li-
bro e extremadamente selecti-
vos no que se refere ao exame
do material recadado”. Ou se-
xa, que desde un primeiro mo-
mento quixeron ser parciais e
partidarios. O que se trata de
demostrar, e non o agachan, é
que estes filósofos eran, no
fondo, unhas malas persoas.
Que fixeron sufrir á súa fami-
lia, aos seus amigos, aos seus
achegados. Que eran ególatras
e egoistas, que usaban ás per-
soas como se fosen panos do
nariz de usar e tirar. 

Os autores van achegando
datos sobre a conduta destes fi-
lósofos: Rousseau, misóxino
total, o autor do Emilio sobre a
educación dos nenos, enviou
os seus fillos á inclusa; Scho-

penhauer, era un misántropo e
comportouse sempre como un-
ha persoa “egocéntrica e lúgu-
bre” que odiaba á súa nai e
desprezaba á súa irmá, e nunca
quixo recoñecer un fillo que ti-
vo, entre outras “lindezas”.
Nietszche, que afirmaba que
cando se ía con mulleres había
que levar o látego, e no fondo
era un masoquista que se non
fose porque morreu de sífilis
podíase afirmar que morrera
virxe. Bertrand Russell amar-
gou a vida das súas mulleres,
das súas amantes, dalgúns dos
seus discípulos, e dos seus fi-
llos, varios destes se sucida-
ron. Amante da igualdade, des-
prezaba as clases baixas, e pa-
cifista convencido, en 1945
abogaba por bombardear ato-
micamente á URSS. Wittgens-
tein, o gran filósofo da lingua-
xe, era insoportábel, exerceu
de mestre nunha escola aus-
triaca e zoupaba nos nenos ca-
se con sadismo; recomendába-
lle aos seus discípulos que dei-
xasen a filosofía e se dedicasen
a traballos manuais –algúns
deles así fixeron: acabaron ou
nun manicomio ou suicidados.
Heidegger, como sabemos, foi
nazi, e nunca dixo palabra so-
bre o holocausto xudeo. É
máis, en resposta a Marcuse,
comparaba os sufrimentos dos
alemáns do Leste a man dos
rusos ao exterminio dos xude-
os. Valeuse de amigos xudeos
como Hanna Arendt e mentiu
sempre sobre o seu nazismo
–Karl Jaspers viuno moi ben
despois dunha curta reconci-
liación. Para os autores, “Hei-
degger é culpábel por ter inten-
tado brindar unha lexitimidade

filosófica a unha ideoloxía tan
absolutamente repugnante co-
mo a nazi”. Sartre escribiu un
día que na URSS había liber-
dade total de crítica, logo con-
fesou que mentira. Amigo de
Camus, cando romperon, usou
dun matonismo intelectual que
amosaba o desprezo de quen
“en virtude das súas orixes pri-
vilexiadas e da súa educación
na École Normal Supérieure
(...) podía permitirse rebaixar
os fumes a un home como Ca-
mus, en gran medida autodi-
dacta, que procedía da colonia
alxeriana e posuía talento lite-

rario”. Ademais, segundo os
autores, había outro motivo:
“Camus era moi baril e tiña
moito éxito coas mulleres.
Ademáis atrouxera o interese e
as atención da irmá de Wanda
(unha amante de Sartre), Olga
(de quen Sartre estaba namora-
do)”. Foucault era sadomaso-
quista, encantábanlle as saunas
de California, e cando morreu
de Sida ningún dos seus aman-
tes sabía que padecía a doenza.
Segundo os autores, aínda sa-
bendo que tiña a pandemia, vi-
sitaba saunas e procuraba
“chapeiros”. E etcétera. Vidas
e feitos que demostran a tese
xeral do libro: “unha vida go-
bernada pola razón non garan-
te unha vida razoábel”.

A pregunta que se pon o
lector ao acabar o libro –axil-
mente escrito e inzado de hu-
mor por todas partes, aínda que
tamén hai seriedade, é a clásica:
a conduta destes autores ten co-
rrespondencias coas súas teorí-
as? Para os autores si, e talvez
sexa certo. Mais esa correspon-
dencia, diminúe un ápice a súa
grandeza filosófica? Penso que
non. Gide dicía que con bos
sentimentos non se facía boa li-
teratura. Con malos sentimen-
tos faise “boa” filosofía?♦

X.G.G.

As vidas e
os feitos
contados
neste libro
demostrarí-
an que
“unha vida
gobernada
pola razón
non garante
unha vida
razoábel”.

Novas de Galiza
Periódico galego de
informaçom crítica

Nº 51. 15 febreiro-15 marzo 07. 1 euros.
Dirixe: Carlos Barros.
Edita: Minho Media.

Hilda Carvalho analiza nunha
información “en profundidade”
a estratexia de Pescanova a
respecto da Xunta
e os
beneficios
que recibe
do erario
público.
Ramom
Muntxaraz
analiza as
consecuen-
cias da pri-
sión para a
saúde men-
tal dos presos independentistas
Ugio Caamanho e Giana
Rodrigues. E. Maragoto entre-
vista a Guillem Colom,
membro de ‘L’Ambaixada, os
Países Cataláns na Galiza’.
Bernardo Máiz Bar analiza a
evolución do remo como disci-
plina deportiva. Sole Rei entre-
vista na contracapa a xornalista
Belén Regueira.♦

Maremagnum
Publicación galega
sobre os trastronos
do espectro autista

Nº 10. Ano 2006. 
Dirixe: Cipriano Jiménez.
Edita: Autismo Galicia.

Manuel Posada e outros publi-
can un traballo sobre o
diagnóstico temperán do autis-
mo. Rutger van der Gaag fai
unha visión
xeral sobre
os trastornos
autistas.
Cipriano
Jiménez anali-
za o dereito
ao traballo das
persoas con
autismo. Ana
Martínez expli-
ca os compromisos dos
profesionais que atenden casos
de autismo.♦

Encrucillada
Nº 151. Febreiro 07. 5 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

Xabier Blanco fai unha aproxi-
mación ás relacións entre mo-
cidade e relixión. Bernardo
García fai unha reflexión
sociolóxica sobre o mun-
do xuvenil.
Rubén Aram-
buru e Madó
Domínguez
achega outras
análises sobre
o
comportamen-
to dos mozos.
Xosé Manuel
Pensado atende
ao tema da apostasía. Segundo
Pérez lembra a figura de San
Rosendo. Ademais, as
habituais seccións de Xosé
Luís Barreiro, Xoán Bernárdez
Vilar, Rubén Aramburu e Vito-
rino Pérez Prieto.♦

A vida irrazoábel
de oito grandes filósofos

Rousseau, Schopenhauer, Nietzsche, Russell, Wittgenstein, Heidegger, Sartre e Foucault

Dúas capas para a mesma obra.

A nación galega existe
Conversas con Francisco Rodríguez

Xosé Mexuto

Sempre se dixo que Francisco
Rodríguez ten moito que contar.
Neste libro de conversas faino
reflexiva e abertamente desde
unha óptica persoal e política e
mesmo con ánimo de trascender.
Non agacha opinións sobre
calquer tema e, menos aínda,
sobre as máis espiñentas
situacións que lle tocou viver
desde o liderado do
nacionalismo galego
contemporáneo.

A  N O S A  T E R R A



Título: Nordestin@s.
Autor: Nordestin@s.
Edita: Falacatruada.

Sen dúbida, o disco que máis éxi-
to acadou este Nadal foi Nordes-
tin@s, o debut discográfico do
proxecto homónimo que reúne
dúas das voces máis destacadas
da escena galega, Guadi Galego
(Espido, Berro-
güetto) e Ugia
Pedreira (Chou-
teira, Marful)
que se enfían a
golpe de piano
coa elegancia
propia do músi-
co Abe Rábade.
Venderon máis
de 2000 discos
en tres semanas,
un mérito case
maior, tendo en
conta o cativo
que é o mercado
discográfico ga-
lego, que ter conquistado a críti-
ca musical, tamén minguada, que
se fai no país.

Nun momento no que a mú-
sica vocal comeza a gozar de boa
saúde grazas a aparición de pro-
postas interesantes que navegan
por terreos arredados do folk, as
claves do éxito de Nordestin@s
poden ser moitas. Mais ao escoi-
tar esta primeira entrega algúns
aspectos sobresaen no medio

dun disco cheo de mar, de jazz,
de paixón nordestina, de nostal-
xia e de calidade musical.

Nordestin@s é un produto
mimado, un proxecto tecido co
fío dos soños de Guadi Galego e
de Ugia Pedreira, acariñado du-
rante tempo, no que ambas mu-
lleres buscaban sacar a luz as can-
cións da súa infancia, as cancións
do norte escoitadas en Cedeira e
en Foz, as vilas nas que naceron,
as que traían os mariñeiros ou as
que cruzaron o océano dende lu-
gares máis cálidos. Deixando a
súa pegada persoal imprimida
tras moitos anos sobre os escena-
rios. Malia todo, o proxecto non
requiría unha estrutura complexa,
simplemente voz e piano. Por iso
non tiveron ningunha dúbida can-
do pensaron no pianista ideal que
armara a instrumentación do pro-
xecto. E non se trabucaron, por-
que Abe Rábade, que se encarga
ademais de todos os arranxos do
disco, consegue envolver cada te-
ma cun halo de elegancia, de nos-
talxia e de forza, capaz de fundir
sen estridencias o jazz coa músi-
ca popular.

Nordestin@s reúne nas súas
pistas tanto as cancións tradicio-
nais que lles transmitiron ás dúas
mulleres os seus proxenitores co-
mo as súas propias composi-
cións, nas que a vista non se arre-
da do mar. Por iso este primeiro
traballo do trío ten un aquel de

íntimo, de coñecido, de caseiro,
porque fala duns sentimentos e
dunha temática presente no ima-
xinario galego. O calor das canti-
gas de taberna, a paixón dos refa-
chos no mar traducido en notas, a
dozura das habaneiras chegadas
da outra parte do Atlántico na
maleta do emigrantes retornados,
o agarimo da escuma ao romper
o mar e a elegancia dun traballo
meditado sucédense no disco co-
mo traídos polo vento do nordés. 

Frescura, esta é outra dos as-
pectos destacados que lle impri-
men carácter ao traballo. Fronte
a maioría das formacións que
optan por gravar un disco para
darse a coñecer, Nordestin@s
mirou outra vez ao pasado para
tomar o seu camiño. Como os
grupos de décadas pasadas, o
trío preferiu madurar o reperto-
rio nos escenarios e, unha vez
conseguido gravalo en directo.
O lugar escollido foi o Teatro
Principal de Compostela, o pa-
sado mes de setembro.

O resultado é un disco con
moitos públicos; dunha banda
o que gosta do tradicional; por
outra o que prefire o jazz. Pero
tamén están os que, coincidin-
do co a intérprete norteameri-
cana Ani Difranco, saborean un
folk que se adapta a un mundo
en permanente evolución.♦

M.B.
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Destaca a
anacrónica
banda
sonora de
tintes
neorromán-
ticos que, a
pesar do
rompedor,
casa perfec-
tamente co-
as imaxes

Título: Sempre ao lonxe (ou decadencia étnica).
Compañía: Mofa e Befa / Producións Ex-
céntricas.
Dirección: Quico Cadaval.
Intérpretes: Víctor Mosqueira, Evaristo 
Calvo e Piti Sanz.
Lugar: Pazo da Cultura, Carballo (9-II-07).

Dentro da programación dos
venres culturais que o Concello
de  Carballo está a desenvolver
no excelente espazo do Pazo da
Cultura –nada a ver con esa im-
posíbel “rede” de multiusos
desfasados xa ao nacer que dis-
que valen para todo e fican por
non acoller nada, entre outras
razóns porque non é o mesmo
construír, ai o cemento noso de
cada día!, que encher de conti-
dos o construído– tivemos
oportunidade de ver o último
espectáculo de Mofa e Befa,
que xa participara no Festi-
clown 2006, por exemplo.

O espectáculo amosa en es-
cena a difícil miscelánea dunha
realidade complexa e convulsa
onde a mestizaxe produce efec-
tos curiosos na convivencia das

distintas personaxes que en-
chen a escena. A solución escé-
nica aprofunda nese, tan seu, te-
atro perralleiro, de acabados
sen perfilar, ás veces claramen-
te bosquexados, e transicións
“fáciles” que
inciden nun rit-
mo mesmo
desleixado do
espectáculo.
Claro que toda
improvisación
é pura aparen-
cia e no fondo
subxace un
máis que traba-
llado deseño
de personaxes
e unha imbri-
cación axusta-
da de falsos
sketchs ben en-
garzados na trama que nos en-
volve e nos leva polo camiño
da mestizaxe e as dificultades
da inserción social dos inmi-
grantes. En clave de humor, de
acedo e culto humor por veces
–Quen carallo é ese Bob Wil-

son?– que relaxa e posibilita o
tratamento de temas espiñen-
tos, tan de actualidade como o
problema vasco.

Sempre ao lonxe é un adou-
trinamento mesiánico –non é ca-
sual que o condutor ou presenta-
dor ou animador, na estimada
língua da pachanga, sexa un pre-
dicador– soporífero –fantástico
o momento inicial no que Piti
Sanz, moito máis ca un músico,
fica a durmir aborrecido pola
presentación de Evaristo Calvo–
e divertido no que, por fin Mofa
e Befa rematan por facer teatro
clásico. Nun corte de discurso
efectivo contra o fin do espectá-
culo Víctor Mosqueira tira a pe-
rruca, que é como quen tira a
máscara e revélase contra a súa
personaxe e contra a súa compa-
ñía. Arrenega do seu traballo,
que fai un actor coma ti, nun es-
pectáculo coma este? E sae con
que quere facer Calderón. Si,
Calderón. Un dos nosos? clási-
cos. E claro, rematan por facer
Caldeirón... en galego. 

O híbrido magnífico do ba-

tallón vasco-andaluz entre
rumbas históricas e aurreskus.
O trío de moinantes que nos
traen á memoria descoñecidos
temas italianos. O medieval
milagre do tolleito e o cego que
pasa por ser triplo milagre: o
cego ve, o tolleito anda, e o
preto baiano –magnífico Víc-
tor– devén branco. O inesque-
cíbel número da cabra que for-

ma parte xa da nosa historia.
Pequenas historias dentro da
historia ben artelladas, áxiles e
que nos levan invariabelmente
a rir a cachón. Actores e/ou
músicos que nos fan pasar e
pensar un bo anaco. 

Parabéns tamén para Quico
Cadaval na dirección.♦

PACO SOUTO

Sempre ao
lonxe é un
adoutrinam
ento mesiá-
nico soporí-
fero e
divertido no
que, por fin
Mofa e Befa
rematan por
facer teatro
clásico.

Mofa e Befa lendo o xornal
A parella cómica reflexiona en clave humorística sobre os mitos da mestizaxe

Nordestinas, o éxito dun disco íntimo
entre públicos diversos



Como é que un rapaz de vin-
te e poucos anos se pon a es-
cribir algo tan anticuado co-
ma un libro?

Escribir é a forma máis eco-
nómica de todas as artes. Sen
diñeiro non se pode facer cine-
ma pero si libros. É certo que o
soporte é antigo pero o que de-
be ser moderno é o contido, non
o soporte. Hai blogs da internet
que son tremendamente reac-
cionarios, por moito que se
aproveiten da última tecnoloxía.

E por que o fai en galego?
É algo que non podo expli-

car. Sempre foi así. Eu lembro
que tiña oito anos e falaba sem-
pre en castelán. Pois xa daque-
la cando escribía facíao en ga-
lego. Hoxe son monolingüe e
podo explicar por que falo en
galego  mais aínda non conse-
guín racionalizar por que sem-
pre escribía nesta lingua.

Di Ramón Caride que unha
das causas de que castelan-
falantes escriban en galego se
debe ao labor dos escritores pa-
ra nenos e mozos. Que a litera-
tura está normalizada, cousa
que non pasa coa lingua oral.

É posíbel. Un constrúe a súa
expresión a base de referencias
e o feito de ler en galego sempre
anima a escribir en galego. O
que non sei é se iso é unha boa
noticia. O galego úsase nas pá-
xinas culturais dos xornais pero
de economía escríbese en caste-
lán. Incluso a propia literatura
en galego fíncase moito máis na
ficción que no plano técnico ou
nos manuais universitarios. É
dicir, o galego debe aumentar a
súa influencia social e crebar
fronteiras e ocupar todos os ám-
bitos da nosa vida.

Mais a influencia do caste-
lán entre a mocidade aumenta.

Penso que ten dous planos: o
familiar durante a infancia e o
contorno social comunitario no
que os rapaces se moven cando
son adolescentes ou mozos. Se
estás nun ambiente onde maiori-
tariamente se fala en castelán, é
lóxico que un rapaz galegofalan-
te acabe por pasarse ao castelán.
Pero tamén pode pasar o contra-
rio. Vemos moitas veces como
rapaces castelanfalantes toda a
vida se pasan ao galego cando
mudan de contexto.

Volvendo ao seu libro, nos
relatos atópanse moitos elos
coa poesía.

Está claro que narrar histo-
rias non está entre as miñas prio-
ridades. Prefiro a evocación. É
algo que tamén me pasa co cine-

ma. Interésame máis a ollada
que a narración e vemos que en
moito do cinema que se fai ulti-
mamente a trama é menos im-
portante que os recursos visuais.
A min intéresame moito fixar
emocións. A trama, o argumen-
to, son escusas, estruturas do es-
quelete de arames nas que se
deita material para potenciar a
percepción sobre o que escribo.

Tamén se albisca certa dé-
beda con outras artes, caso
da perfomance, por exemplo.

No tempo que vivimos é ló-
xico que todas as artes e demais
manifestacións culturais se en-
tremesturen. Eu aliméntome de
todas esas influencias e sen elas
o meu discurso inconsciente se-
ría outro. Esta contaminación
está aí e moitas veces nace das
miñas propias vivencias. É máis,
moitas delas descóbreas o lector,
non o autor. Hai veces que bus-
cas algunha relación pero outras
veces é logo de publicar cando
te dás conta que houbo unha in-
fluencia. Por exemplo, nunca até
agora me decatara de que había
influencias teatrais en dz ou o li-
bro do esperma.

Tamén hai provocación.

A provocación é algo nece-
sario para a arte. O que non exis-
te é iso da provocación gratuíta.
Sempre ten uns fins, sexan reac-
cionarios ou revolucionarios. Pe-
ro non lle dou moita importan-
cia. Xa a propia literatura galega
ten unha longa historia de provo-
ación. Facelo non ten nada de
novo. Ademais, cando eu fago
parodias sempre me fixo en ma-
nifestacións que me interesan.
Utilizo este recurso para home-
naxear autores que respecto pro-
fundamente. Por exemplo, de
parodiar algo da literatura galega
sempre o vou facer con poemas
de Xosé Luís Méndez Ferrín ou
Xohana Torres, que me gustan, e
non doutros autores que non.

O libro xira ao redor da
condición masculina, xusto
nun intre no que parece que os
homes estamos desorientados.

O masculino aparece como
metáfora dun pensamento ra-
cional predominante que pasa
de ser hexemónico a sentirse
ameazado. Non trato ese tema
para reverter a situación pero si
para despistalo, para facer pre-
guntas incómodas que poñan en
cuestión o modelo estabelecido.

Quero introducir esa maneira de
enfocar a realidade nun espazo
de medo. Obviamente, no nivel
persoal quero que ese sistema
caia e que todo o que significou
o predominio do masculino lle
dea paso a outro xeito de ver o
mundo e de relacionarse.

Despois de tantos libros
de mulleres escritos para mu-
lleres, agora tócalles aos ho-
mes escribir para homes?

Non penso que haxa unha re-
acción. É máis, o meu libro anali-
za a condición masculina desde
un punto de vista profundamente
feminista. É dicir, chamo a aten-
ción sobre a condición do xénero,
un tema tratado desde a ollada da
muller, na busca da explicación
da identidade desde a ollada do
home. Un home que se poña na
pel da muller redunda sobre unha
cuestión que xa se percibe social-
mente coma un problema. É máis
útil analizar a condición masculi-
na como un problema que os ho-
mes poden axudar a resolver por-
que son conscientes do desequili-
brio que existe.

Hai quen dixo de vostede
que non lle interesa para na-
da a literatura galega.

Dicir iso é falso e oportu-
nista. Igual que afirmar que
existe unha xeración literaria
entre os escritores máis novos.
Eu non coñezo persoalmente
nin a Diego Ameixeiras nin a
outros autores “novos” e pen-
so que os nosos discursos poé-
ticos son distintos, plurais. Eu
coñezo a literatura galega, o
que me parece normal para al-
guén que fai literatura en gale-
go. Outra cousa é que pense
que todo o que se fai aquí é
óptimo. Como no resto das
cousas, fixen a miña escolla e
asumo que son máis debedor
duns autores ca doutros. O que
si recoñezo é que non leo moi-
tas novelas pero iso pásame
por falta de tempo non por de-
sinterese.

E esoutro mito de “matar
o pai”?

É un tópico literario que sem-
pre se utiliza para explicar o paso
dunha xeración a outra. Está tan
usado que xa me parece obsceno.
Penso que afirmar que un non ten
en conta a tradición é naïf. Para
construírmos un discurso cohe-
rente precisamos coñecer os re-
cursos dos que nos precederon
para nós modelalos ao noso xeito.

Que pesa máis nas súas
influencias, a literatura ou
outras artes?

Inflúeme a literatura porque
estou a facer literatura. Para es-
cribir un relato non podo base-
arme na técnica de rodaxe de
Jean-Luc Godard, por exem-
plo. Mais no tocante á inspira-
ción, recoñezo que hai un 50
por cento que provén das letras
e outro 50 que vén doutras cou-
sas. Son tan sensíbel aos libros
coma ao cinema ou á música,
polo que é lóxico que me inte-
resen moitos tipos expresivos.

Así que talvez o seu próxi-
mo traballo non vaia no pa-
pel senón no celuloide.

O que está claro é que non
lle vendín a alma á literatura
pero polo momento non teño
medios para facer unha pelícu-
la. Agora mesmo recoñezo que
estou máis entusiasmado pola
música. Formo parte dun gru-
po, Ataque Escampe que acaba
de presentar unha maqueta, Ed
Wood e o ataque dos paraugas
asasinos (pódese escoitar en
www.aregueifa.net).

E que tipo de música fan?
Nós chamámoslle rock de

serie B pero clasificarnos é un
tanto complicado.

Do último que se fai nas
letras galegas, hai algo que lle
chame a atención?

Interésanme Diego Amei-
xeiras e Daniel Salgado, do úl-
timo que se está a publicar. O
suxeito posmoderno, de Rebe-
ca Baceiredo, paréceme un li-
bro á altura do máis novidoso
que se está a facer en todo o
mundo. A novela Ganga, de
Antón Lopo, pareceume do
mellor que se escribiu ultima-
mente. Leo moito tamén a Cid
Cabido e a María do Cebreiro.

E que está a ler arestora?
Por razóns académicas, es-

tou lendo a Historia xeral do ci-
ne, de Jacques Aumont e a His-
toria do jazz moderno, de Frank
Turro. E tamén ando ás voltas
coa poesía de Derek Walcott.♦
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Samuel Solleiro
‘Escribir sobre a condición masculina pode ser

profundamente feminista’
CÉSAR LORENZO GIL

Samuel Solleiro (Tui, 1982) xa ten publicados dous libros. O último, dz ou o libro do es-
perma (Xerais), é un conxunto de relatos “onde non prima a narración senón a evocación”.
Non se sente prisioneiro da literatura e admite que escribir é a forma de arte máis barata.
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Falárannos da procesión dos
fachós, fachóns ou fachuzos
que os do Castro de Caldelas
fan a véspera do seu antigo pa-
droeiro San Sebastián, na tardi-
ña do 19 de xaneiro, mais nun-
ca nos cadrara ben para asistir
de modo. Aproveitamos que
este ano os fachós (tal como os
de alí pronuncian) cadraban na
tardiña dun venres e aló fomos,
logo de xantar, Pilar e máis eu.

Cando chegamos á ribeira
de Doade xa se fixera noite (iso
que “Polo San Sebastián medra
o día o paso dun can”) e non
puidemos ollar o Castro fa-
chendeando no alto da outra ri-
beira do Sil. Comezamos a ru-
bir cara a el pensando que qui-
zá xa chegabamos tarde á pro-
cesión. Do Castro de Caldelas
diúrno, cando o sol se espella
nos vidros das fermosas galerí-
as, cómpre falar noutra ocasión.

Xusto en chegando ao Cas-
tro ficou cortada a estrada de
Monforte por mor da proce-
sión. Os ocupantes dos vehícu-
los que nos precedían baixaron
deles para ollar o paso dos fa-
chós en medio do fume e o
cheiro a palla queimada. E nós
fixemos outro tanto.

A procesión dos fachós sae
do paseo do Prado case con to-
tal escuridade e rube cara a Ci-
ma de Vila, o vello centro urba-
no, beireando o omnipresente

castelo e baixa pola rúa do Sol
retornando ao Prado para re-
matar nunha gran lumeirada
diante do santuario. É rápida a
procesión, apenas un cuarto de
hora ou vinte minutos, con
moita rapazada e xente nova
provista do seu facho. Un dos
protagonistas é o gran fachón
ou fachón maior levado a om-
breiros como unha gran serpe
ou dragón a botar lume pola
boca. Ano tras ano foi aumen-
tando de tamaño, como unha
competición ou procura dunha
marca. Este ano o fachón xi-
gante medía 34 metros, nada
menos, segundo as crónicas.

Vicente Risco publicou en
1927 nos Arquivos do Semina-
rio de Estudos Galegos un curio-
so traballo sobre “O Castro de
Caldelas” na liña xeográfico-et-
nográfica do Seminario, adubia-
do con notas de humor do autor,
como cando explica o estilo
“Obras Públicas” da fonte local.
No traballo, datado en Ourense
tres anos antes, veñen planos e
debuxos do propio Risco que
non sei se estarán recollidos no
libro que vén de sair sobre a súa
obra gráfica. A familia de Risco
procedía do Castro pola liña pa-
terna, onde foran administrado-
res da Casa de Alba.

O relato dos fachós faino
deste xeito, nunha escrita pou-
co coidada e na que deben fal-

tar palabras, que máis semella
un paisano describindo oral-
mente a festa ca un escritor es-
cribindo sobre ela:

“O día de San Sebastián hai
gran festa na vila. A víspera,
pol-a noite, todo-los mozos e
rapaces, co gaiteiro diante, van
con fachós de palla acesos, ata-
dos a uns lareiros grandes, e
dan volta á vila pol-as ruas
adiante ruben pol-a calle gran-
de berrando:

Viva San Sebastián,
o bispo i o can,
i a Marcela, i a cadela...

e outras alusións a persoas da
vila... e van cara a eirexa vella,
onde a todo esto están tocando
as campás, a vel-o San Sebas-
tián, e logo volven pol-a rúa do
Sol, e no Prado xuntan todol-os
fachóns e fan un gran lume, e
xúntase toda xente, e o gaiteiro,
que tén que estar tocando todo o
tempo onde o lume, e rapaces,
mozos e vellas, bailan arredor
do lume xa está ben feito e prin-
cipia a baixar, entón lareiran o
lume, erguéndoo cos lareiros e
botándoo polo aire, e cando vai
acabado, que non o poden larei-
rar, entón bárreno pol-o piso to-
do, e despois, o gaiteiro marcha
pra outro lado, e sigue o folión.”

Deixemos o relato de Risco
e volvamos á actualidade. No

adro do santuario dos Remedios
arde unha gran lumeirada a pre-
tender facerlle competencia ás
torres do santuario. Nela bótan-
se os restos do gran fachón e os
fachós individuais segundo van
chegando ao adro. Unha multi-
tude rodea a gran fogueira e os
buchinches de arredor, especial-
mente un no que se asan os catro
mil chourizos que se lles ofrecen
gratuitamente aos asistentes coa
propaganda de Embutidos de
Caldelas “O Pepe”. Había xente
vinda adrede dende a emigra-
ción catalá, xente do Val de Le-
mos, e mesmo demos con ami-
gos como Pepe Luís de Bóveda,
quen leva anos rubindo ao Cas-
tro nesta data. Por alí andaba
dando vivas a San Canuto, rei
danés rudo e pelexón, que é o
santo do día, non sei se por facer
rabear os do Castro ou por non
acreditar na relación do lume co
San Sebastián.

Daba mesmo gosto ollar un
petrucio pequeniño que camiña-
ba dificultado pola coxeira cun-
ha brazada de chourizos en ca-
danseu pan. Polo menos levaba
media ducia deles. Chegou un
momento en que Pilar puido
asomarse ao mostrador (ou pata-
mar, como din os veciños portu-
gueses) e solicitar os “nosos”
chourizos que pintaban moi lu-
cidos nas grellas. Eu procurei o
viño que ofrecía o Concello pa-

ra acompañar e axudar a baixar
o condumio. E non estaba mal o
viño, non. De sobremesa cum-
pría meterlle bica e licor café.

Resulta chamativa esta ce-
lebración fóra do calendario
astronómico das festas do lu-
me. Para explicala relaciónase
coa busca do corpo mártir de
San Sebastián; cun rito de de-
sinfección logo dunha peste
que asolou a vila e comarca, ou
con rogativas ao santo e mes-
mo con incendios sufridos no
pasado. Quizá teña que ver coa
maxia practicada polos anter-
gos pra asegurar a provisión da
luz e do calor en tempo de in-
verno. Calquera sabe.

Xa cando saímos do folión
fomos dar unha volta por Cima
de Vila por ver de baixar o chou-
rizo e máis por facer o percorri-
do aínda que sen fachós. E non
eramos os únicos que máis xen-
te andaba a facer o itinerario
nocturno: rubir pola rúa Grande
cara a Cima de Vila e baixar po-
la rúa do Sol. A rúa do Sol (re-
pararon nesta curiosa relación?),
agora sen lumieiras e fachós se-
mellaba máis senlleira. Naquel
silencio nada facía pensar que
no Prado, a carón do santuario
dos Remedios, coa lumeirada xa
un chisco debecida, a xente con-
tinuaba o folión celebrando o
San Sebastián ou a festa do lume
en pleno inverno.♦
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Polos Camiños da Terra Xesús Torres Regueiro

Os fachós do Castro de Caldelas
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Os vertidos ilegais, a constru-
ción de encoros ou a destrución
de muíños e pescos son algun-
has das claves que poderían de-
finir a realidade que envolve o
país dos dez mil ríos, incapaz
ademais de implicar a unha po-
boación que vive de costas ás sú-
as problemáticas. Coa intención
de achegar a cidadanía aos ríos
galegos, acaba de iniciarse o Ro-
teirríos, un programa de rotei-
ros polo Miño que se desenvol-
verá entre os meses de marzo,
abril e maio. O Tea ao seu paso
por Ponteareas, o antigo camiño
de ferro que une as localidades
de Valença e Monçao e un des-
censo en piragua da Barcela ás
Neves son algúns dos roteiros
marcados, que están abertos a
todos os interesados.

O programa, que comezou
o pasado 24 de febreiro cunha
visita ás lagoas do Louro e de
Bertiandos, é a última activi-
dade posta en marcha dentro
do Proxecto Ríos, unha inicia-
tiva promovida por Adega, na
que participan activamente ao
redor de 200 colectivos de todo
o país, entre eles, grupos ecolo-
xistas, centros de ensino, clubs

de piragüismo, asociacións cul-
turais e veciñais. Trátase dun
programa de concienciación,
educación e participación ci-
dadá fundamentado na reali-
zación de inspeccións do esta-
do dos ríos galegos por parte
de persoas ou grupos volunta-
rios a nivel local, que ten como
eixo central o carácter volun-
tario. Ao final do ano cada un
dos participantes realiza un in-
forme cualitativo do río que vi-
xían indicando baremos que
permiten valorar a saúde da
que goza a canle fluvial.

O Proxecto Ríos ten como
precedente a experiencia catalá
Projecte Ríus, que tras dez
anos de andaina ten consegui-
do crear unha rede de inspec-
ción con máis de 700 colectivos.
É no 2004 cando Adega asina
un convenio de colaboración
coa Associació Habitats, impul-
sora da iniciativa catalá, para
trasladala a Galiza, adaptán-
doa ás características específi-
cas dos ríos galegos e engadín-
dolle o aspecto etnográfico e a
posta en valor do patrimonio.

A posta en marcha do pro-
xecto en Galiza, que coincide no

tempo coa iniciativa lexislativa
popular en defensa dos ríos,
vén ocupar o baleiro existente
no que se refire a campañas de
voluntariado nos ríos
con caracter nacional.
Case dous anos des-
pois do inicio das acti-
vidades, a valoración
que fan os coordinado-
res do Proxecto Ríos é
moi positiva. Ao seu
ver a educación am-
biental é fundamental
á hora de mudar as
tornas pero a solución
dos problemas implica
ademais medidas polí-
ticas e lexislativas. “A
sociedade vive de cos-
tas ao río” indica
Ramsés Pérez, cons-
truímos enriba deles e
esquecemos o seu va-
lor natural e cultural”.

As prazas son li-
mitadas. As persoas
interesadas poderán
poñerse en contacto
coa organización do
Proxecto Ríos a tra-
vés da web www.pro-
xetorios.org.♦
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VVVVaaaammmmoooossss    aaaaoooo    rrrrííííoooo!!!!
M. BARROS

Vén de botar a andar o programa Roteirríos que de marzo a maio desenvolverá itinerarios polo Miño. Un roteiro a pé po-
lo Tea, unha marcha enbicicleta pola ecovía que une Valença con Monçao e un paseo en canoa polo Miño son algunhas das
actividades programadas. A iniciativa inscríbese dentro do Proxecto Ríos, promovido por ADEGA, co que se pretende ache-
gar a cidadanía aos cursos fluviais nun ambiente lúdico e pór en valor patrimonio cultural, natural e social que encerran. 

OOOO    mmmmaaaappppaaaa    ffff lllluuuuvvvviiiiaaaallll
M.B.

Saíu do prelo Os ríos de Galiza, un libro tirado pola edito-
rial A Nosa Terra no que Manuel Núñez, Adela Leiro Lois
e Mon Daporta Padín lle dan a coñecer aos lectores os va-
lores naturais, biolóxicos, sociais e económico a través dos
principais canles fluviais galegos. 

Tras a publicación dos monográficos sobre as monta-
ñas, as fervenzas e as árbores de Galiza,  A Nosa Terra Edi-
cións engrosa a súa colección cun novo volume dedicado
aos ríos que sucan o país. 

Na mesma liña que os anteriores traballos, Os ríos de
Galiza quere poñer en valor as potencialidades dos canles
fluviais galegos, dende os aspectos naturais e biolóxicos até
outros propios do aproveitamento económico dos mesmos.
A través das súas 150 páxinas os autores Manuel Núñez
Pérez, Adela Leiro Lois e Mon Daporta Padín ofrecen un-
ha explicación didáctica sobre a formación dos ríos, a fau-
na e a flora que viven neles así como os usos que deles du-
rante séculos fixo a humanidade. 

Tirando do mapa fluvial de Galiza os ríos máis importan-
tes o libro ofrece un percorrido polas características e as par-
ticularidades dos máis destacados, unha viaxe pola xeografía
galega que dá comezo polas augas do Miño, dende o seu na-
cemento na Serra de Meira até a súa desembocadura na
Guarda, con pequenas paradas en cada un do seus afluentes. 

Ademais da riqueza natural, as posibilidades de lecer e
económicas dos ríos, os autores ofrecen nun dos apartados

datos sobre a situación
e as problemáticas que
sofren os canles flu-
viais en Galiza. Conta-
minación, vertidos in-
controlados, mala xes-
tión dos encoros ou o
abandono e a destru-
ción do patrimonio et-
nográfico son algunhas
das actividades huma-
nas que están a provo-
car que os ríos galegos
muden a gran veloci-
dade antes da chegada
das súas augas ao mar. 

Para os autores as
claves da solución aos
problemas pasan pola
prevención da contami-
nación agraria, urbana
e industrial, coa pro-
longación do sanea-
mento a todos os núcle-
os de poboación e coa
construción de esta-
cións depuradoras de
augas residuais con su-
ficiente capacidade e

correcto funcionamento, e pola posta en marcha dunha po-
lítica hidrolóxica que impulse o aforro e a eficiencia na uti-
lización da auga. Sinalan ademais como necesario a correc-
ción do funcionamento das actuais centrais hidroeléctricas,
freando a instalación de minicentrais, a construción de es-
calas nos actuais encoros, a conservación e recuperación dos
bosques de ribeira, unha xestión axeitada da pesca e do con-
trol das piscifactorías, evitar a introdución de especies forá-
neas así como concienciar e formar no terreo da ecoloxía.♦

Río Madalena en Vilalba (do libro Os ríos de Galiza).

Capa de Os ríos de Galiza, do que son au-
tores Manuel Núñez, Adela Leiro e Mon Da-
porta, e editado por A Nosa Terra.



M.V.
Nunca, nas dúas ou tres últimas
décadas, os medios de comuni-
cación estiveron, como agora,
tan perto da novela e tan lonxe
do periodismo. Habería que re-
cuar medio século para lembrar
xornais como El Caso e as súas
reportaxes sobre El crimen de la
tinaja ou, se nos referimos a Ga-
liza, as series de artigos sobre o
bandido Mamede Casanova, nos
primeiros anos do século XX. 

Tamén era literatura o céle-
bre e afamado folletón decimo-
nónico. Boa parte da prensa ce-
día con gusto o seu daquela par-
co espazo a este xénero xorna-
lístico (cando aínda case non na-
ceran outros xéneros, agora tan
empregados, como o da entre-
vista). As historias de ficción do
fantástico bandido Rocambole,
de tanto éxito na prensa parisina,
servían de modelo para outras,
de orixe real, como as do asasi-
no Ravachol nos diarios de Pra-
ga. Ravachol, que hoxe protago-
niza o antroido pontevedrés bai-
xo a forma de loro, era en reali-
dade un anarquista. Moitos cri-
minais famosos tiñan motiva-
cións políticas, aínda que logo
pasasen a historia co único ros-
tro dos asasinos desapiadados.

O tratamento mudou, sobre
todo a partir dos anos sesenta do
pasado século. A prensa, grazas
ao telégrafo, o teléfono e os no-
vos medios de comunicación e
transmisión de datos, gañou en
veracidade e obxectividade. O
xornalismo comezou a realizar-
se in situ e sobre a base de fei-
tos comprobados. O cambio
non se produciu ao cento por
cento, pero foi sen dúbida per-
ceptíbel e afectou, por suposto,
aos novos medios, nomea-
damente a radio e a televisión.

É a partir dos anos noventa
cando o escenario comeza a mu-
dar de novo. A inflación de ca-
deas de radio e televisión, así
como a rápida influencia da in-
ternet, provocou unha compe-
tencia desbocada e unha furiosa
carreira polas audiencias que le-
vou as emisoras a facer deixa-
ción de boa parte da deontoloxía
profesional anterior e —asunto
que aquí nos vai ocupar— a re-
correr de novo ás tramas narrati-
vas, propias da ficción, que sem-
pre se demostraran, á hora de
atraer o público, máis eficaces
que a frialdade das análises e
dos datos razoados. 

Os datos de contexto e a re-
flexión quedaron reservados ás
minorías, mentres que as gran-
des audiencias (masa que coin-
cide co censo de votantes) op-
tan, como sucedeu sempre, po-
los protagonistas con rostro e
pola sucesión de efectos emoti-
vos, encadeados de forma com-
prensíbel e adaptada ao mínimo
común dos espectadores. 

O mundo da imaxe axuda
ademais a reducir gravemente a
distancia necesaria entre os fei-

tos aludidos e a súa comprensión
cabal por parte do espectador. 

A terceira característica é a
rapidez da difusión. Trátase de
transmitir todo “en quente”, a
fin de convocar manifestacións
tamén “en quente”, pois todo o
moi quente enfría con rapidez e,
polo tanto, a oportunidade (para
os que teñen intereses no caso)
pode perderse.

A fin de que a secuencia
emotiva resulte máis asumíbel
debe ser construída sobre as tra-
mas máis usadas, as máis tradi-
cionais, as máis unidas ás sensa-
cións primarias, como o medo e
a inseguridade, o bo e o mao,
sen moitos matices nin contex-
tos complexos. 

O formato narrativo senti-
mental dá lugar a que hoxendía
o noticieiro político manteña
unha continuidade, ben máis
evidente que antes, co resto da
programación, é dicir coas in-
formacións sobre sucesos e de-
sastres climatolóxicos e tamén
coas telenovelas e boa parte das
series e dos filmes de acción.
Non é casual que desde hai un-
ha década as campañas e a pos-
ta en escena do Partido Popular
esteñan dirixidas por expertos
formados na escola norteameri-
cana da comunicación e do
marketing político.

Así, a información é monta-
da (resulta moi apropiado o em-

prego do termo cinematográfi-
co) seguindo as pautas da narra-
tiva clásica, que é tamén, como
dicimos, a máis coñecida polos
espectadores e a máis doada de
asimilar.

O caso De Juana
como “teleserie”

Neste sentido, o “serial” que es-
tamos a presenciar sobre o caso
De Juana reúne todas as carac-
terísticas aludidas. Temos o ma-
lo desapiadado, asasino en se-
rie, que festexa a morte das súas
vítimas con champaña e que,
por último, acada as cotas máis
altas da perversión ao facerse a
vítima, finxindo que está a pi-
ques de morrer, mentres en rea-
lidade fai o amor coa súa com-
pañeira no seu confortábel leito
carcerario. O de menos é que
estes datos señan certos ou cer-
tos só en parte. 

Tamén é importante que esta
trama sucinta non se vexa estor-
bada, dun modo que confundiría
o espectador, con datos ambi-
guos, complexos ou contradito-
rios coa liña principal do argu-
mento. Así, por exemplo, os na-
rradores-xornalistas deben ob-
viar que a condena que xa cum-
priu de 18 anos de cárcere roza
os límites do tempo de prisión
aconsellado por todos os foros
de dereitos humanos do mundo,

que consideran as penas supe-
riores a esta un atentado contra a
dignidade humana. Tamén se
oculta ou se menospreza o feito
de que para manter en prisión a
De Juana sería necesario que os
xuíces vulnerasen a lexislación
en vigor e aplicasen o que xa se
denomina “xustiza de autor”, é
dicir unha lei diferente en fun-
ción das características do pri-
sioneiro, práctica que, por outra
parte rompería cos principios de
equidade estabelecidos nos de-
nominados estados de dereito
desde a revolución francesa. 

Pouco importan tamén que
as supostas risas do etarra du-
rante o xuízo non estivesen diri-
xidas as vítimas, senón aos ami-
gos e familiares que vía, por pri-
meira vez en anos, nesta sala do
tribunal. Tamén se abeira o de-
talle de que a nova condena de
tres anos teña como motivo
dous artigos de prensa escritos
por De Juana, constituíndo pre-
suntamente polo tanto unha
atentado á liberdade de expre-
sión, como de feito entenderon
varios dos maxistrados que non
compartiron o sentido da sen-
tenza. Todas estas cuestións, tan
importantes nun estado demo-
crático, foron pasadas por alto.
O importante é que a narración
coincida, detalle por detalle, co-
as pautas tradicionais da trama
sobre asasinos perversos. 

Polo demais, cando unha se-
rie ten un número notábel de
adeptos, os produtores procla-
man que debe continuar. O tras-
lado do etarra a un hospital vas-
co é de inmediato considerado
unha “traizón” do goberno socia-
lista, unha traizón “a España”. A
fórmula narrativa do “traidor nas
nosas propias filas” (as filas da
patria, enténdese) conta cunha
fonda raigame histórica. Un
antecedente coñecido foi a “pu-
ñalada polas costas” que, na I
Guerra Mundial, lle tería dado o
SPD ao exército alemán ao pro-
piciar a rendición, mito propaga-
do pola burguesía prusiana e
que, a estas alturas, aínda non foi
totalmente desterrado da
conciencia política dese país.  

O seguinte paso foi o de
que, unha vez consumada a trai-
zón, as folgas de fame se exten-
derían polos cárceres. Un cona-
to de folga levado a cabo por
presos comúns nun presidio
pontevedrés, algo por outra par-
te frecuente, serviu de lanzadei-
ra inmediata á noticia de que as
folgas se estaban a extender. Tal
información resultou falsa, pero
difundiuse, sen necesidade de
ser verificada, porque era o pa-
so lóxico e agardado do guión.
E o guión, cos seus engados, as
súas fases de tensión e a súa
moralexa, é máis importante
que a realidade.♦
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A nova información como forma de literatura

A novela de De Juana

Un manifestante abetzale confróntase cun policía o día da chegada do etarra De Juana ao País Vasco. A imaxe foi interpretada nas tertulias e nos foros de opinión como un-
ha das representacións máis claras da ira, o odio e a perversidade.



Ione Robinson forma parte
xunto con Kati Horna, Tina
Modotti ou Gerda Taro do
grupo de fotógrafas que re-
trataron de xeito directo os
conflitos que se iniciaron co
levantamento militar de
1936. Comprometida coa
causa republicana e fascina-
da pola forza revolucionaria
da arte que compartiu con
Frida Kahlo, Diego Rivera
ou Sequeiros, a norteameri-
cana quixo inmortalizar na
súa obra a contenda que di-
vidiu un estado, poñéndose

de parte dos perdedores.
A mostra que agora se pode

ver en Compostela nace a raíz
dos actos de homenaxe cele-
brados no centenario do nace-
mento de Bibiano Fernández
Osorio-Tafall, cando transcen-
de a relación que o republica-
no mantivo coa artista nortea-
mericana. Un ano despois de
coñecelo, en 1939, casan no pa-
lacio de Héctor Trujillo en
Santo Domingo, aínda que o
matrimonio se anulou en 1940,
cando se descubriu que a mu-
ller de Osorio-Tafall vivía en

Pontevedra, en liberdade bai-
xo vixilancia polo franquismo.

Coincidindo co aniversa-
rio de Osorio-Tafall, o seu ne-
to Christopher Dallett, comi-
sario da mostra xunto con Xo-
sé Enrique Acuña, quixo res-
taurar a figura da súa avoa,
unha muller nacida en Ore-
gón en 1910. Cunha forma-
ción clásica e académica en
1929 viaxa á capital mexicana
atraída pola actitude combati-
va nacionalista de muralistas
como Diego Rivera, Alfaro Se-
queiros ou Orozco. Casada

naquel momento co comunis-
ta norteamericano Joseph
Freeman, Ione Robinson esti-
vo próxima a Diego Rivera e
mesmo colaborou con el nal-
gún dos seus proxectos pictó-
ricos. Pero a crise matrimo-
nial obrígaa a dar un xiro na
súa vida, cando en México
compartía amizade con Tina
Modotti ou Edward Weston.

Como explica Xosé Enrique
Acuña, Ione Robinson “forma
parte do grupo de intelectuais
norteamericanos que se com-
prometeron coa defensa da Es-

paña Republicana”, que, logo
de romper o seu segundo ma-
trimonio, viaxa a Cataluña en
1938 “para colaborar coa súa
arte na loita antifascista”. Vai
ser o momento no que coñece a
Bibiano Fernández Osorio-Ta-
fall, cando o que fora alcalde
republicano de Pontevedra os-
tentaba o cargo de Comisario
Xeral do Exército da Repúbli-
ca. “Del necesitaba Ione Robin-
son os permisos militares para
poder fotografar e debuxar na
retagarda”, sinala o comisario.
Boa parte deses traballos per-
manecen expostos na Casa da
Parra de Compostela. Neles re-
flicte o traballo das mulleres
catalás nas fábricas de arma-
mento e nenos na rúa.

Como indica Acuña “froito
do achegamento a Osorio-Ta-
fall nace entre eles unha inten-
sa relación amorosa que conti-
nuará durante a retirada do
Exercito a Francia”. Con Ta-
fall como responsábel do SE-
RE, Robinson realiza reporta-
xes nos campos de concentra-
cións abertos nas praias do sur
francés, en Argelès-sur-mer e
Barcarès. Alí retratou a vida
cotiá dos miles de soldados re-
publicanos que abarrotaron os
barracóns dos campos.

Ione Robinson tamén via-
xou a Bordeos, onde comparte
vida e fotografa aos nenos
acollidos despois do bombar-
deo de Gernika así como as fa-
milias que a bordo do buque
Winnipeg cruzaría o Atlántico
destino ao exilio chileno.

Malia todo, a serie máis
destacada é a que realiza en
compañía de Osorio-Tafall xa
en México. “En Morelia, na ci-
dade de Michoacán, –sinala
Acuña- froito do labor solida-
rio desenvolvido polo presiden-
te mexicano Lázaro Cárdenas
abriuse a escola España-Méxi-
co e nela Ione Robinson leva a
cabo a máis ampla e ambiciosa
reportaxe fotográfica, que se
converte na súa contribución
máis valiosa á solidariedade
dunha artista coa sociedade”.

A mostra da Casa da Parra
reúne por primeira vez en moi-
tas décadas obras fotográficas e
artísticas dispersas e que mes-
mo se pensaban desaparecidas.

En 1938 Robinson organi-
zou en Nueva York unha pri-
meira mostra destes debuxos en
apoio dos brigadistas interna-
cionais norteamericanos da bri-
gada Lincoln e poucos anos an-
tes da súa morte, en 1989, reno-
va en México parte dos seus
traballos nun acto no que con-
firmou o seu compromiso coa
liberdade en Cataluña. Ese ano,
1984, o seu país, EE.UU, em-
barcábase en novas andainas
militares. “Era un chanzo máis
do seu compromiso artístico
pola liberdade” comenta o co-
misario, que agora retorna, pa-
radoxalmente, a Galiza, a terra
do seu antigo compañeiro Oso-
rio-Tafall, que lle abriu en 1938
a posibilidade de realizar os
seus debuxos e fotografías. Os
mesmos que se mostran estes
días na Casa da Parra, encabe-
zados por un retrato da propia
Ione Robinson por Tina Mo-
dotti, tomado aos seus 19 anos
no México das vangardas.♦
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Ione Robinson
M.B.

Testemuña de excepción da guerra do 36, a norteamericana Ione Robinson captou co seu ob-
xectivo e os seus pinceis o rostro da loita republicana. A cidade de Barcelona, os campos de
refuxiados no sur de Francia e o orfanato aberto en México para os nenos españois foron al-
gúns dos escenarios que visitou a artista para retratar un dos episodios máis tráxicos da no-
sa historia. Case setenta anos despois, A Casa da Parra acolle unha escolma dos traballos
realizados por Robinson na mostra Arte pola liberdade. Fotografías e debuxos 1938-1939.

Michoacán

Barcelona, novembro 1938. Campo de Concentración.
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Mónica García
‘Na televisión
aprendes
dos teus erros’

M.B.
Valderrei é a nova serie da
TVG, unha adaptación da
teleserie Ventdelpla que se
emite en TV3, cos malos
tratos como pano de fondo.
Quen é Isa Pazó, o persona-
xe que vostede interpreta?

É unha muller casada
dende anos e con fillos que
acaba de  tomar a decisión de
abandonar o seu home por-
que a maltrata psíquica e fisi-
camente. É médica pero dei-
xou de exercer. Decide mar-
char para a vila onde vive a
súa filla coa que ten pouco
contacto. Debe enfrontarse a
todo soa nun lugar que non a
acaba de aceptar.

A serie catalá ten éxito.
Como está a ser a acollida
da galega?

Está a ser boa a pesar da
dura competencia que ten na
franxa horaria. 

Como enfocan a pro-
blema dos malos tratos?

Cada personaxe asúmeo
segundo as súas caracterís-
ticas. Neste momento, Isa
vén de tomar a decisión de
marchar aínda que se dá con-
ta de que é tarde. Non ten re-
cursos e leva anos sen traba-
llar. É vítima e decide poñer
fin. Pola súa banda, o home
nega que é un maltratador e
moita xente ponse da súa par-
te. Pero tamén hai xente que
a comprende e axuda. Coido
que se axusta á realidade.

Traballou en películas
como Sei quen es, Para que
non me esquezas ou Conti-
nental, pero é coñecida po-
lo maior parte do público
pola serie Pratos combina-
dos. En que ámbito se topa
máis cómoda?

Manéxome mellor na tele-
visión e no teatro. No cine hai
máis elementos sobre os que
non teño control no que se re-
fire ao meu traballo. A televi-
sión é máis inmediata e podes
aprender dos teus erros. No
cine desde que actúas até que
se estrea a película pode pasar
un ano. Neste campo aínda
estou aprendendo.

En que proxectos está
traballando?

Ademais de gravar os ca-
pítulos da serie estou repre-
sentando coa compañía Fac-
toría Teatro, dirixida por
Cristina Domínguez, a obra
Os homes só contan até tres,
de Antón Lopo.♦

En Monterrei, no sur de Ourense,
onde o clima mestura a sua voca-
ción atlántica coa influencia con-
tinental e os aires mediterráneos,
o viñedo prolóngase  desde Cas-
trelo do Val por toda a fosa tectó-
nica que suca o val do rio Táme-
ga e polas ladeiras das zonas al-
tas dos concellos de Verín, Mon-
terrei e Oimbra, até a zona de
Chaves e Valpaços en Portugal;
nun dos climas máis secos de Ga-
liza esta extensión de 3.000 hec-
táreas só conta con 900 inscritas
na denominación de orixe. 

As variedades da zona son en
brancas o godello, a dona bran-
ca, a treixadura ou verdello louro
e a monstruosa ou branca de
Monterrei, e nas tintas son o bas-
tardo ou maría ardoña, a mencía,
a arauxa e o gran negro.

Os viños de Monterrei están

demostrando pouco a pouco o
seu potencial con pinceladas de
calidade que no caso dos tintos
os converten nos máis sorpren-
dentes do que se está a facer no
país; e se temos en conta o curto
percorrido das adegas e desta no-
va época da zona como denomi-
nación de orixe, podemos aven-
turar un futuro moi prometedor. 

O exemplo máis evidente
desta esperanza son os viños que
o viticultor Xosé Luís Mateo ela-
bora na súa adega Quinta da Mu-
radella, situada en Verín, co seu
viñedo dividido en varias parce-
las en Pazos de Monterrei e Ta-
maguelos, con diferentes orienta-
cions e solos pero sempre cunha
viticultura respectuosa coa terra e
coa vide, facendo un labor digno
de recoñecemento na recupera-
ción de variedades esquecidas ou

a piques de desaparecer. Xose
Luís Mateo representa o respecto
ás variedades e ao seu terroir
xunguido a unha gran cultura e
lucidez vitivinícola limpa de pre-
xuízos e sobre todo de intereses
que non sexan a autenticidade e a
fidelidade ao que reflecte e pode
chegar a reflectir unha terra e as
súas castes, nun mundo este o vi-
tivinícola asolagado de intereses
e aparencias convertidas en cer-
teza. Mateo é un viticultor que
escapa a todo este circo cunha
humildade e unha honradez que
reconforta tanto como a súa con-
versación e os seus viños.

Conta co asesoramento do
berciano Raúl Perez e o traballo
nas viñas de Emilio, elaborando e
experimentando coas súas varie-
dades e leiras diferentes tipos de
vinificacions e crianzas, cunha

gama de viños  denominada Gor-
via en tintos e Alanda en brancos,
todos de reducida produción.

GORVIA 2003. Noventa por
cento mencía e dez por cento
bastardo, macerado e fermenta-
do en pequenos depósitos de
aceiro inoxidábel con tres bazu-
queos manuais diarios e poste-
rior estancia de dez meses en ba-
rricas de carballo francés, algun-
has delas de 500 litros, de dife-
rentes tonelarías, o que garante a
ausencia duha marca uniforme
dun tipo de madeira no viño. 

É un viño con aromas de froi-
tos vermellos, especias e os re-
cordos do sotobosque como a
xesta e os tons balsámicos, cun-
ha sutil vainilla no fondo. En bo-
ca resulta moi fresco e equilibra-
do, elegante e saboroso.♦

A Viñoteca

Quinta da Muradella
ANTONIO PORTELA

A estensa e longa comunidade
dos malogrados construtores da
galeguidade, dos novos eminen-
tes que non tiveron tempo de a
completar como quixeran as súas
obras a prol da cultura galega, re-
cibía a Xohán Vicente Viqueira
na flor da súa actividade creado-
ra. Pasaba a formar parte dunha
comunidade acugulada de xente
nova que despois de floreceren
con esperanza e con recoñece-
mento público, remataba por dei-
xar incompleta, a medio facer ou
visibelmente frustada, a obra que
os distinguira en vida e sobre a
que tantos ollos puxeran as súas
esperanzas. Pasaba Viqueira a
formar parte dunha comunidade á
que chegara Luís Porteiro, entra-
ñábel amigo, a quen tantos irman-
diños estimaban como un dos
grandes líderes da galeguidade. E
tan perto estaba o pasamento de
Luís deste que a toga tocaba a
Xohán Vicente, que podían ser
aínda os mesmos os que conti-
nuaban o pranto e o desconsolo,
cando estaban moi vivas as pega-
das persoais en terra galega. 

Era moi natural que ante a rin-
gleira de frustracións vitais, bus-
caron algúns explicacións litera-
rias a unha desfeita de xenios que
non xermolaban como era debido
e esperado, e preferiron falar dun
destino vixilante, envexoso, se-
dento de sangue malograda. Dun
xeito descritivo, sen concesións
fóra do alcance das palabras co-
tiás, Antón Villar Ponte cualifica
como os malogrados todos aque-
les que nas súas vidas prometeron
grandes venturas para a constru-
ción da galeguidade, pero que an-
te a presenza da morte renderon
camiño cando contaban poucos
anos de vida. Uns despois, inclu-
so, outro novo, a quen porvir que-
ría favorecer, Antón Losada Dié-
guez, xuntábase a esa incesante
ringleira que formaba a comuni-
dade de malogrados. 

Será Ronsel, a revista anima-
da por Correa Calderón e Álvaro

Cebreiro, na que colaborou Vi-
queira, a que formule de modo
máis cumprido ese salouco da
perda do irmán e amigo, desde a
perspectiva do destino. No edito-
rial, titulado “Johan Viqueira. O
noso grande morto”, publicado
no número de setembro de 1924,
incidía na mala fada, nos termos
seguintes: “Parece como se a Ga-
liza tivese a mala fada de perder
seus fillos mellores. No pequeno
cemiterio de Ouces, nas doces e
tenras mariñas de Betanzos, re-
pousa xa para sempre endexa-

mais o gran poeta Johan Viquei-
ra, cando a súa vida comezaba a
florir”. E continuaba o seu laio,
acusando ao destino de tanta des-
feita: “O Destino tén unha insá
compracencia en derrubar os pi-
ñeiros máis lanzais. Viqueira era
o noso espírito máis ergueito,
quizabes a estrela que nos condu-
cise ao noso Belén. Un fato de ra-
paces namorados agardaban as
súas sagras verbas de guía”. Con-
cretábase o laio do xeito seguin-
te: “O noso piñeiro máis lanzal
derrubado! Nós que nos miraba-

mos nel como nun espello!”. 
Coa finalidade de facerse cun-

ha descrición ou unha explicación
máis expresiva dunha situación
tantas veces repetida, a versión
clásica buscará algunha maneira
simple de entender tanto desacou-
go. A nostálxica evocación que de
Aurelio Aguirre fai Manuel Mur-
guía en Los Precursores, vén moi
ben a conto cando se fala do que
parecía inevitábel a pauliña, que
caía cando menos se esperaba so-
bre os máis prometedores dos ga-
legos. “Aquellos a quienes los
dioses aman, dice el proverbio
griego, mueren pronto”, dicía
Murguía mesmo cando remataba
a descrición da figura de Aurelio
Aguirre. Moi ben podía dedicalo
a toda unha xeración, que logo se
foi ampliando co tempo. 

Entre todos, o movemento
provincialista galego, orixe e
fundamento de tantas aspira-
cións coletivas, foi tan castigado
por esa que non chamaremos
pauliña, pero que tal parecía, que
calquera podía elevar os feitos a
unha cadea fatal. Pero, Murguía,
que podía falar con autoridade
sobre a pauliña do provincialis-
mo, desde a súa venturosa lonxe-
vidade creadora, tamén tivo oca-
sión de ver como rendían vida ao
longo dos tempos. Se era unha
pauliña macabra ou se era cousa
de heroes e deuses clásicos, nin o
patriarca se atreveu a explicalo
dun xeito rotundo. Malogrados
si que eran, pois era esta unha
construción obxectiva, que non
comprometía ningunha explica-
ción científica. En calquera caso,
cabe aclarar que estas cousas re-
petidas que buscan explicación
préstanse á adopción de moi dis-
tintas actitudes. A esa comunda-
de dos malogrados, fose cal fose
a causa que levaba a construtores
da galeguidade na plenitude cre-
adora, había que encanarlle ago-
ra duas eminentes presencias,
como eran as de Luís Porteiro e
Xohán Vicente Viqueira.♦

O Ronsel de Viqueira

A comunidade dos malogrados
BALDOMERO CORES

Álvaro Cebreiro.
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FRANCISCO CARBALLO

Fanshave, personaxe
da novelística de
Paul Auster,

reaparece en Viaxes no
Scriptorium: “Era unha
persoa con moitos
conflitos internos. Tiña
moitísimas virtudes,
cousas marabillosas.
Tiña un talento enorme
pero acabou odiando esa
parte de si mesmo, e un
día, de repente, deixou
de escribir”. 

Paul Auster
debrúzase no abismo
humano. Todas estas
Viaxes no Scriptorium
amalgaman referencias
universais e unha
repetida retranca. Esta
obra remite a escritos
anteriores nos que
Fanshave desenvolve
accións significativas. 

Os catecúmenos van
ler, na segunda semana
de coresma, textos
bíblicos máis complexos
inda que os de Auster.
Abraham, ese arameo
errante, e Paulo, de
xudeu a cristián,
atravesan desertos e
intres desesperantes até
ascender a cumios
históricos. Dignos os
dous de acompañar a
Xesús na
“transfiguración” con
Elías e Moisés. 

O papa León Magno
(século V) comenta a
versión de Lucas (9, 28-
38): “Per laborem ad
requiem, et per mortem
transitur ad vitam”.
Fanshave deixa de
escribir (do traballo ao
descanso). Xesús
aparece nun episodio
dos Evanxeos en
tranfiguración como
“vivente eterno”. Rostro
e vestido branquean e
brillan. Fala con Elías e
con Moisés. Os
apóstolos queren
pernoctar alí. Senten a
vida. É a liberación. 

O impacto deste
episodio na mistagoxía
cristiá, foi tal que a
liturxia retómao cada 6
de agosto como festa de
Xesucristo salvador.
Baixo esa advocación
titula mosteiros e
parroquias. A
crucifixión foi imposta a
Xesús polo poder civil e
relixioso, mais El
atravesou ese “paso”
(pascua) para vida,
gloria e vitoria
(transitur ad vitam).♦

Cando eu era neno e aínda rapaz, aos
meus 16 ou 17 anos, descoñecía abso-
lutamente a existencia de piratas e ban-
doleiros galegos. Sabía, eso si, da exis-
tencia dos vikingos, de Olaf o Terrible,
de Erik o Vermello, dos bucaneiros,
corsarios e piratas ingleses e america-
nos, o Capitán Kid, Roberts, Barbane-
gra, ata Barbarroxa, que eu cría que era
mouro; coñecía os nomes e as preten-
didas andanzas de Jesse James e do
bandido adolescente Billy the Kid, de
vaqueiros e indios do afastado Oeste
americano, e non digamos xa as aven-
turas de Buffalo Bill, de Wild Bill
Hithcock ou de Cabalo Tolo; oíra falar
de Robin Hood, dos Tres Mosquetei-
ros, de d’Artagnan, do Tulipán Negro e
de Scaramouche, e mesmo, algo máis
tarde, dos Siete Niños de Écija, de Luis
Candelas e despois, grazas á televisión,
de Curro Jiménez, pero nin unha pala-
bra de Benito Soto, de Lázaro Ribadu-
lla, de Lourenzo Tasende, de Tomé das Con-
gostras. Todo o máis, escoitáralle á miña avoa
as últimas cantigas que falaban de Toribio.
Quero dicir, non sabía absolutamente nada, ou
case nada sobre nós mesmos. Como lles pasa-
ba a todos os galegos, e témome que lles segue
a pasar, non podía apreciar as nosas cousas por
sinxelo e puro descoñecemento. Claro que
eran outros tempos e ese descoñecemento obe-
decía a causas maiores. Si. Pero acaso hoxe as
cousas non mudasen tanto.

E nesa tesitura viñéronseme dúas pregun-
tas á mente. Unha delas era a pregunta do mi-
llón: Que facer para que os galegos lean en
galego? A segunda: Hai algunha maneira de
facer que os galegos se interesen polo seu pa-
sado e o pasen ben? Crin que as respostas a
estas dúas preguntas era unha mesma. Dí-
xenme: Que me impide facer unha novela de
aventuras verdadeira, coas aventuras que ve-
rosimilmente puideron pasar os nosos devan-
ceiros, os nenos, algúns nenos, os rapaces,
algúns rapaces, das xeracións que nos prece-
deron? Temos que ir buscar a aventura a No-
va York, a Londres, a Marte, ao metro, aos
suburbios, a Oriente? Non pode estar a aven-
tura na nosa casa? Se Víctor Hugo escribiu
Os miserables e O 93, se Alexandre Dumas
O Conde de Montecristo, se Jack London
Cairo Branco, se Rudyard Kipling Capitáns
intrépidos e Kim, se Robert Louis Stevenson
A frecha negra e Secuestrado, se John Falk-
ner Moonflet, se Walter Scott Ivanhoe, non
podo eu facer o mesmo cos personaxes que
me brinda a nosa historia?

Daquela xurdiu unha nova pregunta. Inte-
resan as historias de bandoleiros ou de pira-
tas? Interesan as de romanos, as da Idade Me-
dia, interesan, en suma, as novelas de aventu-
ras? Eu estaba convencido de que si, e eso por
razóns que me parecían evidentes. Eu cría
que as grandes historias non morren nunca, e
seguen sendo gorentadas polas seguintes xe-
racións de lectores. Cría e creo que a mellor
maneira de loitar contra o audiovisual (ou
mellor dito, de sobrevivir e compartir o espa-
zo co audiovisual) é roubarlle armas e fixarse
moi ben en cales son as historias que lle inte-
resan á xente. E creo que as historias son
sempre as mesmas, que non varían máis ca
nas formas, e tampouco demasiado. Os vide-
oxogos están cheos de cabaleiros medievais
(véxase Zelda), de piratas, de pantasmas, de
bandoleiros. E de amor, claro. As series tele-
visivas van desde o máis plano dos realismos
ata as máis imaxinativas, ás veces futuristas,
pero tamén con voltas ao pasado. A Biblia se-
gue batendo récords. De súpeto, aparece O
Príncipe de Exipto. Nos óscars triunfaban Ti-
gre e Dragón, unha historia oriental de caba-
leiros, crimes, amor e mozos bandidos, e Gla-
diador, na que non insistiremos porque o títu-
lo o di todo. Vía as series de debuxos dos

meus fillos e unha delas, francesa, era preci-
samente de piratas. A Illa do Tesouro leva in-
finitas versións no celuloide. E os vikingos. E
A Illa das cabezas cortadas. E Robinsón. E
as de Jules Verne. Estamos no século XXI. E
que? Deixaron os seres humanos de ser hu-
manos? Xa non se conmoven coa Guerra das
Galaxias? Pero, que é a Guerra das Galaxias,
ou Dune, ou Star Trek? Cantos pasos desde
elas deica A Odisea, que é a primeira novela
de aventuras, (ou a segunda, despois do Gil-
gamesh) de viaxes, de naufraxios? Un paso
adiante e dous pasos atrás? E O Señor dos
Aneis (ou das sortellas, porque son aneis da
sorte)? Non é unha magnífica novela de aven-
turas, con piratas e vikingos incluídos?

Algunhas historias fixéronlles soñar a xe-
racións enteiras de neniños, de rapaces, de
mozos, de homes e mulleres. Na miña moci-
dade lin o Capitán Blood. Aínda me gustaría
lela agora. Tamén lin O pirata Kernoec. E as
aventuras do Cachorro, do Cosaco Verde, do
Capitán Trueno, do Jabato. E que dicir de
Rackham o Vermello, devanceiro do Capitán
Haddock. O Cómic. Hai algo máis suxerente
e, ó mesmo tempo, máis cheo de piratas, de
navegantes, de revolucionarios, de aventurei-
ros? Non ten algo de todo eso Corto Maltés?
(Será casualidade que o debuxante preferido
do Gaioso foi sempre Hugo Pratt?)

Curiosamente, en dúas das historias máis
universais e aceptadas da literatura de todos os
tempos, e que máis teñen lido os rapaces des-
de que se escribiron, A Illa do Tesouro e Peter
Pan –decátome ao escribilo de que as dúas son
obra de escoceses– aparecen piratas arquetípi-
cos: John Silver, o Longo, ese pirata de pata de
pao, e nada menos que Garfo, o pirata máis pi-
rata de todos os piratas. Como non lembrar,
cando lemos esas obras, o desgraciado Benito
Soto, que era de Pontevedra e un pirata comme
il faut, cómpre dicilo? Cal pode ser o motivo
desa atracción abismal que os mozos, os ne-
nos, os adultos sentimos polos piratas?

Será que, dalgún xeito, os piratas repre-
sentan a liberdade, os horizontes abertos, a
falta de tutelaxe, de obediencia a nada nin a
ninguén? Non é a atracción polo pirata, polo
bandoleiro, a mesma que vemos no persona-
xe sinistro de Guerra das Galaxias? Non é a
mesma que exerce tamén Saurón a través dos
aneis? A atracción do lado escuro. Os piratas
son algo así como o Home do Saco: témese e
deséxase que apareza. O medo mestúrase con
outra emoción, a adrenalina libérase. Son os
desexos de aventura, de rachar coa monoto-
nía, de vivir outra vida, outras vidas.

Confeso que hai dúas cousas que compren-
do moi mal: a teima en que todos os persona-
xes das novelas deben ser personaxes actuais,
con preocupacións actuais e que falen de cou-
sas actuais, por unha parte, e a teima de que as
novelas deben reflectir como un espello a vida

dos lectores, pola outra. Ás veces esta segunda
teima disfrázase dicindo que as novelas deben
abrir os ollos da xente e amosarlle os proble-
mas do mundo real, o que se di “estar compro-
metidas coa realidade”. Ás veces, a estas dúas
teimas xuntas, dásellles o nome de “realismo”.
E aínda ás veces, “realismo social”. Pois ben:
cada un que escriba como lle pete e do que lle
pete. A min non me gustan as teimas máis que
como materia literaria. Este tipo de teimas,
quero dicir. Eu non as teño. Quen queira ser re-
alista que o sexa. Non desprezo esa literatura.
Pero deixemos claras algunhas cousas. Primei-
ra: A forma canónica da literatura comprome-
tida non ten por que ser o realismo. Nin falar.
Todo o contrario, case, un exceso de “realis-
mo” lévanos a un costumismo meramente des-
critivo e, paréceme, contemplativo e resigna-
do. Poñámoslle un pouco de maxia ao asunto,
hom. Amosemos un mundo máis interesante,
mellor. Fagamos de cada ser humano un prín-
cipe. Segunda: Un le moitas veces por curiosi-
dade, por vivir outras vidas, por liberarse da
propia vida un anaco. Tamén. Tamén eso é cer-
to. Procuremos non aburrilo. O número de
mundos posibles na literatura é infinito. Fagá-
molos vivir. Que non sexa eso de que se non
queres unha taza de caldo, danche dúas. E ter-
ceira: eu non sei que é eso de “actual”. Hai que
ter coidado: o que é actual hoxe, é pasado ma-
ñá. O que hoxe importa, mañá é anécdota. Sa-
quemos historias do presente, si. Pero tamén
do pasado (de todos os pasados posibles e im-
posibles) e de todos os posibles futuros. Ste-
venson escribiu A Illa do Tesouro dous séculos
despois dos feitos que narra (e non digamos A
Frecha Negra). Imos ver: os sentimentos, as
emocións dos seres humanos deste século son
actuais, supoño, son as mesmas que sempre?
Por que escribir sobre cousas que xa se foron?
Por que aínda non se foron, están en nós. Pro-
ducen emocións que nos gusta sentir, cóntan-
nos cousas que queremos oír. Ademais: moitas
veces a mellor maneira de falar do presente, de
criticar o presente, de concienciar sobre o pre-
sente, de desgarrar o veo que cobre o presente
e non deixa ver o que hai detrás, debaixo da su-
perficie, máis no fondo, é falar do pasado, ou
do futuro. Que llo pregunten se non a Ray
Bradbury, a François Truffaut, a George Or-
well, a Ridley Scott ou a Arthur Miller. Se ca-
dra haxa quen non quere ler historias de pira-
tas. Non o sei. Lembremos, para contestarlles,
que houbo un escritor (corramos, esta vez si,
un veo sobre o seu nome) que dixo que non
comprendía por que se lle daba tanto valor a
Treausure Illand. A fin de contas, el tamén fo-
ra neno e nunca buscara un tesouro. A respos-
ta que lle deron cae de caixón: se nunca buscou
un tesouro é porque nunca foi neno. E, cabería
engadir, se nunca soñou con piratas é porque
nunca soñou.

E, por certo, que foi da banda de Vilacendoi?♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE
Tesouros e piratas

XULI O  G AI O S O



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS
Mostra producida polo
Centro de Extensión Uni-
versitaria e Divulgación
Ambiental de Galicia
(CEIDA) e a Fundació Te-
rritori i Paisatge que anda
a percorrer o país. O ob-
xectivo é sensibilizar á po-
boación sobre a importan-
cia de conservar o mar e
dar a coñecer os beneficios
de ter áreas mariñas prote-
xidas. No centro Haley
desde o martes 13.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO
EVANGELIO
As súas xilografías poden
contemplarse na Fundación
CIEC durante todo marzo.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico,
packaging e publicidade,
ao redor do grafismo da
conserveira desde os últi-
mos anos do s. XIX até a
década dos oitenta do XX.
Até o 30 de setembro.

■ MÚSICA

RENATO SPENCER &
CAFÉ CAXAÇA
Fusión de folc brasileiro-ga-
lego este venres 9 ás 22h30
por 4 euros no Aturuxo.
Neste mesmo local o do-
mingo 11 ás 21h30 podemos
escoitar a La Pegatina,
rumba urbana de Barcelona.

CambrCambree
■ EXPOSICIÓNS

CORPO HABITADO
A mostra de gravados de
Inma Doval Porto, titulada
Aire e Auga, pode visitarse
no Museo Arqueolóxico da

parroquia de Santa María.

CatoiraCatoira
■ EXPOSICIÓNS

13 PINTORES
Até este venres 9 de marzo
a Casa da Cultura acolle
esta colectiva de artistas lo-
cais.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
No ciclo A Xeración da
Violencia USA podemos
ollar este xoves 8 ás 20h30
e o venres 9 ás 18h –con

subtítulos en galego– La
muchacha del trapecio ro-
jo (1955), de Richard
Fleischer; o vindeiro xoves
15 e venres 16 á mesma ho-
ra teremos Corredor sin re-
torno (1963), dirixida por
Sam Fuller. No ciclo Cine-
Ensaio: A forma que pensa
proxéctase este venres 9 ás
20h30 Moments choisis
des histoire(s) du cinema
(2005), de Jean-Luc Go-
dard, e se presenta o libro
Tentativas en torno al Ci-
ne-Ensayo, coa presenza
de dous dos seus autores,
Antonio Weinrichter e Jo-
sé Luis Castro de Paz, con
entrada de balde; o luns 12
ás 20h30 tocaralle o turno a
Mort á vignole (1998), de
Olivier Smolders e a Eat
sleep no woman (2002), de
Heiner Stadler; o martes
13 a Casio, Seiko, Shera-
ton, Toyota, Mars (2005),
de Sean Snyder, e a Bright
Leaves (2003), de Ross
McElwee; e o mércores 14
a November (2004), dirixi-
da por Hito Steyerl, e a
Passing Drama (1999), de
Angela Melitopoulos.
Máis información en
www.cgai.org.

CINE + COSMOS
Ciclo vencellado á exposi-

ción que se encontra actual-
mente no MACUF, Óseos
Cosmos, trata de ser unha
aproximación ás orixes da
humanidade, á tecnoloxía e
aos conflitos esistenciais, á
hipótese doutras formas de
vida intelixente... As proxec-
cións realizaranse na Sala
Picasso do MACUF os mar-
tes ás 20h. Este 13 ás 20h, o
clásico de Ridley Scott,
Blade Runner (1982).

■ EXPOSICIÓNS

BIBLIOTECA
EN GUERRA
Esta mostra contextualiza
as accións emprendidadas
pola República Española
como a creación de biblio-
tecas, as campañas de fo-
mento da lectura como as
das Misións Pedagóxicas,
as bibliotecas populares de
concellos e sindicatos... e
pretende recuperar o espíri-
to dunha época fortemente
impregnada da capacidade
formadora do libro e da lec-
tura. Podémola coñecer na
Biblioteca M. Glez. Garcés

JOSÉ MANUEL BROTO
Até o 20 de maio podemos
visitar a mostra O tempo e o
lugar no C.S.C. da Funda-
ción Caixa Galicia.

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

Cada fin de semana, a Rede Ga-
lega de Música ao Vivo progra-
ma unha manchea de concertos
por toda Galiza. Escoitar a Ecto-
plasma no Remache de Vigo; a
Sugar Mountain no Clan de

Xinzo da Limia; a Dios ke te
crew no Vagalume de Salvaterra
do Miño; a Blue Rain no Clavi-
cémbalo de Lugo e a outros
moitos é posíbel entre o xoves,
8 e o sábado, 10 de marzo.♦

Galiza musicadaGaliza musicada
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com
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☞ O BO ALEMÁN. Un
xornalista norteameri-

cano (George Clooney) atópa-
se no Berlín acabado de con-
quistar do 1945 cunha ex
amante, Lena Brandt (Cate
Blanchett), agora esposa dun
alemán desaparecido que tan-
to estadounidenses coma ru-
sos queren atopar. 

☞ O DERRADEIRO
REI DE ESCOCIA.

Un médico escocés acaba pró-
ximo a Idi Amin (Forrest Whi-
taker) cando este se autonomea
presidente de Uganda. Biogra-
fía dun personaxe dominado
pola ansia de poder.

☞ CARTAS DESDE IWO
JIMA. Versión xaponesa

da guerra do Pacífico dentro da
serie de dous filmes que fixo
Clint Eastwood sobre aquel epi-
sodio. O xeneral Kuribaiashi
prepara a defensa da illa. Na
ofensiva estadounidense morre-
rán 20.000 nipóns.

☞ TODAS CONTRA
EL. Tres mozas desco-

bren que o guapísimo capitán
do equipo de básquet do institu-
to andaba a un tempo con todas.
Xuntas deciden darlle unha lec-
ción e escacharlle o corazón.

☞ DIAMANTE DE
SANGUE. Un ex mer-

cenario sudafricano e un pes-
cador da Serra Leoa procuran
un diamante rosa, moi valora-
do, no medio dun conflito ci-
vil no país, xustamente por
causa da explotación deste
mineral.

☞ NA PROCURA DA
FELICIDADE. Chris

Gardner (Will Smith) ten moi-
tos problemas económicos e
ademais márchalle a muller.
Cun cativo ás costas ponse a
buscar un traballo ben pago
sen sorte. A situación é tan
precaria que acabará vivindo
en estacións e outros locais
públicos.

☞ NOITE NO MUSEO.
Un garda do Museo de

Historia Natural (Ben Stiller)
ve con horror como todos os
elementos que ten que vixiar
cobran vida ao caer a noite. Só
axudado por unha figura de ce-
ra do presidente Teddy Roose-
velt (Robin Williams) terá que
salvar a situación.

☞ DREAMGIRLS. His-
toria sobre un grupo de

cantantes negras na era doura-
da do 1960. Leas e problemas
para lograr o éxito. Unha das
películas con mellores expec-
tativas de cara aos ‘Oscar’.

☞ 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.

☞ 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.

☞ PÉREZ, O RATIÑO
DOS TEUS SOÑOS.

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

☞ BABEL. Alejandro
González Iñárritu dirixe

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

CarCarteleirateleira

En CHANTADA celebran
a XXV Feira do Viño es-
ta fin de semana do 10 e
11. En QUIROGA fan a
VI Mostra do Aceite no
Muiño de Bendilló (a
poucos metros da estra-
da N-120 de Quiroga á
Rúa, a carón da capela
de san Xoán das Farra-
pas) o luns 12.♦

FeirasFeiras

Presenta un amplo programa de actuacións musicais por
todos os recunchos do país. Este xoves 8 poderemos es-
coitar a Guezos ás 22h30 no Fórum Céltico de CULLE-
REDO; a Coda ás 23h no pub D´Antón en LARACHA; a
Anger ás 23h30 no café teatro Xesteira de OURENSE; a
Ragdog ás 22h30 na sala Ache de MARÍN; ou a Detour
ás 22h na Casa de Arriba Pop en PONTEVEDRA; e a Er-
gom ás 22h30 na Fábrica de Chocolate de VIGO.♦

La PegatinaLa Pegatina
Chega coa súa rumba urbana desde Barcelona ao pub
Auriense de OURENSE este xoves 8 ás 21h; á sala Dzi-
ne de SAN SADURNIÑO –compartindo escenario coa
Banda Potemkin– o venres 9; e ao pub Aturuxo de
BUEU o domingo 11 ás 21h30. Após tres anos de con-
certos esta xente meiga vén co seu primeiro disco Al
Carrer!: 13 temas de rumba, reggae, ska... e moita fes-
ta en castelán, catalán e galego. ♦

LumeLume

A xira Folk Express chega con este grupo o sábado 10
á sala Auriense de OURENSE; o domingo 11 poderemos
escoitalo na Festa da Augardente de RIBADULLA, per-
to de Santiago; o vindeiro venres 16 tocará no Clavi-
cémbalo de LUGO; e o sábado 17 na sala Antano de
OUTES. Máis información en www.lumefolk.com.♦

TTokyo Sex Destructionokyo Sex Destruction
Esta prolífica e imaxinativa banda toca este xoves 8 ás
22h30 na sala Mardi Gras da CORUÑA; o venres 9 es-
tará en directo ás 00h na Iguana Club de VIGO; e o sá-
bado 10 poderemos escoitala, á mesma hora, na sala
Dzine de SAN SADURNIÑO.♦

Ataque EscampeAtaque Escampe
Podemos escoitar este grupo, dentro da súa xira Bela
Lugosi 2007, este venres 9 na sala Son de CANGAS. O
vindeiro venres 16 toca no pub Gatos de MELIDE.♦

Berri Berri TxarrakTxarrak
A banda basca de rock alternativo toca, xunto cos gale-
gos Nao, este venres 9 ás 22h na sala Nasa de SANTIA-
GO; o sábado 10 repetirán concerto á mesma hora no
C.S. A Tiradoura de CANGAS. Entradas á venda antici-
padamente por 10 euros en Zurich-SCQ e Gong de
Compostela; Maldizer na Coruña; Maix en Vigo; A Co-
va da Laxe de Cangas, e nas tendas Tipo de Composte-
la e Pontevedra, ou por 13 na billeteira.♦

Ni un paso atrásNi un paso atrás
O Multiúsos Fontes do Sar de SANTIAGO DE COMPOS-
TELA acolle, o vindeiro sábado 17 ás 20h, o concerto de
catro das mellores bandas do rock combativo estatal:
Reincidentes –que presentan o seu novo traballo De-
mentes– Porretas, Boikot e Sonora, esta última de re-
cente creación. Venda anticicipada de entradas, por 20
euros, en www.ticktackticket.com, e en Elepé de Vigo.♦

CorCorcobadocobado
O recoñecido músico presenta o seu novo traballo titula-
do Editor de Sueños o vindeiro xoves 15 na sala Nasa de
SANTIAGO. Neste mesmo lugar, ademais, representará o
venres 16 e sábado 17 o espectáculo teatral Agrio Beso,
xunto ao ex-Fura dels Baus Juan Navarro.♦

Rede Galega de MúsicaRede Galega de Música

No BARCO
podemos
coñecer
a mostra
sobre Áreas
Mariñas
Protexidas a
partir do
martes 13.
Ate o
sábado 10
podémolo
facer
en OLEIROS.



SALVADOR CIDRÁS
A súa obra exhíbese, xunto
coa de Sofía Jack e Vicen-
te Blanco, no MACUF até
o 16 de marzo.

ÓSEOS COSMOS
...As fomas do tempo -
3.200.000 a +2007 é o título
desta mostra que se encontra
no MACUF. Composta por
45 reproducións en gran for-
mato de microfotografías di-
xitais no campo dos “Tecidos
Duros”, tras desta exposición
encóntrase o Proxecto Can-
cro e Evolución Humana, li-
derado polos doutores Ti-
mothy Bromage e Alejandro
Ochoa, xunto con Anxo Vi-
dal. Os tecidos duros teñen a
capacidade de rexistrar a his-
toria, constituíndo o único
vínculo entre o noso pasado
distante, os problemas do
presente e as solucións para
o futuro. Máis información
en www.macuf.es.

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

F & 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.

■ MÚSICA

JULIETA BENEGAS
A mexicana –gañadora do
grammy latino– canta o mar-
tes 13 ás 21h no Coliseum,
dentro do ciclo Música con
Raíces, para presentar o seu
último traballo Limón y Sal.

SEX MUSEUM
O venres 9 ás 00h no Playa
Club presentan en directo o
seu novo traballo titulado
United. Neste mesmo lugar
temos a partir das 2h a Octa-
ve One, unha das formacións
máis destacadas da música
tecno xurdidas na cidade de
Detroit, e a DJ Grobas.

AMANCIO PRADA
Fai un percorrido pola súa
carreira artística este venres
9 ás 20h30 no teatro Colón-
Caixa Galicia

AA EstradaEstrada
■ MÚSICA

MARZOPOP
A V edición deste festival
tráenos os sons do mellor
pop e rock sureño do Estado,
da new wave británica e ir-
landesa e do folk rock e
rhythm&blues norteameri-
cano. Este venres 9 ás 22h30
no Principal poderemos es-
coitar á inglesa Wilko John-
son Band por 5 euros. O
vindeiro venres 16 teremos
no mesmo lugar a Cristina
Rosenvinge, presentando o
seu disco Continental 62,
moi influenciado polo un-
derground neoiorquino.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS 

AUTOPISTAS
DO ATLÁNTICO
Os traballos presentados ao
VI Concurso de Fotografía
expóñense até o 31 de mar-
zo na galería Sargadelos.

ATENEO FERROLÁN
Até o mércores 14 esta ins-
titución cultural acolle unha
mostra realizada a partir
dunha selección do seu pa-
trimonio, tendo como prota-
gonista á muller nos dife-
rentes eidos das artes plásti-
cas, bibliográficas e visuais.

MARÍA ANTONIA DANS
A artista comparte espazo
na galería Xarión con Ma-
nuel Torres e Manuel S.
Molezún.

ANTONIO MURADO
Podemos visitar a mostra
AM 34 x 24 Vol. 1 na sede
da Fundación Caixa Gali-
cia até o 7 abril.

LugoLugo
■ CINEMA

O NOME DA ROSA
O martes 13 ás 20h proxécta-
se esta película, dentro do ci-
clo Entre libros e escritores,
na Fundación Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS 

O ESPLENDOR
Na sede da Fundación Cai-
xa Galicia podemos con-
templar esta mostra de ce-
rámica española, perten-
cente á colección da Fun-
dación Francisco Godia.

■ MÚSICA

CLAVICÉMBALO
O coñecido Club da Arte e
da Música acolle a actua-
ción de Luis Moro este xo-
ves 8; o venres 9 será o
rock de Lastway o que su-
ba ao escenario; e o sábado
10 poderemos disfrutar co
jazz de Blue Rain, formado
por Susana Martínez (voz),
Tato Vázquez (guitara so-
lista) e Fernando de Arana
(guitarra acústica).

KATIA GUERREIRO
Este xoves 8 no Círculo das
Artes, poderemos gozar da
súa doce voz e do fado clá-
sico, dentro do ciclo de

Caixa Galicia Voces de Mu-
ller. Lusofonías.

OleirOleirosos
■ 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 anda a percorrer o país.
O obxectivo é sensibilizar á
poboación sobre a importan-
cia de conservar o mar e dar
a coñecer os beneficios de
ter áreas mariñas protexidas.
No centro Haley (Estrada a
Bastiagueiro) até este sába-
do 10 de marzo.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS 

MITOS DE PAU
A galería Visol acolle a obra
do escultor Suso Fernán-
dez até o 31 de marzo, de

luns a sábado de 18 a 21h.

A OCA DE LEONARDO
A Casa da Xuventude aco-
lle as ilustracións de Xa-
quín Marín.

JESÚS SÁNCHEZ
O fotógrafo conta até, o mér-
cores 21 na asociación xuve-
nil Amencer, cunha mostra
do seu traballo titulada Unha
imaxe mil palabras.

COR E MATERIA
As pinturas e esculturas de
Luis Ramón Barreda ex-
híbense, até este domingo
11, no Museo Municipal.

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

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

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Dirixida por Antoni Ros
Marbà e con Valentona
Igoshina como solista no
piano ofrece un concerto
este venres 9 ás 20h30 no
Auditorio Municipal.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

CELA E GALIZA
Esta mostra pódese visitar

na Fundación Camilo José
Cela até finais de marzo.

PontedeumePontedeume
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA POPULAR
Esta mostra de fotografía pode
visitarse na Casa do Concello.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS 

DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ
Podemos ollar a mostra an-
tolóxica 770, Rúa da Vigo-
rosa, Porto até o 8 de abril
no edificio Sarmiento do
Museo de Pontevedra.

VARI CARAMÉS
Baixo o título de Escena-
rios o fotógrafo ferrolán
Vari Caramés presenta as
súas últimas creacións no
C.S.Caixanova.

MARTA IGLESIAS
A pintora expón a súa obra
na galería Jaime Trigo até o
17 de marzo.

JAIME LORENTE
Podemos gozar coa súa
obra até o 15 de marzo na
galería X da Facultade de
Belas Artes.

MESTRES DA LUZ
O C.S. Caixanova reúne,
até este domingo 11, o tra-
ballo 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.

■ MÚSICA

JON ROBLES
& SPJ GROUP
Toca o saxo tenor o sábado
17 ás 21h30, dentro do ciclo
Jazz no Principal, acompa-
ñado pola SPJ formada nes-
ta ocasión por David San-
tiago (trompeta), Felipe Vi-
llar (guitarra), Pablo Reyes
(piano), Dani Batán (baixo
eléctrico) e Chus Pazos (ba-
tería). Entrada a 5 euros
(estudantes e xubilados 3).
Todos os días de concerto
haberá unha repichoca ás
24h no Night  & Day jazz
café. Máis información en
www.pontejazz.org.

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

FUCKING AMAL
Este xoves 8, dentro do ci-
clo cinematográfico Novos
lazos, novos modelos de re-
lación, poderemos ollar es-
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O venres 9 ás 21h30 h. na Área Panorámica de TUI preséntase As derra-
deiras lúas, tradución e adaptación de Candido Pazó do texto Le Ultime
Lune de Furio Bordon, dirixida por Xulio Lago. O sábado 10 podere-
mos ollala no C.C. Caixanova de VIGO ás 20h30.♦

Corpos DisidentesCorpos Disidentes
Da man de Nut Teatro este xoves 8 ás 20h30 no auditorio municipal Her-
nán Naval de RIBADEO. O venres 9 ás 22h30 estará no Auditorio Muni-
cipal do CARBALLIÑO.♦

Misterioso asasinato en ManhattanMisterioso asasinato en Manhattan
A obra de Woody Allen, dirixida por Francisco Vidal represéntase este xo-
ves 8 ás 20h30 e o venres 9 ás 22h30 no C.C. Caixanova de VIGO, segundo
a adaptación realizada por José Luis Martín e con Enrique San Francisco,
Beatriz Santana, María Jesús Hoyos, Mario Martín, Raúl Cimas e Cristina
Solá no reparto. O sábado 10 estará en NARÓN; o domingo 11 en CANGAS;
e o martes 13 poderemos ollala na Auditorio Municipal de VILAGARCÍA.♦

LagarLagarta, Lagarta, Lagartata

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 presentar as
obras máis representati-
vas da Calcografía Na-
cional da Real Academia
de Bellas Artes de San
Fernando. Na sede de
FERROL exporanse as dú-
as primeiras seccións:
Orixes, imaxes e Ilustra-

ción –unhas 110 obras
dos episodios máis rele-
vantes do gravado en talla
doce–; e Alternancia.
Creación Versus Repro-
dución –150 estampas do
s. XIX e inicios do XX–.
Na sede da fundación en
VIGO pode visitarse o
apartado Vangarda. Alter
Gráfico, con 40 propostas
de artistas contemporáne-
os, entre os que se encon-
tran Barceló, Chillida,
Tapiés ou Canogar.♦

Historia do GravadoHistoria do Gravado
No VI Festival Alternativo de
Teatro e Danza de VIGO temos,
este xoves 8 ás 18h30 no teatro
da Cidade Universitaria, con
entrada por invitación, á com-
pañía de Barcelona Los Corde-
ros, coa Historia de José Aga-
rrotado, menudo hijo de puta;
ás 20h no MARCO teremos á
sevillana Paloma Díaz co es-
pectáculo de danza Tanzanbet;
e, ás 21h30 no Auditorio Muni-
cipal, á madrileña Rosa Casa-
do coa performance Las sin
tierra. O venres 9 inaugúrase,

ás 20h no Espazo Anexo do
MARCO cun espectáculo de
danza, o audiolab Escoitar.org,
e, ás 21h30 no Auditorio Muni-
cipal poderemos ollar á compa-
ñía de teatro venezolana San
Martín, coa peza Passport. O
sábado 10 ás 20h Amaranto
estrea no MARCO a perfor-
mance Four movements for
survival, e, ás 21h30 temos no
Auditorio Municipal a Los
Corderos con Elhombreinvisi-
ble. Información completa en
www.festivalt.org.♦

Festival de Festival de TTeatreatro e Danza o e Danza Alternativo Alternativo ALALTT 0707

As derradeiras lúas.

A Wilko
Johnson
Band toca
na ESTRADA
este
venres 9.

Amancio Prada canta na
CORUÑA este venres 9.

Katia
Guerreiro
canta este
xoves 8
no Círculo
das Artes
de LUGO
dentro do
ciclo Voces
de Muller.
Lusofonía.



ta película de Lukas Mo-
odysson, na Biblioteca Mu-
nicipal ás 21h. O vindeiro
xoves 15 poderemos ollar a
fita Unha relación privada,
de Fréderic Fonteyne.

■ MÚSICA

ROBERTO SOMOZA
BANDA
Este venres 9 ás 23h pode-
remos gozar co mellor jazz
no Liceum. O vindeiro ven-
res 16 teremos no mesmo
lugar ao cantautor basco
Jabier Muguruza.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

AS RAÍCES DA TERRA
Esta mostra sobre a importan-
cia do chan na historia, a saú-
de e a alimentación dos seres
vivos permanecerá aberta ao
público no Multiúsos da Xun-
queira até o 28 de abril.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS 

FANTASÍAS
REPUBLICANAS
Até o 8 de abril podemos ad-
mirar no Museo Etnolóxico
esta magnífica colectiva na
que os fotógrafos participan-
tes reflexionan sobre a políti-
ca, a historia e a sociedade dos
anos da II república Española,
de xeito que as súas obras xor-
den dun compromiso evidente
na mirada e no pensamento
con aquel período.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

MAI AL KAILA
A embaixadora de Palestina
en Chile vai dar unha confe-
rencia sobre o pasado, o pre-
sente e o futuro do seu país o
vindeiro xoves 15 ás 20h na
Fundación Caixa Galicia.

■ CINEMA

A DERRADEIRA
LECCIÓN DO MESTRE
Da represión no ensino en
Galiza durante o franquis-
mo trata esta película de
X.C. Garrido que se pro-
xecta o vindeiro xoves 15
ás 20h no teatro Principal.

O GATOPARDO
Podemos ollar esta fita o
martes 13 ás 20h15 na Fun-
dación Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS 

LUÍS SEOANE
O Auditorio de Galicia aco-
lle, até o 29 de abril, a mag-
nífica mostra Da costa de
Circe á costa da Morte.

SABELA BAÑA
Baixo o tútlo de Intríngulis,
a destacada pintora galega
presenta as súas últimas
creacións na galería Sol &
Bartolomé até o 19 de abril.

ROMPENDO CICLOS
As obras de Félix Fernández

poden ollarse na galería C5.

MARTA SÁNCHEZ
Esta escultora conta na ga-
lería José Lorenzo con dúas
mostras, Novo Realismo e
Entre o ser e o ter.

MEMORIA E
IDENTIDADE
Esta mostra sobre a Univer-
sidade permanecerá instala-
da no Colexio de Fonseca
até o 8 de abril.

CGAC
O museo compostelán pre-
senta unha serie de tres mos-
tras conformadas con fondos
do propio centro e da colec-
ción ARCO, baixo o título
Mapas, constelacións e pun-
tos de referencia, que plante-
xa as novas formas de orga-
nizar unha colección.

FOTOGRAFÍA NO IVAM
O C.S.C. da Fundación
Caixa Galicia acolle até o 8
de abril esta interesante
mostra de traballos perten-
centes á colección do cen-
tro valenciano.

DE PROFUNDIS
Os magníficos debuxos de
Miguel Anxo Prado poden
ollarse na sede de Caixa
Galicia até o domingo 25.

RAMÓN DAVID
MORALES
Unha mostra do seu traba-
llo encóntrase na galería de
arte contemporánea DF, on-
de poderemos coñecela até
o 17 de marzo. Licenciado
en Belas Artes por Sevilla,

que é onde vive e traballa, é
membro fundador da sala
eStar, espazo independente
para a arte máis nova
(www.saladeestar.com).

VAIDEMAR
A mostra Ilustración gale-
ga infantil e xuvenil pode
visitarse no C.S. O Ensan-
che até o 31 de marzo.

PEGADAS PAMPEANAS
As pinturas de Silvia
Goltzman expóñense até
marzo na galería Sol &
Bartolomé.

IGNACIO GOITIA
O pintor amosa a súa obra
na galería JVG Espazo até o
2 de abril.

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. 

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

■ MÚSICA

REVELANDO VOCES
Este xoves 8 poderemos es-
coitar no C.S.X. O Ensanche
a Diego Massimini. O mar-
tes 13 teremos no mesmo
lugar a Roberto Sobrado.

KASTOMÄ
O grupo de rock en galego
toca este xoves 8 na sala

Nasa, xunto Os Gintonics
e O Chicharro Psicótico.
O sábado 10 ás 22h teremos
no mesmo lugar o son di-
recto de Bononovo.

I SEMANA
DE JAZZ GALEGO
Celébrase no Centro Co-
mercial Compostela e co-
mezou este mércores coa
actuación de Pablo Seoane
Trío. Este xoves 8 continúa
coa actuación de Kin Gar-
cía; o venres 9 estará Car-
men Dor e; o sábado 10 to-
ma o relevo Leo Giannet-
to’s Projet; e fica por con-
firmar a data da actuación
de Xavier Constenla.

FICÇıES
O sábado 10 ás 21h celé-
brase o ciclo Composjazz
no Auditorio de Galicia.

■ TEATRO

PÍFANO
O luns 12 ás 20h30 podere-
mos ollar no Principal Ro-
tas, de Mela Casal e Glo-
ria Ferreiro.

O BURGUÉS FIDALGO
Esta obra vai ser represen-
tada polo Teatro do Mor-
cego este xoves 8 e venres
9 ás 21h no Salón Teatro.

CACHIRULO
As crianzas poderán gozar
o domingo 11 ás 12h30 na
sala Yago coa peza de ma-
rionetas de fío Do, re, mi,
Mozart xoga aquí.

FEMININO PLURAL
A compañía Volován Teatro
representa esta peza, realizada
sobre textos de Alonso de
Santos, Félix Sabroso, Anto-
nia San Juan, Artur Trillo e
Paula Carballeira, desde es-
te xoves 8 até o domingo 11,
na sala Yago. Entradas e hora-
rios en www.salayago.com.

TARARÁ CHIS-PUM!
O Centro Dramático Gale-
go presenta esta creación de
teatro infantil, baseada no es-
pectáculo de Artello Teatro,
dirixida por Rosa Hurtado e
Santiago Montenegro, e in-
terpretada por Anabel Gago,
Avelino González, Bea, Noe-
mi Rodríguez, Fran Peleteiro,
Manuel Polo e J. Carlos Illa-
nes. Dirixida ao público fami-
liar, poderemos disfrutar dela
este sábado 10 e domingo 11
ás 18h no Salón Teatro.

VVigoigo
■ ACTOS

VIAXES
A libraría Libros para So-
ñar (Triunfo 1) estrea o
programa de animación á
lectura, con sesións de con-
tacontos os venres polas
tardes ás 18h30.

CASAS DOENTES
Como actividade parella á
mostra de Manuel Sendón,
o arquitecto galego César
Portela coordina unha serie
de mesas redondas, sobre o
impacto territorial e social
da arquitectura doente. O
vindeiro xoves 15 ás 20h e
con entrada libre teremos na
sede da Fundación Barrié a
charla A Fotografía, con
Susana Cendán, profesora
asociada de Historia da Arte
da Universidade de Vigo;
Alejandro Castellote, co-

misario da mostra; Chris-
tian Caujolle, director artís-
tico da axencia VV; e Teresa
Siza, directora do Centro
Portugués de Fotografía.

CASA DO LIBRO
Na coñecida libraría pre-
séntase o novo libro de Xo-
sé Carlos Caneiro, De Bar
en Bar, este xoves 8. O
martes 13 é o día adicado á
tertulia literaria dirixida po-
lo escritor Francisco Cas-
tro. E o xoves 15 haberá un
recital musical co gallo da
entrega dos premios da III
edición Duck Fin. Todos os
actos comezan ás 20h.

■ CINEMA

BALADA O SOLDATE
O cineclube Lumière pro-
xecta o luns 12 ás 20h30 no
Auditorio do Concello esta
fita soviética dirixida por
Grigori Chujrai en 1959.

FAHRENHEIT 451
Esta fita será proxectada es-
te xoves 8 ás 20h na Fun-
dación Caixa Galicia.

■ DANZA

PROVISIONAL
Do venres 9 ao domingo11
no teatro Ensalle podemos
gozar coa peza Te voy a
echar de menos. Informa-
ción e horarios en www.te-
atroensalle.com.

■ EXPOSICIÓNS

FÁBRICA DE ÁLVAREZ
Nos camiños é un proxecto
da artista viguesa Carme
Nogueira, promovido polo
CGAC, que reclama a parti-
cipación veciñal. Até o ven-
res 16 unha maqueta incon-
clusa da factoria de Cabral
–que se quere completar coa
aportación dos veciños– re-
cupera o uso comunitario da
fábrica temporalmente, mo-
tor do barrio noutros tempos.

NELSON VILLALOBOS
Este xoves 8 ás 20h inaugú-
rase –cunha lectura de poe-
mas a cargo de Carlos Oro-
za– na galería María Prego
unha mostra dos debuxos
deste artista, que poderemos
visitar até finais de abril.

FESTICHÁN 07
A A.C. Os Patajullos de Moaña organi-
za un concurso de maquetas para selec-
cionar a un grupo para o festival, no que
poden participar bandas ou solistas con
residencia na provincia de Pontevedra,
que non teñan álbum editado, a excep-
ción dos auto editados ou aqueles que
non teñan asinado un contrato discográ-
fico, admitíndose a incrición de artistas
que publicaran singles, stended pay ou
que participasen en discos recopilato-
rios. Os traballos, de calquera estilo
musical, constarán de tres cancións de
composición propia como mínimo, e
deberán ser enviados ou presentados
nun sobre, en formato CD de audio,
acompañados dunha breve reseña bio-
gráfica que non exceda as 50 liñas, e
unha nota cos dados dunha persoa de
contacto, antes do 1 de abril, ao bar A
Bolera (Batalla do Callao 3, 36950) ou
á Biblioteca Municipal-Centro Socio-
cultural Daniel Castelao (Quintela s/n,
36950), ambos en MOAÑA, ou na Casa
da Xuventude de VIGO (López Mora
31, 36211). O gañador do concurso, ao
que se lle exixe ter un repertorio para
directo de 40 minutos como mínimo,
sairá dunha final na que participarán tes
grupos seleccionados de entre todos os
participantes. Información completa en
www.festichan.com.

O PRACER DE LER
A Biblioteca Municipal do PORRIÑO
organiza a III edición deste concurso
fotográfico, que ten como tema este
ano Ler en Igualdade. Cada partici-

pante poderá presentar cantas fotogra-
fías queira e en calquera tamaño, indi-
cando no dorso o lema e o título,
acompañadas dun sobre pechado co
lema escrito por fóra, e no interior os
dados completos do autor. As imaxes
entregaranse nas oficinas da Bibliote-
ca Municipal en horario de 9h a 21h
de luns a venres, antes do 12 de abril,
e o mellor traballo recibirá como pre-
mio unha cámara dixital. Máis infor-
mación en www.centroculturalporri-
no.com.

VIII CERTAME OS VIADUTOS
Poderán concorrer a este concurso de
relatos curtos todos aquelas persoas
cunha idade comprendida entre os de-
zaoito e os trinta e cinco anos, que pre-
senten obras escritas en lingua galega.
Os traballos, de tema libre, orixinais,
inéditos e non premiados, terán unha
extensión máxima de quince folios e
mínima de dez, por unha única cara en
formato DIN A4 e a duplo espazo. Re-
mitiranse, antes do 17 de abril, á Con-
cellaría de Xuventude de REDONDELA,
sita na rúa Afonso XII 2, 36.800, xun-
to con catro copias –sen asinar– enca-
bezadas polo título do relato e o pseu-
dónimo elixido, baixo plica pechada,
co pseudónimo no exterior, que conte-
rá fotocopia do DNI e os dados com-
pletos do autor. Estáblecese un primei-
ro premio de 1.200 euros e un segundo
de 600. O fallo darase a coñecer entre
o 17 e o 20 de maio de 2007. Para máis
información chamar ao 986 402 651
ou en xuventude@terra.es.

VIDEOCLIPS EN CANS
A IV edición do Festival terá por pri-
meira vez unha categoría específica a
concurso na que se exhibirán algúns
dos mellores clips musicais realizados
na Galiza nos últimos anos. A A.C.
Arela, organizadora do evento, ven de
abrir o prazo para que os grupos musi-
cais ou os autores galegos de vídeos
que queiran ser proxectados en Cans
os envíen ao Aptdo. de Correos 232,
CP 36.400 do PORRIÑO, antes do 31 de
marzo. As bases completas poden con-
sultarse en www.festivaldecans.com.

PREMIOS CURUXA 2007
Organizado polo Museo do Humor e o
Concello de Fene, establécense, como
sempre, varias categorías: ao premio Cu-
ruxa Gráfica poderán optar debuxos ori-
xinais e inéditos, de tema libre e en cal-
quera técnica, branco e mouro ou en cor,
cunha ou varias viñetas, en cartolina e
dunhas dimensións mínimas de 21 x 30
cm e máximas de 42 x 60, e, de haber
texto debe ser en lingua galega. Cada au-
tor deberá enviar un só traballo antes das
12h do 20 de marzo ao Museo do Humor
- Concello de Fene,  Avda. de Conces 20-
22, 15500 FENE (A Coruña), nun sobre
que conteña o seu nome, enderezo, nú-
mero do documento de identidade e telé-
fono, así como unha breve currícula, fo-
tografía ou caricatura, e un enderezo de
correo electrónico. O gañador recibirá un
premio de 1.502,5 euros e a Curuxa do
Humor, deseñada por Francisco Xosé
Pérez Porto e doada por Cerámicas do
Castro, e o pagamento dunha viaxe e es-

tada de tres días. Sen dotación económi-
ca e con entrega da Curuxa, poderán op-
tar á Curuxa aos Medios, aquelas empre-
sas xonalísticas, periodistas ou escritores
que se teñan significado polo seu labor a
prol do humor ou pola presenza da com-
poñente humorística na súa obra. As can-
didaturas poderán ser promovidas polo
xurado, os propios interesados en optar
ao mesmo, asociacións culturais, etc. De
ser un medio de comunicación ou xorna-
lista o promotor, deberá presentar unha
copia do espazo ou sección co que pre-
tende concursar (xornal onde se publicou
o debuxo, fotografía ou artigo; unha ca-
sete coa indicación da data e medio no
que se emitiu o programa; unha fita de
video; etc.). Nos restantes casos achega-
rase un breve informe explicativo. Ta-
mén se establece a Curuxa de Honra,
sen dotación económica, para aquela ins-
titución ou persoa que, ao xuízo do Mu-
seo, se caracterizase por toda unha tra-
xectoria vital a prol do humor. A Curu-
xa de Barro asignaráselle ao personaxe
ou institución que se significase na de-
fensa de valores ou protagonizara ac-
tuacións que o Museo do Humor quixe-
ra ver desterradas. Ademais nesta edi-
ción recupérase o premio Curuxa Nova,
dotado con 360 euros, que tenta buscar
o mellor traballo dos noveis galegos, no
que poden participar os nados ou resi-
dentes na Galiza de non máis de 18
anos, e que terán que cumplir as mismas
esixencias que se piden para a Curuxa
Gráfica. O fallo darase a coñecer con
antelación ás Xornadas do Humor que
terán lugar o 21 e 22 de abril.♦
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CONSELLARÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

Anúncianse, con carácter gratuíto,
cursos de galego oral, de iniciación
e de perfeccionamento de lingua
galega para adultos e colectivos de
dentro e fóra de Galiza para reali-
zar antes do 1 de setembro. Os cur-
sos realizaranse nas localidades
que determine a Secretaría Xeral
de Política Lingüística, segundo as

solicitudes presentadas e a distribu-
ción xeográfica destas, tendo en
conta o número de solicitudes e as
dispoñibilidades orzamentarias.
Poderán asistir a estes cursos todas
as persoas maiores de idade que o
desexen, ben individualmente ben
agrupadas en colectivos de calque-
ra tipo. O prazo de entrega de soli-
citudes remata o 24 de marzo de
2007. A información sobre o conti-
do dos cursos, as horas e o proceso
de selección está recollido no DOG
de 23 de febreiro.♦

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

Na Fundación
Caixa

Galicia de
SANTIAGO

podemos
disfrutar da

coleccción
fotográfica

do IVAM.

Xosé Carlos
Caneiro
presenta
o seu novo
libro este
xoves 8
na Casa
do Libro
de VIGO.



ESCOITAR.ORG
Este colectivo ocupa o Es-
pazo Anexo do MARCO até
o 20 de maio para dinami-
zalo e construir nel un au-
diolab aberto e público on-
de amosar os resultados do
obradoiro Paisaxes Sono-
ras, no que se adicaron a
recoller os sons identificati-
vos da cidade olívica.

BORDES DO MAR.
1.720 KM DE LITORAL
Composta por 55 paneis
nos que se mostran imaxes
do litoral galego, invita á
reflexión sobre o desenvol-
vimento urbanístico e a or-
denación do territorio. Na
sala 3 do C. Social Caixa-
nova até o 18 de marzo.

ISABEL BRIONES GALÁN
A Casa da Xuventude aco-
lle, até o xoves 15, a mostra
de Orixinais e ilustracións
de Banda Deseñada.

AURICHU PEREIRA
Podemos disfrutar da súa
pintura no Club Financiei-
ro até este venres 9.

GRAVADO CAIXANOVA
Até o 25 de marzo o Centro
Cultural da entidade acolle
a IX edición desta recoñeci-
da Bienal Internacional.

30 ANOS
A Casa Galega da Cultura,
co gallo da celebración do
festival de teatro alternati-
vo ALT07, acolle esta mos-
tra sobre o teatro e a danza
alemá até o 18 de marzo.

WONDERLAND 2
Os traballos de María Vi-
ñas e Alejandra Corral
pódense ollar na galería
María Prego até este ven-
res 9 de marzo.

ENTRE FRONTEIRAS
As obras desta mostra, que
podemos visitar no MAR-
CO até o 20 de maio, explo-
ran as diferentes maneiras
nas que as vidas das persoas
poden vense afectadas polas
marxes, a través de cinco ei-
xos temáticos: Historia /
Conflito; Inmigración /
Emigración; Realidade / Fi-
ción; En terra de ninguén; e

Espazo / Arredores. Os ar-
tistas participantes son
Chantal Akerman, Maja Ba-
jevic, Pierre Bismuth, Ergin
Çavusolglu, Muratbek Dju-
maliev & Gulnara Kasma-
lieva, Alberte Heta, Marine
Hugnnier, Sejla Kameric,
Alejandra Riera & Fulvia
Carnevale, Anri Sala, Bojan
Sarcevic, Zinb Sedira, San-
tiago Sierra, Costa Vece,
Jun Yang e Guzmán de Yar-
za Blache.

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

PAPERBACK
O MARCO acolle, até este
domingo 11 de marzo, esta
interesante mostra, enmar-
cada no chamado Proxecto
Edición, coproducido xunto
co CGAC de Santiago e a
Fundación Luís Seoane da
Coruña. A edición gráfica
como soporte artístico: li-
bros, cartaces, colantes, re-
vistas, postais, fanzines e
demais pezas, xunto con va-
rias instalacións, agrupados
baixo o concepto de edición
e organizados en catro sec-
cións: paperworks, paperga-
mes, paperfiles e newspa-
pers. Máis de setenta artistas

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.

■ MÚSICA

MUSICALIA!
O concurso de novas ban-
das que se celebra na Sala
A! presenta este venres 9 as
actuacións de Sweey Obli-
vion (Ferrol), Tanghana´s
Show (Rodeiro), e The
Blows (Vigo).

FÉ DE RATAS
Esta banda toca o sábado
10 na Iguana Club, xunto
con Konflikto. O vindeiro
venres 16 teremos na mes-
ma sala a Jiménez del Oso
e Juanita y los Feos.

TRAVESÍAS
Susana Baca, máxima re-
presentante da música afro-
peruana, actúa o vindeiro
xoves 15 ás 20h30 no C.C.
Caixanova, dentro do ciclo
Música Babel.

■ TEATRO

O MERLO BRANCO
O domingo 11 ás 18h tere-
mos no C.C. Caixanova es-
ta proposta recomendada
para cativos de 6 a 9 anos
de Talía Teatro, dentro do
ciclo Funcións en Familia.

UN DÍA DE FORMIGA
O teatro Arte Livre presen-

ta este musical de Eisen-
hower Moreno, con can-
cións en directo e 22 core-
ografías de Paula Cobián.
Os sábados e domingos ás
18 h. por un prezo único de
10 euros. Información e re-
serva de entradas en
www.tal2005.com.

XinzoXinzo
■ MÚSICA

SUGAR MOUTAIN
A banda pontevedresa pre-
senta en directo o seu ál-
bum In the raw o venres 9
na Sala Clan a partir das 12
da noite.

BragaBraga
■ MÚSICA

TUSITALA
O Baldo Martínez Grupo
presenta o seu último traba-
llo o vindeiro venres 16 den-
tro do festival Braga Jazz.

MadridMadrid
■ TEATRO

MATARILE
A compañía compostelá re-
presenta o sábado 10 no Real
Coliseo Carlos III do Esco-
rial, Historia Natural (eloxio
do entusiasmo), espectáculo

de gran formato con danza e
música en directo, con textos
de Ana Vallés, citas de Peter
Handke, composicións ori-
xinais de Benjamín Otero e
o espazo e iluminación de
Baltasar Patiño.

PorPortoto
■ MÚSICA

BARRABÁS BLUES BAND
O Uptown –Rúa da Ale-
gria– é o escenario do con-
certo esta quinta feira (xo-
ves) 8 a partir das 23h45
cunha entrada de 4 euros.
Ademais dos portuenses de
Barrabás (que partindo do

blues danlle tamén ao rock,
reggae e jazz) estarán os
pontevedreses Los Villanos
de Boraville (garaxe rock
cun algo de surf) que pre-
sentarán as músicas do seu
próximo traballo Haciéndo-
lo en la Bora Way. Máis in-
formación en audienciaze-
ro.org/eixo ou en myspa-
ce.com/audienciazero.♦

FUNDACIÓN CICLISMO GALEGO
www.fciclismogalego.org

Páxina electrónica oficial da Fundación
Ciclismo Galego na que se pretende fa-
cer promoción deste deporte. Inclúe da-
tos da entidade, relación de actividades,
resume de novas e novidades, ligazóns e
axenda de actos.♦
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■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto; véndese piso
en Porto do Cabo, no concello de Val-
doviño; e tamén unha mesa de comedor
de castiñeiro. Chamar ao 676 727 518.

■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 mi-
nutos de Ribadeo, de venres a do-
mingo por 100 euros toda a fin de se-
mana. Chamar ao telf. 667 293 752.

■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.

■ 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 in-
dividual, sala luminosa, cociña completa
(micro-ondas, lavalouzas, lavadora), ba-
rrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumado-

res absterse. 150 euros máis gastos (con-
dominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666
329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.

■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemento
do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.

■ Mozo de 36 anos ofrécese para
traballar como peón da construción,
conserxe, limpiador de cristais a do-
micilio ou vixiante. Preguntar por Al-
berto no teléfono 637 228 667.

■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Ga-
liza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.

■ Véndese mesa antiga de castiñei-
ro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.

■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.

■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüida-
de aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), res-
taurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.

■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dor-
mitorios antigos e por todo tipo de anti-
güidades, mobles, louzas, reloxos, ra-
dios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.

■ Compraría un par de caixas acús-
ticas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.

■ Véndese piso en Vigo. Próximo á

Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.

■ Alúgase apartamento completa-
mente equipado (lavadora, 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 traballar
en traducións, editoriais, docencia non
pública, revistas, corrector ortográfico,
etc. 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.

■ O Comité de Defensa dos Presos
Concepción Arenal desenvolve activi-
dades asistenciais e culturais na cadea,
e asesóraos e orienta nos seus derei-
tos. Facemos un chamamento 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Aínda está no seu lugar, e Cangas e a Ría de Vigo, tamén. Mais os que están a “Abrir Vi-
go ao Mar” pouco negocio lle deixan a este telescopio de moedas que na Laxe de Vigo fi-
xo tantas delicias de crianzas e turistas. Constrúen unha nova muralla para pechar unha
parte importante da nosa historia e paisaxe.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Avanti
Popolo
(2002),

instalación
sonora

de Maja
Bajevic que

forma parte
da mostra

Entre
Fronteiras,

actualmente
no MARCO

deVIGO.

Baldo
Martínez
Grupo toca
o venres 16
no BRAGA
Jazz.
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Non se fala nada dos
atentados á gastrono-
mía, do feísmo ali-

mentario, do vandalismo e da
kale borroka de mantel. Por
exemplo, ¿como pode estar
permitido que nos bares re-

quenten a empanada e que
metan no microondas os bo-
cadillos? ¿Quen dixo que ha-
bía que poñer xeo nos vasos
de auga, aínda que esteñamos
en pleno inverno? ¿Por que os
pediatras non desaconsellan o

pan Bimbo? ¿Por que nalgúns
restaurantes lle chaman sopa
ao caldo? E sobre todo, sobre
todo, ¿quen foi o acomplexa-
do que inventou o churrasco
de tenreira, cando o churrasco
sempre foi de porco?♦
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Humanidade
FRAN ALONSO

Aentrevista que con-
cedeu hai un mes o
etarra Iñaki de Juana

Chaos a The Times decla-
rando que non se arrepinte
de ningún dos seus vinte e
cinco asasinatos non deixa
lugar a dúbidas: é un tipo
fachendoso, dogmático e
inhumano. E á marxe cal-
quera tipo de ideoloxía ou
consideración política, pre-
gúntome como é posible
que unha persoa sexa quen
de vivir coa conciencia
tranquila tras matar a 25
persoas. ¿Ou é só unha pan-
talla? Se tivese que poñer-
me no seu lugar (e cóstame
moitísimo imaxinalo) creo
que viviría permanente-
mente asediado polo in-
somnio e corroído polas in-
certezas. ¿Con que dereito e
revestido de que verdades
podería a miña conciencia
xustificar vinte e cinco mor-
tes de persoas coma min?
¿De verdade que en ningún
momento, nin sequera por
un segundo, se lle pasou a
De Juana pola cabeza a idea
do arrepentimento? Eu non
podo concibilo. 

O que me avergonza é
que individuos coma este
se declaren nacionalistas.
Se cadra, precisamente
porque son nacionalista,
os “ideodogmas” que
máis me molestan son os
que emanan do propio na-
cionalismo, os que agro-
man da ideoloxía en que
milito intelectualmente (a
min, por exemplo, non me
resulta ofensivo que se
interprete o himno galego
con guitarra flamenca). E
é que para ser xustos, en
primeiro lugar, temos que
ser críticos con nós mes-
mos e con aquelas cousas
en que nos sustentamos. 

Por fortuna, o meu na-
cionalismo non ten nada
que ver co da ETAe eu cul-
po en primeira instancia a
organización vasca como
responsable da crispación
anti-nacionalista que se vi-
ve hoxe no Estado español.
E é que os dogmas que ma-
nexa o contorno da ETA
abranguen a cegueira so-
cial e unha inflexible obe-
diencia militar. 

O que nos diferencia
as persoas normais de xen-
te como De Juana é a nosa
humanidade, a nosa capa-
cidade para racionalizar,
para reflexionar, para ser-
mos críticos, para cuestio-
nalo todo. Incluso a nós
mesmos. Somos humanos
e, precisamente por iso,
comprendemos. E com-
prendemos que non se de-
be deixar morrer nin se-
quera a De Juana. Somos
conscientes de que temos
que comprender incluso a
alguén coma el. Porque, en
definitiva, el tamén é unha
persoa. E entender iso é o
que nos diferencia dos que
asasinan e o que nos lexiti-
ma como discrepantes de
tanta barbarie.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Co traballo “Dereitos lin-
güísticos na faixa oriental”
gañou o Certame dos Derei-
tos Civís en Galiza que orga-
nizaban o Movemento polos
Dereitos Civís e a Dirección
Xeral de Xuventude da Xun-
ta. É licenciado en dereito e mi-
litante de Fala Ceibe do Bierzo.
Chámase Carlos Bello Stout.

Cento cincuenta mil persoas que
falan galego pero que non teñen
protexidos os seus dereitos lin-
güísticos. Demasiada xente.

Eses son os falantes poten-
ciais. Non son filólogo e manexo
as cifras de Henrique Costas, que
di que os falantes reais son 75.000.
O resto viven en zonas nas que se
fala galego e están en contacto co
idioma de forma constante.

De todas formas, o galego es-
tá máis protexido en Castela, on-
de son 25.000, que en Asturias,
onde hai 50.000 galego falantes.

Si, é curioso. Hai varios fac-
tores. Un deles é a forte identida-
de berciana. Outro as liortas en-
tre Castela e León, onde o Bier-
zo é o terceiro en discordia. En
Asturias pasaron cousas estra-
ñas. Nos últimos anos a súa eco-
nomía caeu en picado e busca
causas exteriores. Hai quince
anos ninguén negaba que o que
se fala no Eo é galego.

En Asturias agora mesmo de-
turpan os nomes de lugar. Santa-
olaya d’Ozcos é un exemplo.

Son cousas esperpénticas.
Tratan de subdialectalizar o gale-
go. Como non poden negar que é
distinto do que se fala en Cova-
donga, din que é unha forma dia-
lectal do bable. Ou tamén que
non é galego nin asturiano, se-

nón unha terceira lingua. E claro,
rotulan os topónimos coas nor-
mas do bable.

O caso asturiano é peculiar.
Acúsanos de imperialistas por
protexer os dereitos lingüísti-
cos dos que falan galego.

Un imperio é unha nación
que trata de dominar outro terri-
torio. Neste caso é autodefensa.
Estanos a exterminar cultural-
mente porque Taramundi é un
berce cultural da cultura galega
como Vilafranca do Bierzo ou

Melide. En Asturias persiste cer-
to desprezo polos galegos.

Meu pai estudou en Xixón,
alí berraban “Galego o último”.
El, veigueño, non tiña que co-
rrer, considerábano galego.

Din que non é Galiza pero
cando van ao Oviedo chámanos
galegos. Que esquizofrenia!

Tamén é certo que nos últi-
mos tempos os do Eo renegan
do galego.

Se tivesen ao lado a Holanda
sería outra cousa. É máis fácil es-

coller un país rico. Pode que exis-
ta autoodio, mais tamén o hai nal-
gunha cidade do norte do país. É
un sentimento tan galego...

No Bierzo e nas Portelas a
cousa é distinta. Reivindican a
lingua.

Porque no Bierzo forman un-
ha unidade xeográfica con Val-
deorras e os de Lubián van ao
hospital a Verín.

Aínda que hai casos pecu-
liares. Un mestre en Lubián só
deixa falar castelán e inglés.

Ese é alcalde de Hermisende,
que é outro concello de fala gale-
ga. Sorte que fronte a el está Fe-
lipe Lubián, que si defende o ga-
lego e que foi alcalde de Lubián.

E o novo estatuto castelán
podería relegar o galego por
debaixo do leonés.

A reforma mantén o galego
como está pero aumenta a pro-
tección do leonés, aínda que eu
non atopei a ninguén que o fala-
se. Os deputados galegos deben
corrixir este problema cando se
debata no Congreso.

Eles reclaman a lingua e a
Academia pórtase: nomeou vo-
cais desas zonas.

Que menos! Aquí podíase fa-
cer máis. O plano galego de nor-
malización contempla medidas
moi sensatas e factíbeis sen con-
tar con Castela e León, mais non
se levan adiante.

Noutras comunidades reco-
ñecen as linguas en casos como
o galego no exterior. O aranés é
claro: é oficial en Catalunya.

O occitano, que ocupa a meta-
de de Francia, só se protexe de ver-
dade no Val de Arán, en Catalunya,
onde hai tres mil persoas. Aconte-
ce en Catalunya porque é moi sen-
síbel coa cuestión da lingua.♦

O movemento libertario en Galiza
(1936-1976)

Dionísio Pereira - Eliseo Fernández

A Confederación Regional Galaica da CNT atopábase no verán de 1936 nun momento de franca expansión,

cun forte crecemento da afiliación en todos os sectores produtivos e a aparición de novos sindicatos na maior parte

do territorio galego. A pesar dos problemas aparellados pola represión do movemento en outubro de 1934,

a oganización anarcosindicalista medraba nas cidades e nas vilas, mentres os sindicatos vencellados á Federación

Regional de Industria Pesquera estendían a súa organización pola maioría dos portos da costa galega.

A  N O S A  T E R R A

O movemento libertario en Galiza
(1936-1976)

Carlos Bello Stout
‘Din que os de Taramundi son asturianos
mais en Oviedo chámannos galegos’
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