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O PP BASEA TODA A SÚA POLÍTICA DE OPOSICIÓN NA CRISPACIÓN
e nas mentiras. Evidénciase no Estado logo de querer xustificar a súa
perda do goberno central como froito dunha conxura entre a ETA,
os islamistas e o PSOE, que, se alguén tiña dúbidas, está a ser des-
montada no xuízo da Casa de Campo. Recrudécese agora, coas sú-
as nove manifestacións, cando apela aos sentimentos máis viscerais
para oporse a unha saída dialogada ao problema de violencia en Eus-
kadi. A última manifestación é un claro exemplo cos seus berros de
exaltación patriótica. Certamente que o PSOE lle axudou moito nes-
ta súa política sendo José Luis Rodríguez Zapatero primeiramente
mentor da denominada Lei de Partidos e, finalmente, incapaz de
despegarse eficazmente da política do PP, agás en aspectos sociais
dirixidos á “progresía”· Entre outras cousas porque, como agora de-
nuncia o PP, na transición se pactou ir da man contra os nacionalis-
tas. Ese ambiente de crispación e mentiras é o que está intentando
trasladar Alberto Núñez Feixóo a Galiza. A diferenza é que, mentres
en Catalunya e máis Euskadi, as grandes empresas autóctonas im-
poñen unha dinámica propia, aquí en Galiza, por moitos primeiros
postos que ocupen no Forbes, non son capaces sequera de plantarse
ante unha política do Estado que é francamente lesiva para os nosos
intereses nacionais (tamén os seus). O capital vasco ou catalán nun-
ca permitiu que arruinasen ningún dos seus sectores estratéxicos.
Aquí achantan ante o desmantelamento definitivo do naval no Fe-
rrol. Certamente que existen algúns movementos meritorios que, se
cadra, non se manifestan máis contundentemente por que tanto PP
coma PSOE seguen primando outras zonas do Estado. Así, non é de
estrañar que algúns opten por realizar os negocios fóra. De que ser-
ven as reunións cos empresarios se o presidente do Goberno non é
capaz de defender os seus intereses fronte ao goberno central?♦

OS ESCRITORES GALEGOS
ANTE A GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Xesús Alonso Montero

A guerra civil tamén marcou con ferro a
vida e os proxectos dos escritores ga legos:
o ferro da morte , o ferro do medo, o ferro
do silencio. Xesús A lonso Montero resca ta
textos pouco coñecidos, adema is da lgúns
inéditos, que revelan o complexo e
problemá tico problema mora l daqueles
anos. Textos non frecuentados para
achegármonos á  persona lidade política e
ao labor literario de escritores como O tero
Pedrayo, Vicente Risco, Á lvaro Cunqueiro,
Ramón C abanillas, Iglesia A lvariño, Celso
Emilio Ferreiro, Á lvaro de las C asas...

A Nosa Terra falou con dous presos
que participaron en folgas de fame

Así é a vida
nos cárceres

(Páx. 2-3)

Ramón Yáñez Braxe

‘O plano de Touriño
acaba co futuro naval

de Ferrol’

Ramón Yáñez Braxe

‘O plano de Touriño
acaba co futuro naval

de Ferrol’

Novelas galegas
sobre Nova York

(Páx. 24)

Novelas galegas
sobre Nova York
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Carlos, nome figurado, pasou 15
anos en prisión. Entrou no cárce-
re aos 20. “Daquela a maioría de
idade era aos 21. A min, como
menor, dábanme un suplemento
de comida que consistía nun bo-
cadillo extra e nun litro de leite”.
Carlos leva agora once anos en
liberdade, está completamente
reinsertado “pero moitas noites
soño co cárcere”. De feito cus-
toulle moito acceder a contarnos
a súa experiencia para esta re-
portaxe. “Lembrar é moi duro,
insoportábel”. Agora gustaríalle
contactar cunha psicóloga da pri-
sión que lle axudou. “Ela viu que
eu era unha persoa normal. Pero
non podo localizala. Nunca me
dixo o seu apelido”. 

Preguntámoslle polo odio.
“Sinto moito máis agora. Eu era
un mozo idealista e algo parvo,
se se quere. Soñaba con outra so-
ciedade. O odio naceume no cár-
cere. Nunca esquecerei o que me
fixo o Estado, o seu asañamento
comigo. Teño moito máis odio
agora, pero trato de apartalo”. 

Carlos, non embargante, ten
unha boa opinión de Belloch, o
que foi ministro do Interior e
Xustiza. “É un demócrata, de-
fendía ideas de reinserción”. Por
aquela época, anos 1993 e 94, a
psicóloga da prisión conseguiu-
lle unha entrevista con dous altos
cargos. “Ela estaba moi nerviosa
polo que puidera pasar, suában-
lle as mans. Falei con aqueles
homes durante dúas horas”. Cla-
sificárono en segundo grado e
saíu de permiso por primeira
vez. “Volvín despois do permiso,
iso para un preso é a hostia. Para
eles tamén era unha aposta moi
forte. Cando cheguei estaban a
agardarme o director do cárcere,

o subdirector, a psicóloga...”.
O día que saíu en liberdade

definitiva tiña medo. “A psicólo-
ga ofreceuse a me acompañar,
pero díxenlle que non, iso que os
corredores eran moi longos.
Lembraba a historia daquel preso
do PC en tempos de Franco, Mar-
cos Ana, que despois de 23 anos
de prisión volveu para atrás, non
sabía onde ir se o poñían en li-
berdade. Tiña medo de que me
pasase igual. Entrara aos vinte
anos e tiña trinta e cinco. Ver a
rúa, os coches, foi... un shock”.

Tantos anos marcan. Leva
once en liberdade, ten un traballo
e amigos. “Pero non podo ser co-
mo todos. Ás veces pódenseme
notar cousas raras na cabeza. É
normal. Cando entrei no cárcere
tiña noiva, era o que máis quería

no mundo, o máis importante,
máis que as miñas ideas, máis
que calquera outra cousa. Ela
deixoume e eu enténdoo”.

Carlos quere insistir en que
na prisión hai persoas de todo ti-
po, como en calquera parte, “in-
telixentes e descerebrados, non
existe unha patoloxía como se di
nos periódicos”.

O castigo á familia

Carlos aínda se enerva cando
lembra certos momentos. “Seis
meses antes do primeiro permiso
déronme unha malleira. A miña
familia trouxérame os paquetes e
non mos quixeran entregar”. “O
que máis me doía, engade, era
que maltratasen a miña familia.
A min púñanme en coiros e ca-

cheábanme pero non soportaba
que fixesen pasar a miña irmá
por esa mesma humillación.
Normalmente non me contaban
as que lle facían pasar para que
non me enfadase. Tampouco nos
deixaban falar en galego”. 

Outro problema era o das dis-
tancias. “Nunca estiven en cárce-
res galegos. A familia tiña que
facer 800 quilómetros ou mil e
de volta outros tantos para verte
dez minutos. A única ledicia dun
preso son as cartas e as visitas”. 

Preguntámoslle que significa
a falta de liberdade. Resulta difí-
cil de explicar e moi difícil de
entender para quen non o viviu.
“A primeira época é a peor. Eu
era un rapaz novo, non podía de-
cidir o que ía facer dentro dunha
hora, nin dun día, nin de dez

anos. Os funcionarios dispoñen
de ti as 24 horas, aínda que non
se metan contigo”.

Carlos fixo cinco folgas de
fame, aínda que ningunha de
máis de catorce días. “A única
maneira que tes de sobrevivir é
defenderte. Para servirnos o xan-
tar, mandábannos poñer no fon-
do da cela, contra a parede e o
prato no chan. Dixemos que iso
non, que o prato debía estar na
nosa man, que non eramos ani-
mais. A súa resposta era: pois
non comes. E non comiamos”.

As comunicacións no cárcere
éranlle intervidas. “Todo iso bo-
támolo abaixo coas folgas de fa-
me. Abríanche as cartas, non po-
días nin dirixirte á noiva. As re-
vistas e os xornais chegábannos
censurados, recortados cunha te-
soira, coma no franquismo”.

Carlos ten boa lembranza de
José Manuel Martínez Zato, di-
rector xeral de Prisións e hoxe
alto cargo do ministerio. “É unha
boa persoa”. En 1983 houbo su-
blevacións nos presidios por mo-
tivos como os mencionados. “Os
directores de cada cárcere eran
como señores feudais. Zato pú-
xoos en orde. Comezaron a en-
tregarnos as cartas pechadas.
Abríanas diante nosa pero non
chas lían antes”.

Carlos resume a súa vida:
“Fixen o que fixen e o Estado
castigoume. Non me arrepinto,
eu soñaba con outra cousa. Hoxe
vexo como hai nenos no terceiro
mundo facendo ladrillos por un
euro e dóeme. Tamén me doe que
lle metan un tiro a un do PP. Pa-
rece que os humanos non apren-
demos nada. Aí está o cárcere de
Guantánamo. Por que non din
que Bush é un terrorista?”♦
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A Nosa Terra falou con dous presos de longa duración,
participantes en varias folgas de fame

Así se vive dentro do cárcere
H.V. - M.V.

Volven estar de actualidade as penas inhuma-
nas? Miguel Ángel Boldova, profesor de De-
reito penal na Universidade de Zaragoza, ten
unha opinión clara so-
bre isto: “Non se enten-
de que, en contra do que
constitúe unha tenden-
cia na evolución históri-
ca da prisión e unha
postura practicamente
unánime da Ciencia do
Dereito Penal española, o Código penal de
1995, sen xustificación ningunha, permita di-
recta ou indirectamente que nun número nada
desprezábel de casos o penado poida rematar
cumprindo de maneira efectiva penas de até
trinta anos de privación de liberdade, sendo
que co Código penal anterior, en virtude dos
beneficios penitenciarios agora derrogados,
non se chegaba practicamente nunca a superar

os vinte anos de cumprimento efectivo. A este
respecto, no noso país existe un recoñecemen-
to xeneralizado por parte da doutrina científi-

ca de que unha pena de
prisión superior aos
quince anos opera un
deterioro considerábel
da personalidade do pe-
nado. En definitiva, a
nova lexislación penal
española posibilita nada

menos que a execución de penas inhumanas,
prohibidas polo artigo 15 da Constitución”.

Pola súa parte, un informe publicado este
ano e do que é autor Alvaro Gil-Robles, co-
misario de Dereitos Humanos do Consello de
Europa, sinala que as longas condenas son
unha das razóns das condicións degradantes
que privan os presos “dos seus dereitos hu-
manos máis básicos”.♦

VOLVEN AS PENAS INHUMANAS?

‘Unha pena superior

a quince anos deteriora

a personalidade”

En plano fragor do debate sobre De Juana Chaos, Santiago
Carrillo comentaba na radio: “A xente non sabe o que é pasar
18 anos no cárcere”. Un veciño que escoitou a Carrillo, sina-
la alporizado: “E os vinte e cinco mortos que?”. Outro cida-
dán, policía xubilado, e como tal mellor coñecedor do mundo
da delincuencia, opina tamén: “Home claro! Duro é estar pre-
so aínda que só seña cinco días”. No centro do debate está o

ton de frivolidade que o PP lle vén dando á estancia nas pri-
sións. Algún xornal afín aos populares destacou que De Jua-
na mantiña relacións sexuais con regularidade. A Nosa Te-
rra tratou de saber o que hai de certo nestas opinións. Fala-
mos con dous presos que estiveron en prisión máis de dez anos
cada un. Ambos participaron en varias folgas de fame. Estas
son as súas impresións sobre a vida no interior do cárcere.



Luís, nome ficticio, entrou no
cárcere cando xa era un adulto
ben formado e saíu máis de dez
anos despois, logo de ter pasado
por máis de dez cárceres e por
numerosas folgas de fame.
“Máis de dous terzos da miña
estadía en prisión foron en réxi-
me de illamento”, relata. Duran-
te oito anos non conviviu con
outro ser humano, vendo unica-
mente os funcionarios da pri-
sión e a outros presos desde a
xanela da cela cando os levaban
ao patio para gozar dunha hora
diaria de aire libre. “E iso non
sempre”, di Luís.

Os días pasaban un detrás do
outro coa mesma rutina; ás ve-
ces coas mesmas vexacións. “A
cela só tiña unha cama e un ar-
mario baleiro onde só podías ter
unha muda. Á mañá, o primeiro
que tiñas que facer era meter o
colchón dentro do armario. Pa-
rece estúpido, mais non o é. O
obxectivo é que fagas algo arbi-
trario para humillarte e, claro,
como te negabas, controlaban
polo chivato [o burato de vixi-
lancia na porta] que non o fixe-
ras e viñan por ti a darte unha
malleira para levarte a unha ce-
la completamente baleira na que
pasabas o día, para retornar á
noite á primeira cela”. E así,
ano tras ano.

Habitualmente, as celas te-
ñen unha antesala coñecida co-
mo cangrexo. É un espazo de
seguridade fronte ao preso. “Ás
veces entregábanche a comida;
outras, dábanlle unha patada
desde o cangrexo. Se facían iso,
devolvíaslla cunha patada e ese
día non había comida”.

A luz prendíase ás oito da
mañá, a comida era as dúas e a
cea ás oito. Ás dez apagábase a
luz. “O aseo era cando a eles
lles petaba”.

En xeral, a rutina desapare-
cía os fins de semana. “Eses dí-
as eran unha festa porque viñan
as visitas, aínda que ás veces
non podía vir”. As visitas signi-
ficaban a relación co exterior.
“Moitos entraban con cara de
preocupación e éramos nós quen
os animábamos”, explica Luís.

“Cando morreu o meu pai
faltábame pouco para saír. Ne-
ses casos os presos comúns po-
der ir o enterro. Van vixiados,
pero van. A min non me deixa-
ron. Pensaba na miña nai, en
que estaba sen o fillo, viúva e
sen min”, conta.

Outras veces, as malas noti-
cias producíanse por un cambio
de rutina. “De cando en vez
chegaban á túa cela e dicíanche
que recolleses que te traslada-
ban”. Os traslados son un infer-

no para calquera preso. “Centos
de quilómetros nun furgón sen
xanelas, apiñado nun comparti-
mento con outro preso, coas
mans con grillóns nas costas,
sen poder sentar ben sequera e
sen recibir auga nin comida, to-
do iso mentres o furgón daba
chimpos nas curvas”. O recibi-
mento ao chegar non sempre era
bo. “En Herrera de la Mancha
facíanche un paseo os picoletos
[Garda Civil] e os funcionarios.
Os picos non mallaban en ti, pe-
ro os funcionarios si”.

Os principios básicos dos
sistemas penitenciarios moder-
nos baséanse na rehabilitación
dos delincuentes. Se o Estado
está para garantir a dignidade de
todos os cidadáns e para que
non sexan vítimas de accións
criminais, tamén ten a obriga de
tratar con dignidade os presos
porque en caso contrario, non só
eles, senón toda a sociedade,
perde a súa dignidade. “Iso todo
está moi ben –asegura Luís–
mais non é así, é falso, as pri-
sións en España non serven pa-
ra iso senón para todo o contra-
rio, como comprobamos nós
ano tras ano”.

Outra das ideas que contesta
Luís é a do tempo máximo de
prisión. “Afirman que non se
pasan máis de vinte anos no cár-
cere; é falso, moita xente está
máis tempo. Coñezo o caso dun
galego ao que lle anularon as re-
dencións ordinarias de pena que
lle dera o xuíz de vixilancia pe-
nitenciaria e pasou máis tempo”.

Unha das experiencias
máis duras para un preso é a
folga de fame. “Fixemos fol-
gas para manter a nosa digni-
dade, como unha para protestar
porque lle cortaron a visita a
un preso de aquí porque a súa
nai falaba galego”.♦
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‘A cela só tiña
unha cama
e un armario
baleiro’

A folga de fame máis impor-
tante do Estado español acon-
teceu entre finais de novem-
bro de 1989 e febreiro de
1991 e protagonizárona pre-
sos do Grapo. Foron 435 días
de folga de fame dun colecti-
vo amplo que demandaba o
seu agrupamento para rema-
tar co illamento que comeza-
ra no 87.

Segundo algúns estudos,
non é posíbel resistir máis de
setenta días sen recibir ali-
mento ningún, mais Luís sitúa

o máximo de supervivencia
en cen días. “Máis aló é inviá-
bel, morres”, afirma. Mais, se
é así, como unha folga de fa-
me dura 435? A alimentación
forzada é a razón.

“Cando estás en folga de
fame, o primeiro que consu-
mes é a graxa, despois o mús-
culo. Máis tarde ataca os ór-
ganos como os riles, o fígado
ou o corazón. A partir dos se-
senta días podes ter o fracaso
dun órgano, iso significa a
morte. O último en ceder é o

cerebro, mais non sempre su-
cede. Eu estiven lúcido até o
final, só tiven diploxia, visión
dobre. Iso e algúns momentos
de desmaio, que é cando apro-
veitan para meterche a son-
da”, conta Luís.

A alimentación forzada
ten lugar na enfermería dos
cárceres ou nas alas peniten-
ciarias dos hospitais cando os
presos en folga de fame están
moi debilitados. “Nese mo-
mento métenche unha sonda
gástrica ou un pingueiro. Es-

tás atado, sen forzas, loitas
para mandala fora e cando tes
algunhas forzas xa é perigosa
porque podes lesionarte ao
retirala. Entón, quítancha e ti
volves á folga de fame. Así
até 435 días”.

Naquela folga morreu un
preso e moitos outros queda-
ron eivados, en cadeiras de ro-
das. “Todos quedamos toca-
dos, aínda que eu fun dos que
menos. Cando comezas, sabes
ao que te arriscas, mais loitas
pola túa dignidade”.♦

A folga máis longa: 435 días
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Manzaneda Estación Invernal SA (MEI-
SA) volta aos titulares cunha nova cri-
se desas ás que nos ten tristemente

afeitos. As dificultades económicas de MEISA
son endémicas, típicas, mais o que desta vez nos
chama a atención é a posibilidade real de que o
seu principal accionista, a Xunta de Galicia,
acenda por fin as luces e anuncie: “xa está ben”.

Os que temos Manzaneda no corazón
aplaudiriamos que, por primeira vez en dúas
décadas, a administración pública galega e
propietaria de MEISA puxese orde nesa casa
onde durante tantos anos levan imperando
formas e fondos pouco compatíbeis coa
eficiencia empresarial.

Se queremos que MEISA viva do seu tra-
ballo, e non dos impostos de todos os contri-
buíntes, a necesaria diagnose e solución dos
males desta empresa deberá pasar por:

■ MANZANEDA É UNHA ESTACIÓN DE
MONTAÑA DE BAIXA ALTITUDE. Como esta-
ción de esquí, a ver se por fin caemos na con-
ta de que Manzaneda sempre foi, por mor da
súa altitude e condición atlántica, unha esta-
ción de baixa altitude. O típico inverno de
Manzaneda sempre alternou días brancos
con días verdes de choiva ou sol. O esquí na
Serra de Queixa sempre foi irregular.

Non se pode pretender que Manzaneda
compita nunha liga que non é a súa. Desde a
pasada década, polo menos unha ducia de
congresos internacionais da industria do es-
quí levan concluíndo que as estacións deben
equilibrar o seu parque de remontes e diver-
sificar o seu negocio reorientándose como
centros de turismo verde activo.

No entanto, nestes lares, too little, too late.
Demasiado pouco, porque non abonda con que-
rer facer uns cartiños extras con bicis de monta-
ña ou minigolf se detrás non existen técnicas de
mercado axeitadas que saian vender a oferta da
estación. Demasiado tarde, porque mentres a in-
dustria do esquí estaba a urxir de axustarse a do-
minios esquiábeis realistas, en Manzaneda fuxí-
ase para adiante expandindo un custosísimo
parque de remontes, e por riba sen contar se-
quera cunha previa superficie de neve artificial. 

O cliente que queira unha semana de esquí
vai reservar as súas vacacións nos Pireneos ou
nos Alpes, non en Manzaneda. Manzaneda
debe asumir o seu sitio no mercado como o
que é: unha estación de clientela maioritaria-

mente debutante e de proximidade. Isto impli-
ca organizar, optimizar, un parque de remon-
tes realista sobre un dominio esquiábel fácil e
produtivo que maximice os poucos días e cen-
tímetros de neve da tempada. Nin se pode se-
guir mantendo remontes en lugares improdu-
tivos que apenas abren unha se-
mana ao ano, como o dos Corzos,
nin se deben proxectar planos ilu-
sorios de neve artificial pouco
acordes co que é Manzaneda: un-
ha estación de baixa altitude. 

■ Xestión de MEISA desde a
competencia e a transparencia.
Unha boa xestión pode facer viá-
beis empresas que sobreviven en
mercados difíciles, e unha mala
xestión pode levar á ruina a calque-
ra empresa sólida e competitiva.

MEISA debe ser xestionada,
como calquera empresa eficien-
te, por un cadro técnico com-
petente e cualificado, que asuma
que unha sociedade financiada
cos nosos impostos debe ser go-
bernada coa máxima transparen-
cia e responsabilidade. MEISA
debería deixar de ser moeda de
pagamento político onde os xes-
tores son colocados por seren do
mesmo partido do goberno máis
que por unha experiencia profe-
sional relacionada coa industria
do turismo de montaña.

A transparencia na xestión
dunha sociedade financiada cos nosos im-
postos é vital para que MEISA sexa levada
con responsabilidade e control. O contri-
buínte non concordaría con despilfarros co-
mo que unha pequena estación deslocalice
oficina e empregados a 80 km do centro de
produción, ou que –con perdas económicas
millonarias– haxa algún salario de case cen
mil euros anuais.

É igualmente preciso un cambio na cultura
de empresa de MEISA. A súa tradicional con-
fianza na “teta” pública mesturada cunha certa
mentalidade de monopolio resultou nun paso-
tismo comercial impropio dunha empresa do
sector turístico. MEISA debe aprender que os
clientes non caen do ceo e que Manzaneda só é
unha estación máis das cinco que hai na Galla-

ecia económica. O cliente vai preferir pasar o
día onde sexa recibido cun sorriso na cara, on-
de os accesos estén limpos a primeira hora da
mañá, ou onde non se lle minta no parte de es-
quí, e chegar antes por autovía a Leitariegos ou
Morredeiro que a Manzaneda fai a escolla aín-

da moito máis fácil.
A demanda hai que estimulala

e o cliente hai que traballalo, gaña-
lo, fidelizalo. Ignorar o cliente e
facer ouvidos xordos ás queixas,
en vez de escoitalas e traballar pa-
ra amañalas, pode explicar por que
Manzaneda é a única estación es-
pañola que conta cun club na in-
ternet de clientes e ex-clientes ca-
breados. Esta desmotivación exte-
rior afecta tamén os traballadores
da propria empresa, e isto repercu-
te na produtividade da compañía.
Cando nunha empresa como MEI-
SA entran e saen seis directores de
hostalaría en tan só catro anos é
que algo realmente non funciona
ben. A falta de motivación e o de-
sánimo entre o persoal debería ser
substituído por unha cultura base-
ada en mudar as cousas para me-
llor, e isto é responsabilidade dun
cadro de xestión competente, ca-
pacitado, con ganas de traballar e
con capacidade de motivar.

Recorrendo ao vello tópico,
se Manzaneda estivese en Aus-
tria, Alemaña ou Escandinavia,
sería un orgulloso e dinámico

referente turístico comarcal. Eiquí, Manza-
neda é unha barca á que non se lle repararon
ben as vías de auga e agora témola medio
afundida. E ainda así, Manzaneda segue a ser
unha empresa vital na súa comarca, un motor
dinamizador de centos de empregos secunda-
rios. Eu afirmo que esa estación, cunha xes-
tión moderna e competente, ten recursos de
abondo para vivir do seu propio traballo e
non dos cartos dos contribuintes.

Aínda que son moitos anos vendo como se
aplica parche sobre parche, esperemos que esta
nova crise de MEISA actúe como catalizador
para que saibamos por fin se desta vez os tem-
pos son chegados para Manzaneda, ou se pola
contra, continuamos con aquilo de “entre todos
la matamos y ella sola se murió”.♦
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Alemaña ou
Escandinavia,

sería
un orgulloso
e dinámico
referente
turístico

comarcal”

Cartas

Exceso
de información
Sempre pensei que o que facía
falta no noso país e no mundo en
xeral era información. Achaba
que se soubese do que pasaba en
África co neocolonialismo, en
América co fascismo pagado por
Washington, en Asia coa explota-
ción infantil e incluso en Oceanía
co lento pero constante xenocidio
do pobo autóctono, a xente de Eu-
ropa, do Estado, de Galiza, reac-
cionaría, deixaría de comprar dia-
mantes o 14 de febreiro, deixaría
de tomar coca-cola, deixaría de
comprar tenis Nike, deixaría de rir
coas películas de Crocodilo Dun-
dee. Que trabucado estaba!

Á xente hoxe o que ten é, so-
bre todo, información. Todos os

días recibe, coma racións de co-
mida nun bar, quilos e quilos de
noticias que proveñen de canto
lugar hai e con miles de enfo-
ques diferentes. Onde eu traba-
llo, os funcionarios teñen tempo
para ler catro periódicos diarios,
fóra os gratuítos, e adubían a
“dieta” xornalística coa lectura
semanal d’A Nosa Terra e outros
títulos de diferente signo. Para
que? Para nada porque o exceso
de información consegue o efec-
to contrario: o sono, o abandono,
ese pensamento nulo que consis-
te en afirmar que dá igual o que
fagamos porque as decisións do
mundo, tal como se ve nos xor-
nais, está moi lonxe de nós.

E penso que todo isto tamén
o sabe por fin o poder. Agás en
casos de pailáns, aos poderosos
dálles igual que a información

conte as súas verdades. Que máis
lle ten a George Bush que se fale
de Guantánamo todo o día? É
máis, teño veciños que terían in-
menso pracer en ir baterlle nas
costas aos presos que entran no
cárcere por roubar ou por matar.

Que importa que as empresas ex-
ploten os traballadores? A hipo-
teca non se paga soa e se fai fal-
ta quedar eslombado e sen dur-
mir durante semanas con tal de
gañar o xusto para manter un co-
che xeitoso, o resto dá igual.

Saneamento e viabilidade da estación
de Manzaneda

ANXO ABELAIRA

A crise da empresa xestora da estación de neve de Manzaneda obriga a unha revisión das
súas fontes de ingreso e viabilidade para asegurar os moitos empregos que dá na comarca.

Francia e A lemaña
va ticinaron, con
absoluta precisión, o
que está a pasar no
Irak. Agora non
a lardean. N in
sequera o lembran.

O home está en
desacordo con moitas
cousas do PSOE. Pero
ningunha das súas
discrepancias se parece
ás que ten o PP.

Tenda de sosténs.
Ha i suxeitadores
aumenta tetas (a té
dúas ta llas e media).
Pero se tes as tetas
rea lmente grandes
non ha i suxetador de
moda . Parecen
ortopédicos.

Auto de fe . N o
2007 , a  má is de
trinta anos da morte
do xenera lísimo El
Pa ís (edición ga lega)
é o único xorna l
impreso na
comunidade que
proscribe a lingua de
Meendinho nas súas
páxinas de opinión.

A xustiza teno
claro: non ha i tramas
incendiarias. Lóxico.
N on as ha i entre
outras ra zóns porque
non mandaron
investigar. Tampouco
o subdelegado do
goberno en
Pontevedra vira
relación entre a
queima de coches a
concelleiros do BN G
e o urbanismo.
Adema is, non se
precisa dunha

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.



Ahistoria de Astano dende que o PSOE
chegou ao poder do Estado español
non foi máis ca un peche controlado.

Pecharon talleres, indemnizouse a uns, para
que se fosen, prexubilouse a outros, rescindí-
ronse contratos a empresas auxiliares. É dicir
que se no 1982 había 8.000 traballadores, ho-
xe quedan 300. Facía falla un cirurxián, dicí-
an dirixentes socialistas naquel entón, para
que onde hoxe hai unha industria obsoleta,
xurdan cen industrias modernas, con capaci-
dade de creación de traballo. Facíanse char-
las en canta parroquia había, para convencer-
nos de que antes de que Astano se afundise
soa, era mellor reducir a súa capacidade. Pe-
ro que á volta da esquina, a industria volve-
ría rexurdir en Ferrolterra. Intentouse meter
os traballadores de Astano a producir flores.
Como non foi adiante, inventouse o da Zur.
Este organismo o que conseguiu foi que al-
gún espabilado collese as subvencións e de-
saparecese. E mesmo para camelar a xente,
instalouse un cartaz, fronte ás Pías, publici-
tando que naqueles terreos íase instalar unha
fábrica de vidros italiana.

Todo aquilo foi unha tomadura de pelo, a
toda a Galiza, que se mobilizou varias veces

na defensa dos postos de traballo en Ferrol-
terra, consciente da importancia que ten a in-
dustria naval para o tecido industrial galego.

Pero non só se adelgazou Astano, que es-
tá en estado anoréxico, con perdas de 30 mi-
llóns de euros por ano, e que de non lle po-
ñer remedio, acabará na quebra, senón que a
Bazán tamén perdeu traballadores. O argu-
mento, ademais de que o mercado non de-
mandaba máis toneladas, estaba o argumento
neoliberal: o Estado non pode ser a irmanci-
ña da caridade.

E de sempre os que pregoan os grandes
beneficios dun Estado neoliberal acoden ao
mesmo argumento para adormecer a xente.
Os mesmos argumentos, hai vinte e cinco
anos como hoxe mesmo: temos en carteira
varias ofertas, pero non podemos facelas pú-
blicas. Ou aquela mesmo de tempos fran-
quistas: con que nos dean a facer unha fraga-
ta xa temos carga de traballo para tres anos. 

Qué están a defender? Dende logo que a
industria naval de Ferrolterra, non.

Agora vinte anos despois, a situación é
peor. Astano, xa non é un núcleo de produ-
ción per se. É un taller da Bazán de Ferrol, a
onde van traballar a maioría dos traballado-

res. Uns, digo eu que farán mantemento e ou-
tros terán que abrir e pechar as portas. Como
pode dar beneficios un taller tan grande co-
mo Astano, e tan pouco aproveitado?

Durante estes vinte anos, tanto os sindi-
catos de obediencia estatal, CC OO e UGT
fundamentalmente e o PSOE, foron conse-
guindo asinar papeis, nos que conseguían
todo, menos que Astano fixese barcos. Por-
que en vinte anos, cantos barcos se fixeron?
E para que serve un estaleiro se non fai bar-
cos? E para que son os sindicatos se non é
para defender e fomentar postos de traba-
llo? Cantos postos de traballo se levan cre-
ado nestes 25 anos dende a primeira recon-
versión? Que ninguén conteste por que co-
ñezo moitos veciños que están a traballar
nas Canarias. Estes defensores de Astano
mesmo conseguiron que Europa non pedise
1.000 millóns que lles dera en subvencións
a outros estaleiros. Marxismo puro, pero de
Groucho. 

Agora que os cidadáns, que saiamos un
día si e outro tamén, a defender os postos
de traballo de Astano, albiscamos unha es-
peranza, en que se poida adicar Astano a fa-

cer barcos, cre-
ando cando me-
nos 3.000 postos
de traballo. Te-
mos a esperanza
porque se conta
cunha empresa
capitalista, con
entidades finan-
ceiras capita-
listas e cun go-
berno e un par-
lamento galego
en pleno que
apostan por As-
tano. Xa non é o
de hai vinte
anos, en que a
falla de poder
político, nos le-
vaba a chamar a
atención cortan-
do estradas, fa-
cendo folgas ou
poñendo mo-
cións nos conce-
llos. Agora sen-
tímonos repre-

sentados por xente que pisa moqueta e
prestámoslle o noso apoio. Outros, cun so-
rriso daquel que non sabe o que fai, sobe a
un estrado a vender a sua terra. Di que As-
tano non é problema, que está en plena pro-
dución e que todo o mundo está contento.
Esta actitude é suicida. O non vai máis do
seu pensamento e analise política é dicir
que non se pode atender esta demanda de
abrir Astano, por que é darlle unha baza ao
BNG en período electoral.

Que diga públicamente cantos barcos se
fixeron na Ría de Ferrol en 25 anos e cantos
postos de traballo se crearon.♦
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Xosé Lois

O PSOE e Astano
XESUS L. PIÑEIRO

A relación entre os gobernos socialistas e Astano foi sempre di-
fícil. A reconversión deixou un rastro de desesperación que se
exemplifica na negativa a autorizar a construción civil en Ferrol.

organiz ación
clandestina para que
haxa intenciona lidade
e obxectivos
comúns.

Son un pa i e un fillo
que non xogan á
bara lla , como facían
os da a ldea . Eles
aproveitan as novas
tecnoloxías. C ando
a lguén lles pregunta
que andan a facer,
responden que están
no ordenador. Dá
prestixio. Fan
solitarios nun
programa de xogos.

Non debería a lterar
tanto a proposta
abertza le sobre
N avarra . Está na
disposición transitoria
cuarta da Constitución.
Di que se N avarra
decide en referendo a
integración no Pa ís
Vasco, o Estado
deberá respecta la . E
daquela O tegi e
Zapatero había
poucos anos que
deixaran o panta lón
curto.

Salva, xogador do
Levante, afirma que lle
gustaría coñecer a
Tejero, leva gravada
nas botas a inscrición
Arriba España , afirma
que un verdadeiro
militar iría encantado
á guerra do Irak. Pero
o peor non son as
opinións, senón o
número de veces que
a lude aos seus “dous
collóns” e o feito de
que nunca faga
mención do seu
cerebro. Outro que
presume de va lente é
De Juana Chaos.
Curiosamente os dous
son fillos de
militares.♦

‘O non
vai máis do seu
pensamento e
análise política
é dicir que non
se pode atender
esta demanda

de abrir Astano,
por que é darlle

unha baza
ao BNG

en período
electoral”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

A verdade xa non nos fai li-
bres porque as cordas que nos
atan por fin xa son irrompíbeis.
Están feitas do material da nosa
propia condición, tan mesquiña
como a de calquera poderoso.♦

MANUEL RODRÍGUEZ
(SANTIAGO)

A imaxe non o é todo
O outro día mentres paseaba po-
la rúa escoitei, sen querer e non
porque sexa unha curiosa, unha
conversa que me pareceu curio-
sa. Unha muller duns trinta e
tantos falaba cun home de se-
mellante idade sobre cidades.
Dicía que Madrid era unha cida-
de moi limpa e chea de servizos,
cunha envexábel carteira de es-
pectáculos nocturnos. Falaba

marabillas de Roma e de Milán;
de París e Londres. E logo pará-
base en Nova York. O seu inter-
locutor preguntoulle se Nova
York non era algo perigosa por
causa da delincuencia. A muller
respondeu: “en Manhattan estás
tan segura coma no Barrio de
Salamanca de Madrid”. Eu al-
gunha vez estiven nese barrio, o
considerado máis caro do Esta-
do, pero lembrei que algunha
vez houbo roubos como noutro
lugar calquera. Pero tampouco
me parei máis no asunto.

Por cousas da casualidade, ao
chegar á casa, no Telediario a co-
rrespondente da TVE en Nova
York falaba do peche de dez res-
taurantes dunha cadea de comida
rápida porque de noite as ratas
tomaban conta dos locais e lam-
bían en bandexas e tixolas até

fartaren. A xornalista explicaba
que en Manhattan había unha au-
téntica praga destes animais,
exemplo da falta de hixiene e
portadoras de canta doenza hai.
Ademais, nas imaxes que grava-
ran nos restaurantes saían os bi-
chos ben gordos e pesados coma
pezas de chumbo.

Non sei se no Barrio de Sala-
manca hai tamén ratas, de sumi-
doiro falo, ou é que aquela mu-
lleriña da rúa é outra máis das
que viven unicamente da imaxe.
Iría de turista a Manhattan unha
semana e voltou pensando que
aquilo era o nunca visto porque
quedou apampada polos neóns e
as carreiras de limusinas.

Non é a única. Cada vez
máis vexo a xente preocupada
pola imaxe e non polo seu be-
nestar. É máis: confunden unha

cousa coa outra. Uns veciños
meus paraguaios levan vivindo
no barrio un ano escaso. O úni-
co que traballa naquela casa é o
pai, que anda ás chafalladas en
electricidade e pintura e cousas
así. E co seu salario mantén a
muller e tres fillos que andan na
escola. Pois ben, o outro día vi-
no no garaxe cun coche do trin-
que. Non quixen ser indiscreta
e simplemente lle gabei a cor
do automóbil. El, talvez léndo-
me o pensamento, faloume: “no
meu país dicimos que non hai
que saír de pobre porque iso é
imposíbel. O importante é non
parecer pobre”. Valente máxi-
ma. Esa filosofía debeuna in-
ventar un banco.♦

LAURA ARMAS
(A CORUÑA)



A. EIRÉ
O goberno español tivo que
notificar e xustificar antes de
xuño do 2005 ante a UE que ti-
ña devolto ás axudas para o
sector naval que a Comisión
Europea declarara ilegais. De
non ser así, hoxe o Estado es-
pañol estaría nos tribunais de
xustiza comunitarios. Así se
desprende logo de ler o Diario
Oficial da Unión Europea. Po-
lo tanto, as axudas están devol-
tas e non hai lugar á multa da
UE se Fene volve construír bar-
cos civís, como afirma Madrid.

“España informará á Comisión,
nun prazo de dous meses a partir
da data de notificación da pre-
sente decisión, das medidas pre-
vistas e xa adoptadas en cumpri-
mento desta. Para isto utilizará o
formulario que figura no anexo
da presente Decisión”.

Esta é a Decisión que toma a
Comisión Europea a respecto
das axudas que recibiu o sector
naval español “durante 1999 e
2000”. E así aparece no diario
Oficial da Comisión Europea do
4 de marzo do 2005.

No formulario que inclúe o
anexo do Diario Oficial da UE,
que o Estado español tiña a obri-
ga de cubrir no prazo de dous
meses, demándase que se “facili-
ten detalles sobre os importes da
axuda estatal ilegal a disposición
do beneficiario”. Coas datas nas
que se puxeron a disposición do
beneficiario os tramos de axudas
e o importe da axuda posta a dis-
posición do beneficiario”.

Tamén se demanda que se
“explique detalladamente como
se calcularán os intereses aplicá-
beis á axuda por recuperar”.

Igualmente demándanse “as
medidas previstas e adoptadas
para recuperar a axuda”. Pedín-
dose que se “describan detalla-
damente as medidas previstas e
xa adoptadas para unha recupe-
ración inmediata e efectiva da
axuda. Indíquese tamén, no seu
caso, o fundamento xurídico
das medidas adoptadas ou pre-
vistas”.

Tamén se pide que se inclúa
“cal é o calendario do proceso de
recuperación e cando se comple-
tará a recuperación da axuda?”.

Esíxese, ademais, que “da
axuda xa executada” se “detallen
os importes da axuda recupera-
dos dos beneficiarios”, con “da-
tas do reembolso das axudas”.

Finalmente, a UE demánda-
lle ao Estado Español neste for-
mulario que debe de cumprimen-

tar obrigatoriamente, que “ad-
xunte probas do reembolso dos
importes da axuda”.

Formulario
de obrigada contestación

Este é un formulario de obrigada
contestación por parte do Estado
español ,  tendo
que remitirllo á
Comisión Euro-
pea nun prazo
máximo de dous
meses. Polo tan-
to, debía de noti-
ficarllo antes do
mes de xuño do
2005. 

De non ser
así, o Estado es-
pañol sería de-
nunciado ante o
Tribunal de Xus-
tiza da UE. Pero
o Estado español
non foi denuncia-
do. Quere dicir
isto, xa que logo,
que xustificou o “reembolso do
importe das axudas” tal e como
lle demanda a Decisión da Co-

misión Europea do 17 de maio
do 2004 e do 20 de outubro do
2004.

A xustificación da devolu-
ción das axudas estaría no ba-
lanzo oficial das contas da SE-
PI do 2004.

Como informamos a sema-
na pasada aparecen unhas per-

das de 2.607 mi-
llóns de euros.
Pero estudando
e s t a s  p e r d a s
aparecen 1.000
c o n s i g n a d o s
como prexubila-
cións e 200 mi-
llóns como per-
das por activida-
de. Izar págalle
1.246 millóns.
O s  r e s t a n t e s ,
1.358 millóns de
euros coincide
coas axudas co-
munitarias e coa
multa que tería
que pagar o Es-
tado español se

non fosen devoltas.
A devolución destas axudas

foron elevadas á conta de resul-

tados, por iso Izar entra en creba.
Polo tanto, a devolución física
que demandaba a UE era imposí-
bel, polo que se contabilizaron
contabelmente, saldando así as
axudas. Polo tanto non pode
existir multa por parte da UE.

O congresista do BNG, Fran-
cisco Rodríguez, demanda do
goberno central que lle presente
o formulario que tivo que enviar-
lle o Estado español á Comisión
Europea no 2005. Remataríase
así a polémica sobre se as axudas
do naval foron devoltas ou non e
se a UE pode multar ao Estado
español por que en Fene se vol-
van construír barcos civís.

A UE contra o secretismo

Agárdase que o goberno socia-
lista no Estado non cometa un-
ha irregularidade máis neste
senso, negándose a entregar uns
documentos que deben ser pú-
blicos, máis cando os demanda
un congresista.

Pero non sería a primeira
vez. Xa se negou a entregar os
resultados do naval por factorí-
as, para que non se  constate que
o peche de Astano foi unha de-
cisión claramente política, afir-
mando que non existen. Cando
o balanzo do ano 2000, ao que
tivo aceso A Nosa Terra, se
constata que a perda do estalei-
ro de Fene é catro veces inferior
por traballador á de Puerto Real
ou Sestao, demostrándose así a
irracionalidade técnica do peche
do estaleiro de Fene.

Fronte ao escurantismo do
goberno español e das afirma-
cións da UE de que os acordos
son secretos, o parágrafo 126 da
Decisión da Comisión do 12 de
maio do 2004 é claro: “Non po-
de pórse en dúbida, con argu-
mentos serios, que os estaleiros
civís necesitaban enormes inxec-
cións de capital para sobrevivir.
O mero feito de que fosen vendi-
dos a unha empresa de constru-
ción naval non altera a natureza
dos estaleiros, e o feito de ser
propiedade dunha empresa que
tamén desenvolve actividades
navais, non lles outorga carácter
militar. Ademais, facilitar infor-
mación sobre estes estaleiros
non pode ser contrarios aos inte-
reses esenciais de España. No
presente caso, España, simple-
mente non deu ningunha expli-
cación críbel sobre como poderí-
an verse afectados os seus intere-
ses vitais de seguridade e tam-
pouco facilitou ningunha infor-
mación substancial”.♦
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A obriga aparece no diario oficial da UE, que mesmo insire
o formulario no seu anexo

O goberno español xustificou
a devolución das axudas do naval
antes de xuño do 2005

Anexo do Diario Oficial da Unión Europea que o Estado español tivo que cubrir antes
de xuño do 2005, explicando como devolvera as axudas do sector naval.

En Barcelona
preocupa menos
a polémica sobre
De Juana
Jordi Juan escribe en La Van-
guardia (5 de marzo) sobre a
diferente percepción do caso
De Juana en Madrid e Barcelo-
na. “En Cataluña, esta pasada
semana tiveron máis eco o ca-
os de Renfe e o futuro do aero-
porto, no marco da visita do
presidente Zapatero, que as
desventuras do etarra De Jua-
na Chaos. Dos poucos artigos
de opinión publicados na pren-
sa catalá sobre o particular,
poucos cuestionaban a deci-
sión. En cambio, nun diario
conservador da capital ficará
gardado para as hemerotecas
da historia un único exemplar
que recollía unha ducia de arti-
gos de opinión en contra da de-
cisión do Goberno. Cando re-
matabas de ler aquelo, real-
mente víñanche ganas de saír á
rúa, ben para manifestarte co
matrimonio Aznar ou ben pa-
ra ir fuxindo pola fronteira”.♦

Touriño
enfadado e
a autonomía
‘demediada’
Carlos Luis Rodríguez co-
menta en El Correo Gallego (5
de marzo) a diferente percep-
ción social existente sobre os
dous líderes do bipartito. “Nos
últimos desencontros reitérase
un detalle sorprendente, relacio-
nado cos papeis que desempe-
ñan Touriño e Quintana. Antes
de que saísen a escena, supoñía-
se que habería discusións, como
en calquera parella que supera a
lúa de mel, pero asignábaselle o
papel máis silvestre ao naciona-
lista e o máis morno a don Emi-
lio. Curiosamente está a suceder
o contrario. O que máis se enfa-
da é o presidente, talvez porque
carece dunha segunda liña que
lle serva de pararraios, en canto
que o seu vicepresidente elude
as polémicas, mostra un na-
cionalismo beatífico, e deixa en
mans doutros as marcaxes que
bordean o reglamento. Por facer
un símil comprensíbel, é Touri-
ño o que fai de Alfonso Guerra
todas as semanas co desgaste
que iso supón (...). Incidentes
como o dos carteis de Vicepresi-
dencia son irrelevantes, pero o
que ocorreu con Navantia-Fene
ou as transferencias deixa de ser
un asunto doméstico, para afec-
tarlle ao conxunto da nazón de
Breogán. Se á falta dun Estatuto
reforzado lle engadimos un Go-
berno demediado, que diría
Calvino, o resultado é que a au-
tonomía loita en inferioridade
de condicións, nun intre no que
é preciso pelexar con todos os
efectivos dispoñíbeis. Ir a Bru-
selas ou ao Ministerio de Sevilla
coa cobertura da metade da
Xunta é tanto como saír ao cam-
po con cinco xogadores”.♦

Agárdase

que o PSOE

non se negue

a entregar

uns documentos

que deben ser

públicos.



AFONSO EIRÉ
Os empresarios e a mancomuni-
dade de municipios rexeitan o
Plan Ferrol presentado polo pre-
sidente Emilio Pérez Touriño pa-
ra a comarca. Apostan por man-
ter intacta a capacidade de cons-
trución de Astano e acusan a
Touriño de presentar un plan sen
concreción “seguindo estratexias
políticas do PSOE de Madrid”.

Coa presentación do Plan Ferrol,
o presidente Touriño asinou a
defunción de Astano. O citado
plan recolle a liberalización de
200.000 metros cadrados do es-
taleiro de Fene para un proxecto
de produción de material para
enerxía eólica. O desmantela-
mento de parte das gradas de
construción naval non só invia-
bilizaría o proxecto liderado por
Barreras, senón mesmo a cons-
trución naval cando remate no
2015 a prohibición pactada pola
UE e o Estado español. Por que
a teima por desmantelar Astano
instalando alí factorías que po-
den ir no polígono industrial?,
pregúntanse.

Anxo García, presidente da
Confederación de Empresarios
de Ferrolterra, Eume e Ortegal
(Cefeor), ámbito territorial do
plan do presidente da Xunta,
considera que este “só forma
parte dunha estratexia política do
PSOE” para botar abaixo o plano
posto en marcha polo conselleiro
de Industria, Fernando Blanco, e,
ao tempo, impedir que en Fene
se volvan construír barcos civís.

O presidente de Cefor rexeita
a utilización do chan da antiga
Astano para actividades á marxe
do naval, apostando pola cons-
trución de barcos por empresas
privadas. De paso, critica os sin-
dicatos por apoiar este plan de
Touriño e a privatización destes
terreos de Fene, cando se opoñen
a que se utilicen para construír
barcos. Entre estes sindicatos
atópase a CIG.

Tamén a Mancomunidade de
Municipios rexeita o plan de
Touriño apostando por “manter
intacta a capacidade de Astano
para construír barcos”. Á reu-
nión asistiron os alcaldes popu-
lares de Ferrol e Ares, os na-
cionalistas de Mugardos e Fene,
e o socialistas de Neda, que se
opuxeron á resolución. Os de
Valdoviño e Narón (Terra Gale-
ga) ausentáronse.

Sen concreción e sen orzamento

Se a crítica máis forte ao plan é a
de asinar a defunción dos estalei-
ros civís en Ferrolterra, hai ou-
tras moitas máis. Xosé Rivera
Arnoso, o alcalde nacionalista de
Fene, considera que “este non é
un plan, é un cachondeo”. Rive-
ra lembra que desde 1984 se pre-

sentaron planos semellantes des-
de Madrid, que non valeron para
nada. Do de Touriño afirma que
“non ten concreción, nin orza-
mentos consignados, nin é serio,
pois podería realizalo calquera
habitante da co-
marca un pouco
espabilidado en
menos dun día”.

Pero non foi
así, foille encarga-
do ao Boston Con-
sulting Group polo
IGAPE, pagándo-
lle 300.000 euros.

Os empresa-
rios consideran
que é moito diñei-
ro para dicir uni-
camente que os
sectores punteiros
na comarca poden
ser o eólico, a acuicultura e o tu-
rismo...

Alexandre Langtry, presiden-
te da Confederación de Empresa-
rios do Ferrol (CEF) esíxelle ao
PSOE a “presentación de parti-
das concretas e liñas de actua-
ción” para apoiar o desenvolve-
mento da zona “por que os ferro-
láns estamos cansos de que con-

ten plans que nunca se cumpren”.
O vicesecretario do PP na

Galiza, Diego Calvo, pola súa
banda, considera que este plan “é
unha total falta de respecto aos
habitantes de Ferrolterra”.

Até Esquerda
Unida, que votou
no Congreso
contra o plan pre-
sentado polo
BNG, se sumou
ás críticas, cuali-
ficando o Plan
Touriño como a
“enésima venda
de fume”, e afir-
mando que é “in-
tolerábel que este
pseudo-proxecto
non contemple
unha programa-
ción temporal e

un compromiso económico
cuantificábeis anualmente”.

Eses mínimos son os que de-
mandaría o BNG, que lembra que
nin os orzamentos estatais nin os
galegos inclúen partidas para este
plan. Por iso o responsábel co-
marcal, Manuel López Foxo, o
denomina como “outro fracaso
propagandístico do PSOE”.

Foxo afirma que os naciona-
listas manterán o seu proxecto
para o estaleiro de Fene “aínda
que sexa en solitario”.

Así o manifestou tamén o
conselleiro Blanco, que non dá
aínda a batalla por perdida, o vo-
ceiro nacionalista no parlamen-
to, Carlos Aymerich, e o deputa-
do no Congreso Francisco Ro-
dríguez, que segue con iniciati-
vas parlamentarias para demos-
trar que o da multa na que se es-
cuda o goberno central é só a úl-
tima desculpa para pechar defi-
nitivamente Astano.

A respecto das declaracións
do presidente de Barreras, Fran-
cisco González viñas, que nuns
medios se mostra disposto a se-
guir co plan de Fernando Blanco
até o final (Radio Galega) e nou-
tros (El País) o dá por finiquita-
do, fontes do sector naval afir-
man que Viñas “non se pode ini-
mizar co ministerio”.

A explicación é que é o Mi-
nisterio de Industria o que ten que
aprobar os proxectos para cons-
truír barcos. Sen ese visto e prace
non é que non se poidan construír,
senón que nin sequera se pode
procurar financiamento.♦

Nº 1.260 ● Do 15 ao 21 de marzo do 2007 ● Ano XXX

Latexos

Cómpre
explicarse
ben
X.L. FRANCO GRANDE

Non só o Goberno non
explica ben a súa polí-
tica, en xeral, senón

que a explica mal. Isto crea
confusión, aínda entre a xente
de boa fe. Por exemplo, ¿tan
difícil é explicar a política se-
guida con Iñaki de Juana, am-
parada incluso por unha
sentenza do Tribunal
Supremo, primeiro, e logo por
unha resolución xudicial que
avaliaba a medida de prisión
atenuada, que non de excarce-
ración? Máis fácil imposible.

Abonda ler as seccións de
“Cartas ao Director” de calque-
ra xornal para ver que non che-
ga con ter moita información;
cómpre dar boa información,
que os feitos sexan ben
comprendidos e tamén asimila-
dos sen dificultade. No caso de
De Juana, moitos pensan que
foi excarcerado, que cumpría
condena por delitos de sangue,
e non sabían que, por uns
escritos seus publicados nun
xornal, quixéronlle impoñer 96
anos de prisión, logo 12 e sete
meses e, ao cabo, 3 anos, dos
que xa cumprira a metade.

A boa explicación, ademais,
é indispensábel cando hai un
partido que está disposto á ma-
nipulación e á mentira, adoeci-
do por ter perdido o poder e por
tratar de volver telo. O partido
que goberna non soubo
aproveitar que a mentira e a
manipulación seguen sendo in-
dispensables na política do PP,
e ben puido tratar de demostrar-
lle á sociedade que, agora o
mesmo que no 11-M, seguen
mentindo, seguen manipulando,
seguen tratando a xente co
maior dos desprezos.

Esa mensaxe non chegou á
sociedade porque ninguén,
dende o Goberno, se
preocupou por facela chegar. E
uns e outros, incluído ZP, só
saben referirse ao que no seu
día fixo Aznar, cousa que non
me parece interese a ninguén.
Nin a vicepresidenta,
referíndose, veña a conto ou
non, ao “Estado de dereito”,
nin Xosé Blanco no seu eterno
papel de “retrucador” a eito,
contra todo e contra todos,
axudan moito. Faría ben ZP en
tomar nota desa eiva.

Porque, penso, a xente do
común agradecerá, non só que
se descubra o xogo pouco éti-
co dos populares, senón tamén
que se lles teña por adultos,
non tutelados sen motivo nin
título que o xustifique.
Porque, aínda que non o pare-
za, a xente normal sabe distin-
guir as procesións das
manifestacións, un presente
normal dun pasado ao que non
quere tornar, unha modernida-
de que prefire dun atraso pale-
olítico que non desexa. Pero,
como sempre, non abonda con
ser: tamén hai que parecer.♦

A CRISE DE ASTANO

Piden que se manteña intacta a capacidade de produción de Astano

Rexeitan o Plan Ferrol
presentado por Touriño

Segundo o estudo elaborado polo Boston Consul-
ting Group, con este plan o sector eólico “pode du-
plicar o seu tamaño no 2011”. O turístico “dará
máis do triplo do valor eengadido bruto (VEB) no
2011”. E a loxística ”multiplicará por 5 as súas
achegas ao VEB e ao emprego no 2011”. 

Son os tres sectores que describen como importan-
tes. Como se pode comprobar nin unha verba do naval.

Nos sectores “con futuro” cita a acuicultura, a
biomasa e os biocarburantes.

Entre as melloras que conseguir cítanse “dota-

ción de chan industrial, mellores infraestruturas,
aumento do I+D e a creación da Oficina Xestora do
Plan Ferrol”.

Por que o plano, semellante aos que fracasaron
antes, vai ser agora un éxito? “Pola chegada de in-
fraestruturas; A Constitución da Asociación Impul-
sora; a vontade política; a capacidade de coordina-
ción; a conxuntura económica favorábel que non in-
hibe os investimentos como en planos anteriores”.

Tal cal. Con que diñeiro? Quen fala de
cartos?♦

Planazo!
A.E.

Os sucesivos plans que pedeceu Ferrolterra analizados polo Plan Touriño.

O presidente

de Cefor rexeita

a utilización do chan

da antiga Astano

para actividades

á marxe do naval.
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Parabéns
para
Extremadura
XOSÉ MANUEL SARILLE

Perdoen as frases que ve-
ñen a continuación pero
son necesarias: os gober-

nos español e portugués deci-
diron que se instale en
Badajoz o Secretariado Técni-
co do Programa de
Cooperación Transfronteiriza
hispanolusa pertencente á UE,
para os anos 2007-2013. Xes-
tionará os programas de
cooperación transfronteiriza
entre Portugal e España e con-
tará con 19 millóns de euros
anuais para funcionar e dez
especialistas que xestionarán
350 millóns de euros. Con es-
te organismo fican completas
as condicións que lles posibili-
tan ás rexións de toda a raia
beneficiárense do programa. 

Por que Badajoz? Di o El
País que Portugal non aceptou
a Vigo,  proposta pola Xunta
de Galiza, porque implicaría a
creación na rexión norte de
Portugal dun importante orga-
nismo con personalidade xurí-
dica propia e iso favorecería o
autonomismo do Porto. Carlos
Lage, presidente da Comissão
de Coordenação da Região
Norte di que é mentira, que
España decidiu Badajoz sen
presión ningunha. 

A Xunta nin felicitou a
Extremadura por mor da
decepción. O secretario da
Fundación Galiza Europa di
que Galiza é a “máis en todo”
con Portugal, ao que lle retru-
ca o vicepresidente
extremeño esixindo deportivi-
dade porque Galiza está nas
verzas, vén dicir, mentres Ex-
tremadura é a vangarda das
relacións entre España e Por-
tugal, con moitas institucións
traballando duro e arreo. 

Leva razón. En 1996 estu-
daban portugués en
Extremadura 667 alumnos. En
2003 eran 9.000, o 66% dos
que hai en España. O Gabinete
de Iniciativas Transfronteirizas
da Junta di que esta
sensibilidade penetra con gran
forza no ensino, tanto público
como  privado, desenvolven
programas radiofónicos, inter-
net e cursos especializados ne-
sa lingua. E a interrelación au-
menta: En 2006 saíron 1.500
novas de Portugal nos xornais,
fronte a 99 no 2001. 

Alguén pregunta por
Galiza? Hai libros de texto nos
que en exercicios de suprema
imbecilidade normativista e
paifoca, se retorce a redacción
para que os alumnos non vincu-
len galego e portugués, e logran
o obxectivo, porque os estudan-
tes rematan o bacharelato sen
saber nada dese idioma fantas-
ma. A nova Lei do libro ignora
que exista Portugal. E vaian
vostedes saber se na Xunta hai
algunha Secretaría ou Vicecon-
sellaría que busque a relación
cos lusos. Non hai pexa, a este
goberno de linces abóndalle
con nomear máis asesores.♦

Por que pensa que Navantia se
nega a vender os activos ocio-
sos de Astano?

O presidente da SEPI, Martí-
nez Robles, vén de sinalar que o
estaleiro de Fene é fundamental
para o proxecto de Navantia. Ase-
gura que dos 116 bloques das fra-
gatas que se están construíndo, 62
se están a construír en Fene, o cal
supón o 50%. Estas cifras son
precisamente as que poñen de
manifesto a inutilidade de que os
terreos de Astano sigan baixo o
paraugas da SEPI, porque se nes-
tes momentos está a fabricar a
metade dos bloques das fragatas e
como todos sabemos o estaleiro
está practicamente parado. O que
quero é que a xente entenda que a
Ferrolterra non lle queda ningún
futuro se toda a alternativa da SE-
PI pasa por construír unha fraga-
ta, porque esta actividade a fai
practicamente sen xerar emprego
nin mobilizar negocio externo.

Nun artigo publicado no
diario El País hai unhas sema-
nas indica que a practica tota-
lidade dos enxeñeiro titulados
nesta escola na que imparte
clases marchan á emigración
por falta de oportunidades.

Até hai pouco Vigo era quen
de acaparar unha parte da deman-
da dos nosos titulados, mentres
que unha gran parte marchaban ao
exterior. Na actualidade xa non é
só que se vaian a outras partes do
Estado, senón que marchan a Eu-
ropa e a outros destinos. Dentro
dunha semana vén unha compañía
norueguesa a buscar enxeñeiros
navais e industriais especializados
no cálculo de estruturas. Polo tan-
to vemos que existe un problema
grave, porque estes mozos estudan
con fondos do erario público gale-
go e logo unha vez formados e
preparados teñen que emigrar co
cal producen noutros lugares do
Estado ou de Europa. Esta situa-
ción podería corrixirse en parte se
Navantia xerase emprego como
din, ou deixase que algún estaleiro
comprase as instalacións ociosas
co cal se estabelecería ao arredor
toda unha industria auxiliar que
demandaría man de obra cualifica-
da e non só de enxeñeiros, senón
que tamén de postos intermedios e
de operarios cualificados.

Nalgún traballo fala da re-
organización dos estaleiros ci-
vís para adaptarse aos novos
tempos.

O estaleiro especialízase en
labores de definición, control e
deseño técnico. Quen se encarga
da produción son compañías au-

xiliares que non necesariamente
teñen porque precarizar o empre-
go. Ao ser unha compañía máis
pequena, o control sobre o traba-

llo das persoas é máis esixente.
Non hai máis que ver o modelo
organizativo dos estaleiros de
Vigo, nos que a empresas matri-

ces especialízanse en labores de
control e para iso precisan basi-
camente enxeñeiros. Polo tanto,
unha nova empresa que comeza-

Ramón Yáñez Braxe
‘Ferrol non ten futuro
se toda a alternativa da SEPI pasa por construír unha fragata’

RUBÉN VALVERDE

Economista especializado nas relación entre a banca e a empresa galega, é profesor do depar-
tamento de Enxeñería Naval e Oceánica da Universidade da Coruña en Ferrol e leva elaborado
moitos traballos sobre o futuro dos estaleiros da comarca. Nesta entrevista analiza polo miú-
do a negativa da SEPI ao plan Barreras para Astano e as alternativas de futuro para Ferrolterra.

PA C O  VILABARR O S
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se a funcionar en Ferrolterra xe-
raría unha cantidade grande de
emprego cualificado, que é co
que podemos competir contra os
estaleiros do sueste asiático.

O plano presentado por Ba-
rreras para Astano, promovido
pola Consellería de Industria,
recibiu críticas de varios me-
dios e tamén dunha parte do
PSOE. Que opinión lle merece?

Os ataques que recibiu o pro-
xecto de Barreras e da Consellería
de Industria están inxustificados.
Falar do futuro sen ter en conta o
pasado non ten sentido. No ano
1999 o actual equipo de Barreras
faise cargo do estaleiro apostando
pola súa privatización. A evolu-
ción de Barreras entre 1999 e o
ano 2004 é excelente. A solvencia
dunha empresa demóstrase no ei-
do tecnolóxico e no financeiro.
Barreras conseguiu acometer a
construción dun novo tipo de bu-
ques e ser líder no mercado de
ferrys. Por outro lado, entre o ano
1999 e o 2004 no só acadou rexis-
tros de facturación, senón que
conseguiu xerar beneficios nun
sector tan duro como o da cons-
trución naval, acadando 12 mi-
llóns de euros. Polo tanto, esta-
mos falando dunha empresa cun
pasado contrastado e non entendo
por que habería que dubidar que o
futuro tería que ser distinto. Ben é
verdade que no proxecto de Ba-
rreras non se especificaban clara-
mente liñas de negocio, nin que ti-
po de buques se ían construír.
Coido que iso é normal e non lle
pon ningunha pega. Pode haber
plans moi precisos mal feitos e
outros cun nivel de precisión me-
nor pero mellor elaborados. 

O último informe de Na-
vantia publicado recoñece que
os activos ociosos de Astano lle
orixinan cada ano 300 millóns
de euros en perdas. 

É lóxico porque ter parado un
negocio costa cartos. Non sabe-
mos cales son os planos de Na-
vantia no futuro.  Coido que para
eles Fene pode ser unha reserva
para o futuro pero sempre no eido
militar e non no civil. O que non
quere a SEPI é que en Fene se
acometa obra civil. Hai dous esta-
leiros capacitados para facer obra
civil dentro do grupo Navantia, o
de Puerto Real en Cádiz e o de
Astano en Fene. Dende a primeira
reconversión, a SEPI sempre pri-
mou os intereses de Puerto Real,
que é un estaleiro menos eficiente
que o de Fene. Esta situación ase-
gura que en Cádiz se poidan se-
guir facendo barcos, mentres que
condena a Fene a desaparecer de-
finitivamente do mercado se non
se engancha agora. Se queremos
dinamizar Ferrolterra temos que
facer o posíbel para que Astano se
enganche agora á gran demanda
de barcos que existe, especial-
mente naqueles produtos nos que
Astano ten demostrado a súa ca-
pacidade: construción de barcos
que transportan gas e de platafor-
mas petrolíferas. Dous sectores
cuxa demanda no mundo non po-
de ser cuberta polos oferentes. 

Nunha entrevista neste me-
dio, Francisco González Viñas
aseguraba que o seu obxectivo
para Astano era a fabricación
de buques de alto valor enga-
dido. Pensa que a industria
auxiliar de Ferrol estaría pre-
parada para ese reto?

Supoño que o seu obxectivo
sería configurar ao arredor da no-
va empresa unha industria auxiliar
semellante á de Vigo. O éxito de
Barreras está na
capacidade de
confianza que es-
tabelece coa súa
industria auxiliar.
Coido que en Fe-
rrol a industria au-
xiliar non estaría
aínda en condi-
cións de asumir
este reto, pero
González Viñas
coñece perfecta-
mente o noso mer-
cado porque esti-
vo en Astano até
1999. Imaxino
que tería listo un
plano de capaci-
tación para que a
industria auxiliar puidese colabo-
rar no futuro Astano. Agora, en
canto as instalacións de Astano,
son as mellores de Europa, espe-
cialmente para plataformas e ga-
seiros. Parte do persoal máis capa-
citado de Astano está fóra da em-
presa por mor da reconversión e
no plano de González Viñas estaba
recuperar a unha boa parte, aínda
que só fose como introdutor de no-
va man de obra. Os bos usos da in-

dustria auxiliar en Vigo habería
que copialos en Ferrol, pero ollo,
en Vigo as empresas do naval co-
lléronos das auxiliares do automó-

bil. Este sería un
dos beneficios de
que Barreras se
instalase en Ferrol. 

B a r r e r a s
anunciara no
seu proxecto que
podería xerar un
mínimo de 3.000
postos de traba-
llo indirectos na
comarca. Pensa
que son datos re-
alistas?

Penso que se
trata dunha cifra
mesmo prudente.
Un estaleiro con
300 empregados
directos e outros

3.000 en auxiliares non me parece
esaxerado. Nesa cuantificación
non se ten o efecto arrastre que
traería para o sector servizos e pa-
ra o transporte. Para Ferrol sería
unha bendición.

Francisco González Viñas
aseguraba nunha entrevista a
pasada semana que andaba na
procura dun estaleiro en Asia.
Que alternativas habería para
Astano?

A decisión de Barreras pode
adiar definitivamente o seu pro-
xecto para Astano. Penso que con
esta decisión da SEPI perdeuse
unha oportunidade inmellorábel.
O sector militar ten moitas incer-
tezas no horizonte. É un sector
que se reconverterá nos vindeiros
anos en Europa e coa decisión da
UE de que os estaleiros militares
europeos utilicen tecnoloxía eu-
ropea, Navantia non poderá se-
guir utilizando a tecnoloxía ame-
ricana, co cal perderían os seus
clientes internacionais e a armada
española dá para o que dá. Con
todo isto atoparémonos cuns esta-
leiros moi pouco competitivos
que non darán máis de si. Martí-
nez Robles asegura que Navantia
pronto entrará en beneficios, pero
até o de agora leva dando perdas
de xeito continuado.

Pensa que a actitude do Go-
berno central e da SEPI se debe
ao medo de que Astano fabrican-
do buques civis puidese conver-
terse nun potencial competidor
do estaleiro de San Fernando?

A UE reclamoulle a Navantia
que lle devolvese á SEPI entre
1.200 e 1.500 millóns por axudas
encubertas á construción de bu-
ques. A responsabilidade destas
axudas tiñan que repartirse entre
a totalidade dos estaleiros públi-

cos naqueles momentos, entre os
que había que incluír os privati-
zados de Xixón, Sestao, etc. As
axudas eran á construción de bu-
ques, pero entre 1999 e o 2004
Astano non construíu nada, polo
tanto non recibiu axudas. O que
non se entende é por que entón a
SEPI condena a Astano a non fa-
bricar buques civís se non foi un
dos estaleiros receptores de axu-
das. Todo o peso da responsabili-
dade das axudas caeu sobre unha
empresa que non construía, algo
que non se entende. A decisión é
polo tanto política e non doutra
índole e non se fixo de xeito ino-
cente. Sempre houbo na SEPI
unha predilección por Puerto Re-
al e posiblemente a UE vexa con
bos ollos que só haxa un grande
estaleiro en Europa, co cal o Go-
berno central semella que xa to-
mou unha decisión.

Cando se anunciou o intere-
se de Barreras falouse de que un
grupo noruegués, Aker, podería
puxar por comprarAstano. Está
vixente esta posibilidade?

Trátase dun dos grupos máis
importantes do mundo na cons-
trución naval e sei que poderían
estar interesados en fabricar bar-
cos en Fene, pero se politica-
mente segue habendo trabas non
van mover un dedo.♦

‘Na SEPI hai

unha predilección

por Puerto Real e

posiblemente

a UE vexa con bos

ollos que só haxa

un grande estaleiro

en Europa”

Sorprendeulle a actitude dos
sindicatos negándose a acep-
tar un plano para Ferrol?

Semella que os sindicatos es-
tán adormecidos e contentos co
chamado Plano Ferrol que pre-
sentou Emilio Pérez Touriño e
non se decatan das eivas que
contén dito proxecto. Por outro
lado, no tema concreto de Na-
vantia prefiren seguir baixo o
paraugas público porque pensan
que é máis progresista. No que
deberían pensar é na xeración de
postos de emprego e riqueza pa-
ra a comarca. Eu son un firme
defensor da sanidade e da edu-
cación pública e só pública, pero
neste caso, cando hai que decidir
entre estar como estamos ou en
ter futuro, o debate sobra, por-
que permanecer baixo o sector
público significa pechar todas as
portas e equivale
a estar soportan-
do perdas econó-
micas ano tras
ano. Por outro la-
do, a nivel social
existe un concep-
to xeneralizado
que equipara
construción naval
a empresas en
crise. Pero se un
olla quen son os
primeiros estalei-
ros mundiais de-
cátase de que hai
empresas tan po-
tentes como a
M i t s h u b i s h i ,
Samsumg ou Hyundai. Todas
elas empresas punteiras tecnolo-
xicamente. Por iso non entendo
como non se mobilizou a socie-
dade para esixirlle á SEPI que
vendese ou cedese os seus terre-
os ociosos. Repito que hai que

aproveitar a bonanza e as boas
expectativas porque mentres que
o PIB mundial medrará a un 3%
anual, o tráfico marítimo farao a
un ritmo do 6% e para iso habe-
rá que facer novos barcos por-
que non hai flota suficiente.

Dende a primeira recon-
versión levan anunciándose
planos económicos alternati-
vos para Ferrol, pero semella
que ningún deles pensa na re-
cuperación do naval.

Cando se producen as pri-
meiras reconversións e se asegu-
ra que a solución está fóra do na-
val, non existía ningunha capa-
cidade infraestrutural de atraer
empresas. Non tiñamos comuni-
cación por autopista, o ferroca-
rril é de comezos do século XX,
non había solo industrial, etc.
Era imposíbel que as empresas

se instalasen en
Ferrol porque se
facían cousas
que non tivesen
que ver co sector
naval carecían
dunha rede míni-
ma de transporte
que lles asegura-
se a saída de pro-
dutos e a chega-
da de materias
primas. A única
posibilidade de
transporte era
por mar. Ferrol é
unha cidade ma-
rítima. Na activi-
dade naval todos

os inputs (materias primas) che-
gan por mar e o barco sae tamén
pola auga unha vez feito. Era e
segue sendo a única posibilidade
tendo en conta que Ferrol é peri-
feria de Galicia, que a súa vez é
periferia do Estado e de Europa.

A mellor proba disto é que aquí
se prometeron moitos planos e
nunca funcionou nada. A Ferrol
veu moito investidor oportunista
con subvencións a fondo perdi-
do e o resultado é que marcha-
ron por onde viñeron sen xerar
riqueza. Aquí non hai futuro sen
o sector naval, xa incluso pola
formación da xente, e non falo
só dos enxeñeiros, senón que ta-
mén dos mandos intermedios.
Calquera plano de futuro non
pode pasar por conservar o que
hai, porque o que temos é paro e
infrautilización. 

Falou en varias ocasións do
Plano Ferrol que presentou
Emilio Pérez Touriño e seme-

lla que non o convence.
O presidente fala de que hai

que potenciar o sector turístico,
o eólico, o porto exterior e de
manter a Navantia tal e como es-
tá e asegura que deste xeito a
economía ferrolá medrará un
16% entre o 2007 e o 2011. Fala
de crear 4.000 empregos e de
aumentar o Valor Engadido Bru-
to da comarca en 200 millóns de
euros. Sinceramente a min non
me saen os números e penso que
as cifras son irreais. Ferrol, sen
unha contribución significativa
do sector naval, ten poucas posi-
bilidades e este plano cega o fu-
turo naval da comarca e condena
á emigración a moitas persoas.♦

‘O plano presentado por Touriño acaba co futuro naval da comarca’

‘Mentres que

o PIB mundial

medrará a un 3%

anual, o tráfico

marítimo farao

a un ritmo do 6% e

para iso haberá que

facer novos barcos”

PA C O  VILABARR O S



PERFECTO CONDE
Unha campaña moi agresiva
e xenerosa e de principios
políticos opostos á tradición
do Partido Galeguista con-
verten a Carlos Marcos, candi-
dato a alcalde da Coruña, nun
personaxe digno de mención.

Carlos Marcos Blanco, candida-
to do Partido Galeguista á alcal-
día da Coruña, non para de sor-
prender coas súas irrupcións es-
pectaculares en busca do voto
perdido que poida haber nunha
cidade que ficou orfa de Francis-
co Vázquez. A súa penúltima ar-
gallada foi plaxiar un anuncio do
Concello, que á súa vez plaxiou
un verso do cantautor Manu
Chao. Sen pensalo, Marcos fixo
confeccionar 60.000 pulseiras de
silicona que levan esta lenda:
“Me gusta La Coruña. Carlos
Marcos”. A canción de Chao di
“Me gusta La Coruña me gustas
tú” e o anuncio do Concello “Me
gusta A Coruña me gustas tú”.

Claro que a primeira e maior
sorpresa xa foi que o mal cloniza-
do Partido Galeguista de Manoel
Soto elixira de candidato coruñés
un paisano que despreza e mesmo
trata de aldraxar os procesos gale-
guizadores da sociedade actual
levando a cabo campañas contra a
normalización toponímica legal
da cidade que quere gobernar. As
súas últimas declaracións sobre
esta cuestión ou arredor do que
opina das alternativas nacionalis-
tas colócanse nos antípodas do
que até agora representou a mar-
ca política e cultural expresada
polas palabras Partido e Gale-
guista. Marcos xa dixo que quería
facer algo semellante ao move-
mento representado por Ciuta-
dans per Catalunya. 

Marcos é todo un agitprop á
antiga usanza. Válelle todo con
tal de levar a auga ao seu río, que
non ten máis canle ca de mover o
muíño do que saia a fariña coa
que cocer o pan dunha futura
presenza súa no goberno munici-
pal da Coruña que lle sirva, entre
outras cousas, para mover ficha
no momento actual dunha cidade

que ten en marcha importantes
operacións inmobiliarias e urba-
nísticas de alta tensión. Disto
Marcos sabe moito. Entre outras
cousas, por terllo escoitado ao
magnate local Xoán Carlos Ro-
dríguez Cebrián, sobriño político
do patrón de Inditex, Amancio
Ortega, mentres xoga tute e su-
bastado con el no Club de Golf.

Quen é Marcos?

De mozo, Carlos Marcos Blanco
non foi ningún Balbino. Máis
ben foi un rapaz barrio Sala-
manca implantado nos Cantóns
coruñeses polas súas ideas derei-
tistas case (ou sen case) extre-
mas. É un deses coruñeses que
sempre tratan de andar en todas
as pomadas. Empezou sendo
mozo de corda daquel coruñesis-

ta preclaro, Xosé González Do-
peso, que lle axudou a Francisco
Vázquez a ser por primeira vez
alcalde da Coruña mediante un-
ha chamada Asociación de Ami-
gos de La Coruña. Dopeso era
tan intrinsicamente coruñesista
que até abandonou o cargo de
conselleiro de Xustiza que ocu-
paba no primeiro goberno de Xe-
rardo Fernández Albor cando o
parlamento lle fixo perder á súa
cidade todas a esperanzas de
converterse en capital de Galiza.

Marcos tamén andou metido
naquela argallada política que
montou no seu día un dos homes
de máis peso (tanto físico como
económico) de Euskadi, o funda-
dor que lle deu o nome ao actual
grupo de bodegas Olarra. A Olarra
a daquela Alianza Popular, da que
foi deputado e presidente en Eus-

kadi, sobrepasábao pola esquerda
e tentou pór en marcha unha orga-
nización política que aínda fose
máis de dereitas mentres andaba
presumindo de que era o único
grande empresario vasco que ía
sen escolta. Carlos Marcos foi un
dos seus homes na Coruña.

Logo Marcos emigrou a Vi-
go, convertido en asesor áulico
do alcalde do PP Manuel Pérez.
Agora hai quen di que Marcos
teme que se destape un dossier
sobre as súas andanzas pola ci-
dade olívica.

Na actualidade, desenvolve a
súa estratexia política dende un-
ha axencia de publicidade que
está no quinto andar do número
16 da coruñesa rúa de Rego de
Auga, chamada Inco (Interme-
diarios de Comunicación, S.L.).
Lonxe de verse limitado polas
agonías financeiras que case
sempre acompañan as alternati-
vas minoritarias como as que el
representa, Marcos está levando
a cabo unha activa precampaña
electoral que comprende un no-
tábel investimento en anuncios
nos medios de comunicación e
actividades de todo o tipo. De
onde lle veñen os cartos? Isto
polo de agora é un misterio.

Hai quen apunta na dirección
do millonario Rodríguez Ce-
brián, personaxe moi relaciona-
do coa especulación inmobiliaria
dende que decidíu abandonar a
dirección xeral do grupo Inditex
para ocuparse das súas finanzas
persoais. Precisamente, hai pou-
co tempo, no medio dunha parti-
da de cartas no Club de Golf, al-
guén lle soltou ao sobriño políti-
co de Amancio Ortega (está ca-
sado coa súa sobriña Dolores Or-
tega) esta pregunta: “Juan Car-
los, ¿tienes ya concejal de Urba-
nismo?”. Hai quen di que llo an-
da buscando Carlos Marcos.

Por desgraza, non lle poide-
mos preguntar nada disto a
Marcos. Despois de dous días
de andar detrás del por teléfo-
no, fíxonos chegar o recado de
que “estes días está moi apura-
do e xa te chamará cando teña
un momento libre”.♦
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As montañas e ríos de Galiza
Adela Leiro, Mon Daporta, Víctor M. Caamaño, Manuel Núñez e Isaac Pontanilla

O territorio galego é unha sucesión interminábel de lombas, montañas e grandes serras separadas

por milleiros de ríos e regueiros e algunha que outra chaira ou depresión.

A diversidade de rochas e microclimas, xunto coa historia xeolóxica, crearon múltiples morfoloxías de relevo onde

podemos atopar formas suaves ou escarpadas, profundos canóns, ou vales de pouca pendente.

Despois dun grande esforzo ou dunha longa camiñata, non hai mellor sensación

que a de sentar nun cumio e contemplar a paisaxe desde as alturas.

A  N O S A  T E R R A

O galego única
lingua que non
conta para ser
funcionario
de concello
nas oposicións
estatais

A.N.T.
Para ser secretario munici-
pal, interventor ou deposita-
rio en Cataluña é obrigado
acreditar o coñecemento do
catalán e o mesmo sucede en
Baleares e Valencia. No País
Vasco é preciso saber o eus-
kera. O galego, non embar-
gante non computa, polo que
é a única lingua do Estado
cuxo coñecemento non conta
como mérito nas prazas ha-
bilitadas en Madrid e publi-
cadas polas Administracións
Públicas para os concellos.

O BNG presentou xa un-
ha iniciativa no Parlamento
compostelán pedindo que a
Xunta reclame que o galego
seña “un mérito computá-
bel” para as prazas ubicadas
en Galiza con concurso no
conxunto do territorio esta-
tal. O deputado nacionalista,
Xosé Ramón Paz Antón
lembrou que a Lei da Admi-
nistración Local de Galiza
detalla que o galego é a lin-
gua propia dos concellos.

As administracións mu-
nicipais contan cun meca-
nismo para valorar o coñe-
cemento do galego de uso
meramente opcional e que
consiste en incluilo nos
“méritos específicos”.♦

Xosé Ramón Paz Antón.

O candidato do PG á alcaldía da Coruña presenta un discurso
semellante ao de Ciutadáns de Catalunya

Quen lle paga a Carlos Marcos?

Carlos Marcos.                                                                          IRE N E VIDAL /  A . G . N .
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Urbanismo
popular 
CARLOS AYMERICH

Xa me referín noutra ocasión ao caso de Telmo Martín,
ex alcalde de Sanxenxo e candidato do PP en Pontevedra.
Para xustificar a colusión entre as súas obrigas como pri-
meiro edil e os seus negocios inmobiliarios Martín –un
“gañador” como el propio se define– aludíu á ética: “Non
hai problema se todo se fai con honradez”. Semella que
a xustiza non pensa do mesmo xeito aínda que, obvia-
mente, Alberto Núñez Feixóo, impasíbel o ademán, siga
a apoiar publicamente ao seu cabeza de lista. 

Mais o caso é que á volta do Nadal a ética semella coti-
zar á baixa no PP. Os alcaldes populares –e candidatos– de
Arteixo e Ourense, forzados a recoñeceren a evidencia de
que beneficiaron ás súas propias empresas na adopción de
acordos urbanísticos, declaran que posibelmente a súa actua-
ción non foi “ética” aínda que si, faltaría máis, confome coa
lei. A do funil. Como no caso de Sanxenxo, Feixóo, imperté-
rrito, segue apoiando a Manuel Pose e Henrique Novoa. 

É certo que os citados non son os únicos exemplos.
Eis o alcalde de Cambre, que xa como rexedor desecu-
briu os encantos da promoción imobiliaria, aínda que
exerza a profesión nos concellos veciños. Ou o conce-
lleiro de urbanismo do Porto do Son. Ou a alcaldesa de
Cabanas Ou mesmo o primeiro edil focense que, por
“erro administrativo subsandábel”, concedeu máis de mil
e duascentas licenzas, varias delas en proveito propio.
Mais é obrigado recoñecer que, ao menos cara a afora, o
PSOE di condenar unhas condutas que o PP encobre e le-

xitima de xeito rotundo, ao punto de xustificar, co seu si-
lencio cómplice, os ataques criminais padecidos por con-
celleiros e dirixentes do BNG en Gondomar e Nigrán. 

Está visto que o PP reserva as consideracións éticas pa-
ra outros asuntos entre os que sobrancea esa “unidade de Es-
paña” na que Rouco Varela descubrira “valores morais” e
pola que partillan, de brazo dado, manifestacións e desfiles
con fascistas como Inestrillas. Non é nada novo. Xa se sabe,
preocupados por España, tentan encher o peto estragando
Galiza. España como problema, Galiza como negocio.♦

O que os non incautos esperaban
que ocorrese, está a ocorrer. A ur-
banización dos peiraos coruñe-
ses, liberalizados de instalacións
portuarias coa construción da
dársena exterior é unha realidade
de futuro, definida nun horizonte
temporal de poucos meses, por
mor das xestións levadas a cabo,
principalmente, polo Concello da
Coruña e co asenso satisfeito da
Autoridade Portuaria. Porque to-
do este alboio de pura especula-
ción estase a concretar nos agoi-
ros mais negros que estaban a
amosarse desde o primeiro intre
do proxecto de Punta Lagosteira.

E é saudábel que fagamos
memoria de como se foi materia-
lizando todo o proceso, que tiña,
desde un primeiro momento, un
só obxetico non explicitamente
declarado: a posta en mercado
dunha extensión de terreos de
privilexio no centro urbano na
operación urbanística mais atrac-
tiva da historia da cidade e, segu-
ramente, da de toda a nosa na-
ción. Co gallo da catástrofe do
Prestige, e en medio da kafkiana
situación creada na Coruña pola
controvertida actitude colabora-
cionista por parte do Concello,
entre as medidas previstas naquel
espurio “Plan Galicia” estaba,
entre moitas outras, xa esqueci-
das, a de construír unha instala-
ción externa que mesmo se pui-
dese utulizar como “Porto Refu-
xio” na previsión de incidencias
graves ou, polo menos, semellan-
tes á que estaba a vivirse naquel
entón. A idea non acadou, en
principio, a conformidade xeral
por varios motivos: a localiza-
ción non era a mais idónea, o im-
pacto ambiental sería enorme e,
sobre todo, as dificultades de fi-
nanciamento parecían insalvá-
beis. O certo é que soamente pre-
ocupaba o último aspecto xa que
logo o ministerio de Fomento
non se mostraba totalmente aber-
to a aplicar orzamentos públicos
á obra e a vía crediticia tampou-
co parecía ser a propicia polo seu
elevado monto. Así foi como o
gremio construtivo coruñés apro-
veitou para encaixar as pezas

deste puzzle aos seus intereses.
Os diñeiros sairían da liberación
de espazos nos actuais peiraos e
coa venda de terreos neles para o
uso urbanístico habería cartos pa-
ra o porto. É dicir, a especulación
ao máis puro estilo e, por riba,
coa dose demagóxica de estar a
facer un favor público.

Veu logo o Proxecto Busquets
como despiste de “bon facer”, pa-
ra que non se diga que, por se-
gunda vez, imos abrir a fachada

marítima da cidade. A primeira
fora co Paseo Marítimo e da que
temos un exemplo sintomático no
famoso mamotreto do Centro de
Ocio no proto de Méndez Núñez
construído ás avesas. En calquera
caso, agora o tándem Concello-
Autoridade Portuaria funcionaba
perfectamente. Pero o convenio
subscrito co Ministerio de Fo-
mento estabelecía, loxicamente,
que non podería facerse uso dos
terreos até que o porto exterior es-

tivese rematado. Longo era o pra-
zo e os espazos para negocios ur-
banísticos no Concello estaban
practicamente esgotados polo que
era conveniente acelerar a posta
en disposición do chan liberado.
E deu comezo a campaña mediá-
tica. Páxinas da prensa a machu-
car diariamente coa idea, viaxes a
Madrid, entrevistas cos responsá-
beis de Fomento e o máis impor-
tante, o calado traballo na escuri-
dade dos gabinetes especializados

dos representantes mais sobran-
ceiros do lobby urbanístico. Re-
sultado: a pasada semana se nos
anuncia que se aproba un anexo
ao convenio en vigor e que en seis
ou oito meses poden darse as pri-
meiras licenzas de construción
nos peiraos de Calvo Sotelo e Ba-
terías. Polo de agora dise que só
oficinas e que os pisos tardarán
máis. A presión especulativa re-
sulta dramática neste asunto e
aínda estamos no principio dunha
carreira que nos reservará, segu-
ro, moitos mais motivos de crítica
e comentario. Curiosamente, o
resto do antedito “Plan Galicia”
segue no mais escuro esquece-
mento e as pancartas de anuncio á
beira das estradas, que indicaban
as supostas actuacións do seu
contido, están a aballoárense co-
mo a información que portaban
no seu día.♦

Especulación nos peiraos
MANUEL LUGRÍS

Comeza a campaña nos medios para promover o recambio de instalacións
portuarias por edificios nunha operación especulativa sen precedentes.

A Coruña

O medo novo
LOIS DIÉGUEZ

Non puidemos evitar, ollando o sábado pasado a Rajoi subido ao
palco das mestas sombras alí amoreadas, e fronte a un mar de
rostros confundidos no tecelán das “rojoygualda” pavorosas, a
lembranza daquel ditador, de apelido Franco e de obra a obsesión
de salvapatrias divino. Vaia para o home, que seica se sentiu or-
gulloso no resto da súa longa longuísima vida, de salvar esa pa-
tria española feita á súa inequívoca  imaxe, a base de asasinatos
e masacres aínda hoxe, en ben casos, esquecidos. O berro que os
da nosa xeración temos metido aínda nos miolos (Españoles!!!,
Españoles!!!) soou outra vez e púxonos o espanto no corazón e
no futuro. E mirade que nós temos xa historia, mais mesmo así,
non puidemos afogar o estremecemento. Non padecemos de me-
do. Na vida fomos aprendendo que o medo só produce vítimas, e
abonos propicios para o abuso e o control das mentes. Pero com-
probamos que brillou e segue a brillar coas  frías faíscas do vidro
nos ollos de moitos e moitas persoas. Quizabes sexa ese o ob-
xectivo de Rajoi e do “desmelenado” Aznar que asomaba o foci-
ño tras a bandeira da triste lembranza: producir medo para avan-
zar sobre o tremor e o arrepío, a imposición  e só o bipartidismo
da ditadura; volver, acaso, as drásticas xestas vitoriosas como
fórmula expedita para recuperar gobernos e poderes. Gostaríanos
esaxerar agora, pintar tan só imaxes e metáforas preciosistas.
Mais, tamén a historia nos ensinou, e sabemos que, ante os sín-
tomas do perigoso obxectivo, só cabe demostrar que o medo, aín-
da sentíndoo, non nos paraliza: ponnos, se acaso, en acción.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Telmo Martín –exalcalde de Sanxenxo e candidato en Pontevedra– e, á dereita, Manuel Pose –alcalde e candidato en Arteixo–, ambos do PP.

‘É obrigado recoñecer que, ao menos cara a afora, o PSOE di condenar
unhas condutas que o PP encobre e lexitima de xeito rotundo”



O Ministerio de Industria descar-
tou ampliar a curto prazo a rede
gasística galega, segundo unha
contestación parlamentaria a un-
ha pregunta do PP no Congreso.
Reganosa, propietaria da planta
regasificadora de Mugardos, re-
clámalle a Enagás (empresa re-
guladora entre a oferta e a de-
manda), que surte a Galiza desde
a súa planta de Huelva a través
do gasoduto da Plata, que inxec-
te por esta vía menos gas e, así
lle permita entrar ao gas da ter-
minal galega na distribución. 

A demanda de Reganosa pro-
dúcese porque dentro de tres me-
ses a regasificadora galega co-
mezaría a funcionar pero non po-
de por que non ten a quen ven-
derlle o gas. Unicamente alma-
cenalo nos seus depósitos de
300.000 metros cúbicos.

No protocolo de Reganosa
contémplase que o gas desta
planta vaia destinado á central
das Pontes e a de Sabón, que te-
rían que comezar a producir en
ciclos combinados con carbóns.
Tamén a un complexo químico
que construiría o Grupo Toxeiro.

A central das Pontes, como xa
se sabe, é propiedade de Endesa,
e a de Sabón, de Fenosa. Ambas
empresas son as principais pro-
pietarias tamén de Reganosa,
xunto co grupo galego Toxeiro, a
xeito de cara amábel para mino-
rar as protestas que xerou na zo-
na a construción desta planta. 

Pero as obras da central pon-
tesa van atrasadas a mantenta.
Coas de Sabón pasa aínda peor,
porque só se vai construír un dos
dous grupos previsto por Fenosa.
As obras tamén van para tempo.
Do grupo petroquímico de To-
xeiro, destinado sobre todo a
construír colas para pegar ma-
deira a partir principalmente da
urea, nunca máis se soubo.

Toxeiro está presente no sec-
tor da madeira, cunhas relacións,
por certo, que non son nada boas
co grupo comandado por Ence.

Así que, hoxe por hoxe, o
gran problema de Reganosa non
é tanto a rede gasística galega o
ou seu desbloqueamento, senón
que as súas empresas propieta-
rias veñen adiando a posta en
marcha da factoría ao non quere-
ren rematar os ciclos combina-
dos das Pontes e Sabón.

As trabas a Galiza

Así ben sendo desde xullo do
2000 no que se constituíu ofi-
cialmente Reganosa. Enagás ta-
mén axudou ao oporse á súa
construción, afirmando que non
facía falta na Galiza e que xa es-
taba ben subministrada polo ga-
soduto da Plata. Tamén o gober-

no central puxo trabas e adiou o
comezo das obras, afirmando
que non existe demanda.

Mentres tanto, Fenosa e Endesa
puxeron a funcionar a regasificado-
ra de Bilbao e Sagunto. A estas sú-
mase unha nova planta en Xixón. 

Tanto Fenosa como Endesa
semellan moito máis preocupa-
das en investir noutros lados que
en Galiza. Mentres tanto, estase a
producir un cambio de modelo
enerxético que pode levar a Gali-
za a non tardar moito a ser defici-
taria en enerxía eléctrica, segun-
do diversos analistas galegos.

Así teriamos que a Galiza lle

expropiaron os seus recursos
enerxéticos secularmente pero ti-
vo que pagar a enerxía ao mes-
mo prezo que noutras partes do
Estado, que foron industrializa-

das cos nosos recursos. Cando
desapareza a tarifa única impos-
ta, Galiza vai ter que pagar a
enerxía máis cara porque terá
que importala.♦

Nº 1.260 ● Do 15 ao 21 de marzo do 2007 ● Ano XXX

Os socios de Reganosa non cumpren os compromisos do convenio de produción

A guerra do gas
A. EIRÉ

A planta regasificadora de Reganosa (Mugardos) estaba concibida pa-
ra os ciclos combinados de Sabón e As Pontes. A planta podería fun-
cionar en tres meses pero, ao non estaren rematadas as obras nas dúas
centrais, non ten a quen venderlle o gas. Reclaman un enlace á rede
central de gas para poder distribuír por ela e o desbloqueo a curto pra-
zo da rede de gas galega. Pero o Estado e a empresa reguladora, Ena-
gas, opóñense. Afirma que non existe demanda na Galiza. Desde o sec-
tor industrial retrúcase que, “se non existe demanda e porque non exis-
te oferta” e reclaman que se instale o gas nos polígonos industriais.



Tanto o titular da Xunta, Emilio
Pérez Touriño, como o vicepresi-
dente, Anxo Quintana, ratificaron
o pasado 8 de marzo, no seo do ac-
to institucional de conmemoración
do Día Internacional da Muller o
compromiso e o esforzo do Gober-
no coa loita para a acadar a plena
emancipación, dignidade e igual-
dade real das mulleres do país.
Nesta liña presentouse o V Plan do
Goberno para a Igualdade de
Oportunidades de Mulleres e Ho-
mes 2007-2010, que se estruturará
en catro liñas estratéxicas: a parti-
cipación e o empoderamento, o ac-
ceso á información, a formación e
en igualdade e a abordaxe integral
da violencia de xénero, catro eixes
prioritarios que se desenvolverán a
través de máis de 230 accións. 

A posta en marcha deste plano
coincide cunha realidade plasmada
en cifras polo propio Anxo Quinta-
na. O vicepresidente sinalou  que o
63% das persoas que asumen o
coidado de familiares son mulleres
e que o 15% do colectivo feminino
abandona o seu traballo por mor da
maternidade fronte ao 1,3% dos
homes. Destacou ademais que no
2005 só o 8% dos contratos labo-

rais asinados por mulleres foron in-
definidos, e que por cada 1000 eu-
ros que eles gañan por un determi-
nado traballo elas só ingresan 730
pola mesma tarefa. Para o vicepre-
sidente, estes datos poñen de mani-
festo unha situación que “dende o
Goberno queremos corrixir”. Gali-
za ten “unha verdadeira débeda
histórica coas súas mulleres” sina-
lou Quintana, que “é hora de co-
rresponder cun compromiso xeral
para acabar coa discriminación e
apostar pola igualdade”. 

No que atinxe ás medidas con-
cretas do plan, o vicepresidente
anunciou, no relativo á informa-
ción, a posta en marcha dun portal
web onde terán cabida todas as
asociacións de mulleres. No apar-
tado da formación, destacou, entre
outras iniciativas, a publicación
no Diario Oficial de Galicia dun-
ha liña de axudas para o retorno á
formación das mulleres que dei-
xaron os estudos para ser nais. Si-
nalou ademais que este mes entra-
rá no Parlamento galego a Lei pa-
ra a prevención e tratamento inte-
gral da violencia de xénero e
apuntou medidas para garantir o
acceso á vivenda ou á residencias

das mulleres vítimas da violencia
machista. Tamén se estabelecerán,
en colaboración co Consorcio Ga-
lego de Servizos de Igualdade e
Benestar, once equipos de educa-
ción familiar que se distribuirán
por todo o país.

Este novo plan súmase á toda
unha serie de medidas que se vi-
ñeron tomando neste tempo, co-
mo a dotación de equipamentos
como as galescolas, os centros
de día ou os comedores escola-
res, o Plan de Saúde Integral das
Mulleres, o Plan de Fomento da
Corresponsabilidade, o Salario
da Liberdade ou a Lei para a pre-
vención de tratamento integral
da violencia de xénero.

Tanto Touriño como Quinta-
na coincidiron en situar como

unha da metas do goberno aca-
dar a igualdade entre o home e a
muller. Para acadalo, como indi-
ca Quintana, “é necesario a dota-
ción de equipamentos e infraes-
truturas, pero tamén aproveitar o
Goberno e o consenso de todas
as forzas parlamentarias para
crear marcos que permitan que a
igualdade se poida albiscan non
só como a vontade exemplar do
Goberno de turno, senón como
unha obriga de lei”.

Apróbase a Lei do Traballo
en Igualdade

En paralelo á posta en marcha do
plan, o Parlamento aprobou o pa-
sado 13 de marzo a Lei do Traba-
llo en Igualdade das Mulleres de

Galicia, un texto legal que ten por
obxectivo conseguir que as traba-
lladoras teñan as mesmas oportu-
nidades que os seus compañeiros
de forma efectiva. A normativa,
elaborada pola Consellaría de Tra-
ballo foi consensuada cos axentes
sociais, laborais e económicos de
Galiza. O texto estabelece a crea-
ción dunha unidade administrativa
de Igualdade dentro do departa-
mento autonómico encargado da
materia de traballo. Este departa-
mento actuará conxuntamente co
organismo da Xunta con compe-
tencias en Igualdade e terá fun-
cións de asesoramento en materia
de xénero, revisión de convenios
colectivos e de vixilancia e de ela-
boración de ditames sobre o cum-
primento da lei.♦
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O Parlamento aproba a Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres

Preséntase o V Plan para a Igualdade de
Oportunidades na celebración do 8 de marzo

M.B.
No medio das actividades desenvolvidas o pasado 8 de marzo, cele-
brouse no Hostal do Reis Católicos, en Compostela, o acto institu-
cional de conmemoración do Día Internacional da Muller no que se
presentou o V Plan do Goberno para a Igualdade de Oportunida-
des de Mulleres e Homes. O acto, ao que asistiron máis de 200 mu-
lleres de diferentes colectivos, xirou ademais ao redor da presenta-
ción do Dicionario das Mulleres. Aurora Marco, autora da obra,
fixo na súa intervención, apoiada por audiovisuais, un repaso po-
la situación que vive a muller nos diferentes ámbitos profesionais.

M.B.
Xa está na rúa o novo número da
Festa da Palabra Silenciada, a pu-
blicación de pensamento feminista
que desta vez dedica as súas páxi-
nas aos homes que ao longo da
historia contribuíron coas súas ide-
as e a súa obra na loita pola igual-
dade e pola liberación da muller. A
filosofía de Poullain de la Barre e
Condorcet, o papel dos galegos
Padre Feixóo, Martin Sarmiento
ou Vicente do Seixo, as ideas de
William Thompson e John Stuart
Mill, o activismo do profeminis-
mo masculino norteamericano do
século XIX ou o compromiso grá-
fico de Quino centran algúns dos
artigos cos que a publicación que-
re ofrecer un repaso histórico polo
labor dos feministas.

Os feministas é o título da no-
va entrega da Festa da Palabra, co
que a publicación de pensamento
feminista quere recordar ou darlle
a coñecer ao gran público a contri-
bución que moitos homes fixeron
para a creación do pensamento fe-
minista dende a Ilustración a ac-
tualidade. Filósofos, marxistas, in-

telectuais, debuxantes e políticos
asoman a través das páxinas da re-
vista conformando un cruxol re-
presentativo que permite achegar-
se á historia dos feministas. 

“Foron homes moi importan-
tes na consecución dun pensamen-
to feminista”, destaca María Xosé
Queizán, directora da publicación.
“Nos primeiros anos eran poucas
as mulleres que tomaban a pluma.
Grazas aos conceptos ilustrados de
liberdade e de igualdade escribí-
ronse as primeiras reivindicacións
feministas por filósofos como
Poullain de la Barre ou Condorcet.
Por iso o seu papel é fundamen-
tal”. A obra dun destes filósofos do
século XVII reseñado na revista,
Poullain de la Barre, abriu unha
fenda nas concepcións que existía
na época sobre a inferioridade das
mulleres, ao perfilar por primeira
vez na historia do pensamento o
discurso da igualdade entre os se-
xos. Afondando nesta liña o filóso-
fo publicou diferentes libros, entre
eles A igualdade entre os sexos, na
que asume a causa das mulleres en
nome do principio da igualdade. 

Pola súa parte María Xosé
Agra Romero destaca no seu ar-
tigo o compromiso de tres ilus-
trados galegos: Benito Feixóo,
Martín Sarmiento e Vicente do
Seixo. Nun momento no que a
maioría dos pensadores defendía
a inferioridade da muller “Fei-
xóo vai soster a igualdade entre
homes e mulleres, antes que na-
da no que atinxe á súa capacida-
de intelectual”. Como explica a
autora, se Feixóo foi un dos pio-
neiros, en Martín Sarmiento “to-
pamos un defensor das mulleres

na liña máis progresista. Nos
seus escritos Frei Martín Sar-
miento “amósase preocupado
polo progreso de Galicia e polo
benestar e mellora da condición
das mulleres”.

Tamén aparece estudado nes-
te número o interese de pensado-
res marxistas pola opresión das
mulleres e as causas sociais e
económicas que a motivaron, así
como o de autores como William
Thompson ou Stuart Mill. 

As reivindicacións de Quino
a través do súa incorformista
Mafalda, o estudo do sociólogo e
antropólogo francés Pierre Bour-
dieu, o traballo realizado polo
protofeminismo norteamericano
no século XIX ou por Cal Dje-
rassi, o científico creador da píl-
dora anticonceptiva, artellan ou-
tros artigos incluídos na revista. 

Neste número, ademais de
Ana de Miguel, Rosalía Romero,
Dolores Limón, Luís Bonino ou
Manuel Bragado, colaboran, en-
tre outros, Luís Álvarez Pousa,
Isabel Allende, Mónica Bar, Pu-
ra Vázquez e María Armesto.

Escolla

“Aínda que non están todos”
procurouse que no número non
faltasen os principais impulso-
res dos últimos séculos. “O
máis difícil foi o século XX,
no que houbo poucos homes
que abordasen o tema” explica
María Xosé Queizán. “Creou-
se un baleiro, primeiro porque
as mulleres tomaron a iniciati-
va, xa tiñan a palabra e o pen-
samento. Pero tamén porque
houbo unha contracorrente fe-
minina, que erroneamente,
atacou o masculino. Son moi-
tas as causas que explicarían a
caída de homes que traballa-
sen no pensamento feminista”.
Ao seu ver, na actualidade vi-
vimos un “rexurdimento femi-
nista” no que “xa non é nece-
sario que sexan exclusivamen-
te as mulleres as que falen dos
seus problemas, como se pode
comprobar en ámbitos como
os medios de comunciación. É
unha batalla gañada polo femi-
nismo”.♦

Os homes feministas
protagonizan o último número da Festa da Palabra

De esquerda a dereita, Anxo Quintana, Emilio Pérez Touriño e a Secretaria Xeral de Igualdade, Carme Adán.                                   A . G . N .



M. OBELLEIRO
Interminábeis días de loita, mobi-
lización, gritos, asubíos, denun-
cias... As pancartas e a lencería
eran as armas de guerra das ope-
rarias de Mafecco e de Kamay. A
ocupación das instalacións, o de-
saloxo, o risco e a inquedanza
quedaron atrás. Todo valía por
evitar o despido das compañeiras.
A CIG quixo recoñecer a valen-
tía, a solidariedade e a dignidade
das operarias concedéndolles o I
Premio á Igualdade de Xénero.

Acoraxe e a dignidade das traballa-
doras de Mafecco, cunha mención
especial ás empregadas de Kamay,
empresa téxtil pertencente a Sel-
mark, foron recoñecidas na primei-
ra edición do Premio á Igualdade
de Xénero, galardón creado pola
CIG. “É unha enorme satisfacción
para as traballadoras, non só por
nós mesmas, senón por todos os
que nos apoiaron”, apunta Luísa
Sánchez, membro do comité da
CIG en Mafecco. A destacada ac-
tuación sindical das operarias de
ambas as dúas compañías, que se
mobilizaron para impedir a deslo-
calización dos talleres no caso de
Mafecco e para evitar que se efec-
tuasen os despidos no caso da fá-
brica Kamay, foi o motivo polo que
o sindicato nacional se decantou a
prol das traballadoras. E é que a
precariedade laboral resulta un tra-
zo moi característico do sector téx-
til en Galiza. Para tentar solucionar
a situación, as mulleres que fan po-
síbel que o éxito de Mafecco e de
Selmark sexa unha realidade cam-
biaron as batas e os fíos polas pan-
cartas e as consignas. Cos berros de
“mulleres somos, mulleres sere-
mos, pero na casa non nos quedare-
mos”, as traballadoras avanzaron
no camiño do recoñecemento dos
dereitos laborais no sector.

O caso de Mafecco

As mobilizacións das traballadoras
de Mafecco xurdiron a raíz da pre-
sentación dunha proposta que
anunciaba o despido de 70 empre-
gadas, o 50% do cadro de persoal,
coa idea de trasladar a produción a
países cunha man de obra máis ba-
rata. Dende a empresa téxtil apún-
tabase unha importante perda de
beneficios a medio prazo, algo que
as traballadoras desminten, “vimos
traballando máis que nunca, facé-
molo sobre pedido, non sobre ma-
terial de stock”.

A previsión pasaba pola redu-
ción de postos de traballo en Ga-
liza para trasladar a confección
dos abrigos, traxes e vestidos de
señoras aos países asiáticos. O
anuncio da medida “foi da noite
para a mañá, sorprendeunos moi-
tísimo”, apunta Luísa Sánchez,
membro do comité da CIG. Ma-
fecco vén despedindo dende hai
cinco anos unhas cen traballa-
doras eventuais, “pero foi agora
cando reaccionamos e decidimos
facerlles fronte”, afirma Sánchez.
Até o de entón, as empregadas de
Mafecco non tiveran grandes pro-
blemas laborais coa empresa.

Co tempo na súa contra, as tra-
balladoras da compañía coruñesa
contaron coa axuda sindical. A
CIG lograba a mediación da dele-
gada de Traballo para tentar aca-
dar unha solución factíbel a prol
das traballadoras da empresa téx-
til. Finalmente, logo de que as
operarias se manifestasen e anun-
ciasen unha folga xeral, a Conse-
llería de Traballo intercedía para
denegar a posta en marcha do ex-
pediente de regulación de empre-
go de Mafecco. Non obstante, a
loita aínda continúa, “logo de que
Traballo denegase a medida, levá-
rono polo contencioso a Madrid,
por iso continuamos loitando, até
o final, para impedir que teñamos
que ir en busca de traballo á Chi-
na”, manifesta Luísa Sánchez. Na-
mentres, as traballadoras continú-
an desenvolvendo o seu labor nun
clima dominado pola calma. Se-
gundo as operarias, nun primeiro
momento, Xosé Luís López Mu-
ñoz, ex director da empresa, ten-
tou mediar no conflito a prol da
deslocalización revelando a súa
condición de antigo militar, “non
deixaba de berrarnos e de mandar,
parecía o Exército”, sosteñen as
traballadoras. Non obstante, as
mulleres denunciárono por estar
xubilado e participar nas xestións.
Agora disfrutan da tranquilidade.

Mobilizacións en Kamay

As inmediacións do taller de Sel-
mark no barrio vigués de Sárdoma
mudaron o seu aspecto durante as
protestas de novembro e decembro.
Atranquilidade tornábase en berros,
uns gritos que proferían os beizos
das traballadoras despedidas, das
compañeiras e dos delegados sindi-
cais. De pouco serviu a lencería que
as operarias sacaron á rúa, a directi-
va negábase a negociar.

As orixes das mobilizacións
xurdiron o 9 de novembro, día no
que cinco das traballadoras recibi-
ron a súa carta de despido alegan-
do unha reconversión por mor da
“baixa produción”, a pesar de que
a produción das mulleres alcanza-
ba unha cota do 82%. Non obs-
tante, os despidos destas cinco

operarias non foron os únicos.
Dende o 2005, Selmark botou á
rúa perto de sesenta traballadoras
dos talleres de Kamay e Confec-
cións M. Á vez, publicaba anun-
cios de oferta de traballo nos pe-
riódicos da zona  e abría fábricas
en  Portugal, China ou Marrocos. 

As traballadoras da firma de

lencería apuntaron que a directiva
viu nos despidos unha forma de
enriquecemento. Logo de expulsar
un bo número de empregadas, con-
trataron traballadoras novas que
supuxeron máis axudas da Admi-
nistración. As empregadas da fá-
brica de lencería consideran que o
acceso a novas subvencións parece
ser o motivo polo que Selmark pre-
vé trasladar o centro de Sárdoma a
Valadares. Os motivos das empre-
gadas de Kamay non foron irracio-
nais, o xuíz declarou improceden-
tes os despidos. A baixa produción
á que se refería a empresa non pui-
do ser probada, pero si que foron
constatadas as contratacións frau-
dulentas e a cesión ilegal de traba-
lladoras entre as distintas empresas
que forman parte de Selmark, que
se viu na obriga de abonar corenta
e cinco días por ano de antigüidade
ás afectadas. Namentres, en Ka-
may vívense momentos de repre-
sión e intimidación dos superiores
cara ás traballadoras que se mobili-
zaron no conflito.♦

Nº 1.260 ● Do 15 ao 21 de marzo do 2007 ● Ano XXX

A CIG entrégalle o I Premio á Igualdade de Xénero ás operarias de MAFECCO e KAMAY

Mudaron batas e fíos por pancartas e consignas

Xornadas laborais sen calefac-
ción, supresión dos quince minu-
tos de descanso, despidos por
embarazos, contratos eventuais a
empregadas que levan traballan-
do na empresa entre catorce e de-
zasete anos... e todo isto nos ta-
lleres que confeccionan a roupa
interior para unha das firmas con
máis éxito no Estado español. 

Nos pases de Selmark teñen
desfilado top models de gran reco-
ñecemento a nivel estatal e mesmo
mundial. As misses María Xosé Be-

sora e Sofía Mazagatos, as modelos
Mireia Verdú e Raica Oliveira, cun
alto caché dende que se deron a co-
ñecer como parellas do futbolista
Ronaldo, e mesmo a top Naomi
Campbell luciron os modelos da
marca viguesa en máis dunha oca-
sión. Mentres a empresa lle ofreceu
a Campbell uns 180.000 euros por
un único desfile en Madrid, ás tra-
balladoras de Kamay ofrécenlles
non máis de 600 euros ao mes por
confeccionar roupa interior que se
vende a un alto prezo.♦

180 mil euros
para a modelo Naomi Campbell



É unha boa noticia que a derei-
ta se manifeste. Exhibir publi-
camente a discrepancia implica
compromiso co sistema e as li-
berdades. Ver a dereita na rúa
quere dicir que se acepta que o

exercicio das liberdades políti-
cas non ameaza a seguridade de
ninguén. A manifestación é un
acto de convivencia entre per-
soas que teñen opinións moi se-
mellantes. É un acto social, lú-

dico incluso, dicía o líder da
Oposición.

Non temos de que nos laiar
por ver un reitor da cidadanía ex-
presando a súa discrepancia polí-
tica co goberno en calquera ma-

teria. Celebramos o exercicio do
dereito, lamentamos o motivo.

Conceder a Iñaki de Juana
Chaos prisión atenuada para lle
dar lugar á súa recuperación fí-
sica parécenos un exercicio de

prudencia. Extremar o rigor pa-
ra que un asasino se converta en
heroe non semella defender a
lei senón a estulticia. Para un
kamikaze etarra a inflexibilida-
de do goberno era máis rendíbel
que o exercicio político da cle-
mencia humanitaria.

Os alicerces de razón que de-
rivan do feito de ter o culpábel
cumprida a súa condena non in-
validan a decisión de lle poñer lí-
mite á súa audacia. Os artigos
publicados –á parte de seren un-
ha provocación– supoñen unha
ameaza para os aludidos e a lei
debe garantir a seguridade dos
seus axentes. O desafí ao Estado
entre a liberdade ou a morte sitúa
o goberno nun dilema entre a
moral e a política.

A moral obriga a calquera
institución democrática a evitar
unha morte –aínda que esta se-
ña voluntaria– se tal cousa é po-
síbel. O exercicio da liberdade
individual non pode contemplar
o espectáculo público de privar-
se da propia vida para imputar-
lle á sociedade a culpabilidade
do aniquilamento persoal, por-
que preservar a vida dos cida-
dáns é deber imperativo dos Es-
tados, antes ca ningún outro.
Non hai liberdade onde non
existe a vida.

A política debe garantir, en
condicións de posibilidade le-
gal, optar por calquera decisión
que libre a sociedade dun mal
maior. Concederlle a De Juana
a liberdade sería vulnerar a
xustiza. Deixalo morrer sería
inmoral. A inflexibilidade do
goberno inglés deixando mo-
rrer en folga de fame o alcalde
de Cork no 1920 foi un acto de
extrema firmeza, pero debemos
consideralo moralmente detes-
tábel.

Deixar morrer o preso eta-
rra sería unha inmoralidade pe-
ro tamén sería unha torpeza po-
lítica porque a súa figura non
ten a grandeza dramática do ac-
to extremo de Terence McSwe-
eney, acabando coa súa vida
pola liberdade de Irlanda. O al-
calde de Cork non ten a súa
memoria lixada polas pantas-
mas de 25 asasinados. O seu
acto puido ser –foi inútil– pero
non carece de grandeza tráxica.

De Juana aspiraba a transfe-
rirlle a responsabilidade dos
seus actos á sociedade que o
condena a morrer podendo evi-
talo. Por medio da autoinmola-
ción conseguiría trocar os ino-
centes en vítimas e o culpábel
en heroe. A covardía do gober-
no sería aceptar ese diabólico
envite.

A manipulación do PP nin
mellora a condición moral do
goberno, se aceptase as teses da
oposición popular, nin a súa
política engade novidades no
tratamento do terrorismo, pero
si ten a consecuencia nefasta de
debilitar as institucións na súa
loita contra a violencia, que no
colmo do seu delirio, coma o
escorpión, atenta contra si mes-
mo.

O ministro do Interior está no
certo, o PP é inxusto co goberno
e desleal co Estado.♦
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Dúas manifestacións percorreron
as rúas de Ferrol trinta e cinco
anos despois dos sucesos nos que
foron mortos pola policia Ama-
dor Rei e Daniel Niebla, ambos
traballadores do estaleiro Bazán. 

A CIG, que convocaba en solita-
rio, concentrou perto de mil per-
soas e na intervención do seu se-
cretario xeral, Suso Seixo, rei-
vindicou a plena actividade para
o antigo estaleiro Astano, motor
durante anos da actividade eco-
nómica da comarca. O secretario
comrcal da CIG, Xesús Anxo
López Pintos lembrou no seu
discurso os efectos devastadores
na comarca das chamadas recon-
versións do naval, posto que hai
35 anos traballaban no sector en
Ferrolterra 12.000 persoas e ago-
ra pouco menos dun terzo desta
cantidade, “os responsábeis te-
ñen nomes e apelidos: PP e
PSOE, ademais dos cómplices:
CCOO e UGT”. O secretario co-
marcal apelou a permanencia de
Astano no sector público, pois “o
privado é precariedade”. López
Pintos engadiu que, no suposto
de que non fose posíbel construír
embarcacións dentro do sector
público, o privado só sería acep-
tado pola CIG sempre que hou-
ber participación pública, “xa
que o público é servizo e o pri-
vado é beneficio”. O secretario
comarcal de Ferrol lembrou que
a CIG é o sindicato maioritario
na bisbarra, canto a representa-
ción e afiliación, polo que fixo

un chamado para “non fallar aos
traballadores e traballadoras”. 

Na outra marcha foron xun-
tos CCOO, UGT e USO, que ta-
mén asistiron ao acto institucio-
nal convocado polo alcalde no
concello, onde Xoán Xuncal

chamou a “lembrar pero sen pro-
longar máis o muro entre uns e
outros”. O secretario de CCOO,
Xan María Castro, reclamou a
dinamización do Plan Ferrol e un
meirande compromiso da Xunta
e o Goberno central.♦

Navarra e
o País Vasco

MANUEL CAO

Previsibelmente, a liorta arredor da posíbel incorporación de
Navarra ao País Vasco vai ir in crescendo a medida que se
aproximan as eleccións municipais e autonómicas do 27 de
maio. O alto grao de desinformación e descoñecemento por
parte da opinión pública sobre o estado xurídico-institucional
da cuestión permite lanzar chamamentos sobre os perigos pa-
ra España se José Luis Rodríguez Zapatero “vende” a Nava-
rra a cambio da paz en Euskadi.

A disposición transitoria cuarta da constitución vixente
prevé a incorporación de Navarra ao País Vasco e especifi-
ca con claridade o procedemento, sendo o parlamento foral
o órgano competente para aprobar tal incorporación e con-
vocar, no seu caso, á celebración dun referendo para ratifi-
calo. Son entón os navarros os únicos capacitados e recoñe-
cidos legalmente para decidir sobre o seu futuro de xeito
que calquera actuación unilateral por parte do goberno cen-
tral sería ilegal e inaplicábel. Ben se entende que a liorta de
Navarra será chave decisiva para o devir deste conflito e as
eleccións do 27 de maio marcarán un antes e un despois na
situación política española.

Dende o punto de vista económico-financeiro, as dispo-
sicións legais son igualmente claras pois o artigo 45 da Lei
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, sobre Reintegración e
Amelloramento do Réxime Foral de Navarra indica que “a
actividade tributaria e financeira de Navarra regularase po-
lo sistema tradicional de convenio económico” que é moi
semellante ao concerto económico existente no País Vasco
e que dota a comunidade foral de “potestade para manter,
estabelecer e regular o seu propio réxime tributario” de xei-
to que o grao de autonomía financeira é case asimilábel ao
dun país independente resolvéndose as relacións co Estado
cun pacto bilateral ratificado pola Deputación Foral e as
Cortes Xerais. O sistema foral é altamente favorábel para
Navarra e o País Vasco e suscita receos nos territorios con-
tribuíntes netos á facenda estatal.

Na organización territorial española, a principal liña divi-
soria desde o punto de vista económico-financeiro e político-
institucional é entre sistema foral (SF) e o resto ao aceptar os
dereitos históricos como fonte de lexitimidade fundamental
para asuntos económicos e para temas políticos. Os aspectos
comúns do SF prevalecen sobre as diferenzas tendo en conta,
ademais, que os entes depositarios da capacidade tributaria
son as deputacións forais de Guipúscoa, Biscaia, Álava e Na-
varra e son os gobernos do País Vasco e de Navarra institu-
cións posconstitucionais. É dicir, dende un punto de vista ra-
cional e excluídos os factores prepolíticos, emocionais e sen-
timentais ,a solución deste conflito é ben sinxela e está per-
fectamente regulada nas disposicións vixentes.

As dificultades proveñen da asimetría entre un discurso
político-mediático centralista e un sistema socioeconómico-
institucional descentralizado nun contexto caracterizado pola
globalización e pola cesión de competencias ás institucións
comunitarias. No caso de Madrid, esta situación convértese
en explosiva pois estaba deseñado para vertebrar e manexar
centralizadamente o Estado de xeito semellante a París ou
Buenos Aires. As elites burocráticas e os grupos económicos
historicamente aliados non aturan un sistema descentralizado
que aínda que é máis eficiente e axeitado a un mundo globa-
lizado e diverso certamente mina o seu poder de decisión e
desestabiliza os intereses creados. Na batalla emocional ha-
berá un enfrontamento entre os referentes do pasado máis
próximo, o franquismo sociolóxico, e os referentes dunha so-
ciedade moderna e aberta fortalecida ao abeiro da mellora da
situación económica e social. O máis probábel é que os cam-
bios reais operados na sociedade civil contribúan ao afasta-
mento dos discursos obsoletos e ao avance no deseño institu-
cional dun Estado moderno, democrático e descentralizado.♦

‘As elites burocráticas e
os grupos económicos

historicamente aliados non aturan
un sistema descentralizado

que aínda que é máis eficiente
mina o seu poder de decisión”
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Se un goberno destinase inxentes cantidades de di-
ñeiro público para subvencionar unha empresa que
tivo o ano pasado máis de 6.000 millóns de euros
de beneficios (un billón das antigas pesetas), faci-
litando incluso chan público gratuitamente para a
construción de novos centros de traballo.

Se esta empresa despedise ese mesmo ano á
metade do seu persoal pechando centros de traba-
llo por todo o Estado, deslocalizando a súa produ-
ción cara ao terceiro mundo.

Se esa deslocalización fose posible pola autori-
zación previa dun organismo dese mesmo goberno
para trasladar os datos persoais e incluso financei-
ros, de millóns de persoas cara ao estranxeiro.

Se esa empresa anteriormente fora pública e tivera
sido privatizada polo mesmo partido que hoxe goberna.

Se aínda fai uns días o ex-Presidente desta mul-
tinacional tivera comparecido ante os tribunais po-
la suposta venda fraudulenta e quebra dunha das
súas filiais.

Se esa empresa fose acusada polos consumido-
res de pactar subas de prezos co resto das opera-
doras en detrimento dos seus clientes.

Se todo isto estivera pasando, pensariamos que
algo cheira a podre, pero non en Dinamarca, chei-
ra a podre en Madrid.

Desgraciadamente non falamos dun caso hipotéti-
co, falamos da actuación do goberno central coa Mul-

tinacional Española Telefónica e a súa filial Atento.
O pasado 20 de xaneiro, o goberno español

aprobaba o denominado Plan Activa-Jaén por un im-
porte de 1.200 millóns de euros. Parte das subven-
cións foron parar á filial do Grupo Telefónica Aten-
to, para que abrira un novo centro de traballo en Ja-
én, localizado en terreos públicos cedidos pola De-
putación de Jaén, gobernada tamén polo PSOE.

Atento-Telefónica está reestruturando os seus cen-
tros de traballo de Valencia, Córdoba Madrid e acaba de
despedir a 179 persoas na Coruña, deslocalizando a súa
actividade cara a Perú e Colombia, entre outros países.

Pero é mais, esta deslocalización é posible des-
pois de que a Axencia Estatal de Protección de Da-
tos permitira a Atento-Telefónica trasladar as bases
de datos de clientes a estes países. 

O Goberno Central, a Junta de Andalucía e a
Deputación de Jaén subvencionan con diñeiro pú-
blico a unha empresa que obtivo uns beneficios in-
morais no ano 2006, e que está despedindo aos
seus traballadores e traballadoras por todo o Esta-
do. A todas luces unhas subvencións inxustas e in-
xustificábeis.

En todo caso queda unha pregunta no aire: por
que Jaén si e A Coruña non, Sr. Zapatero?♦

CLODOMIRO MONTERO MARTÍNEZ é Secretario Nacional
CIG Federación Telemárketing

Subvencionando a deslocalización
de Atento-Telefónica

CLODOMIRO MONTERO MARTÍNEZ

A CIG convocou en solitario
pero levou máis xente que os outros sindicatos

Ferrol concentra os actos
do Día da Clase Obreira

As dúas manifestacións celebradas en Ferrol.                                                  A . G . N .



A.N.T.
O terceiro aniversario da morte
de 191 persoas en Madrid a
mans de terroristas islámicos,
efeméride crucial en calquera
país, pasou non embargante case
desapercibida para o Partido Po-
pular. A forza que preside Raxoi
preferiu concentrarse o día ante-

rior ao redor do caso De Juana,
aproveitando para mostrarse co-
mo alternativa de Goberno. 

Das manifestacións celebra-
dos o sábado, foi moi concorrida a
de Madrid que bateu marcas e moi
escasa a presenza de manifestan-
tes en Cataluña, onde o PP non
reuníu a máis de 1500 persoas.

En Galiza, o acto máis nume-
roso foi o da Coruña, onda a her-
danza ideolóxica do vazquismo
sumou vontades. Os populares
quedaron insatisfeitos, en cam-
bio, co número de manifestantes
reunidos en Santiago, onde a cifra
resultou máis corta da prevista.

En Vigo xuntáronse unha 800

persoas, nun acto que durou un-
ha media hora e no que se profe-
riron lemas contra Zapatero e si-
nalando que “España merece ou-
tro presidente”. O público era de
idade avanzada na súa maioría,
cunha presenza bastante alta de
señoras e algunhas rapaciñas no-
vas. Tamén se deixou ver algún

nostálxico, coa bandeira españo-
la enrodelada no pescozo e algún
repartidor de propaganda que
contiña as teorías conspiratorias
sobre o 11-M. Contodo, o con-
xunto era dun público normal,
pouco exaltado, que fixo ondear
tres ou catro bandeiras españolas
e algunha galega.♦
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As manifestacións galegas contra Zapatero foron tranquilas

O PP pasa por alto
o aniversario das vítimas do 11-M

Jordi Pujol sempre foi un bo estadista. Abonda pa-
ra comprobalo con reler as súas declaracións de
1976 e ver que son practicamente as únicas das
vertidas por calquera político da península naquel
tempo que non precisaron de emenda en anos pos-
teriores. Pois ben, o ex presidente da Generalitat
acaba de afirmar (La Vanguardia 13 de marzo),
despois de criticar os erros e excesos do PP, que o
PSOE e o Goberno central actuaron tamén en moi-
tos terreos con gran lixeireza. “Abriron, di Pujol,
moitas frontes ao tempo, e fixérono con frivolida-
de, con ostentación de acné xuvenil. E non sempre
con intención clara. Ao seu redor criouse un cheiro
a engano. O Goberno tampouco inspira confianza”.

Vén isto a conto da recente manifestación espa-
ñolista de Madrid. Non se pode darlle cabo ao de-
bate simplemente descualificando como franquis-
tas os manifestantes. En primeiro lugar porque, aín-
da que fose exacta esta definición, tamén hai que re-
coñecer que se trata de moita xente, media España
quizais, e non resulta moi cabal crer que tantas per-
soas esteñan desposuídas por completo de razón ou
que fosen simplemente manipuladas. En segundo
lugar, porque, como di Pujol, ao PSOE, nos últimos
meses, non se lle viron as intencións claras.

Por exemplo, non resulta doada de entender a si-
tuación actual se partimos do pronunciamento inicial
do ministro de Xustiza, Fernando López Aguilar,
cando se soubo que De Juana xa cumprirá a pena á
que fora condenado e que, en consecuencia, sairía en
breve do cárcere. López Aguilar foi daquela contun-
dente e, sumándose sen matices ao clima que estaba
a xerar a dereita, afirmou que o Estado faría todo o
que fose necesario para que o preso da ETA non vise

a rúa. Despois diso veu a pescuda de xustificacións
para mantelo no cárcere e atopáronse os artigos de
Gara. Todo comezou a encerellarse. O aparato xudi-
cial pediu 96 anos de prisión polos dous artigos. En
sucesivas citas a imposición viuse rebaixada a 12 e
logo a tres. ¿Cabe estrañarse agora de que moitos ci-
dadáns entendesen que se estaba a producir un saldo
ou rebaixa, en base a concesións pouco claras? 

Parece evidente a estas alturas que o Goberno
central non contou co apoio necesario no poder xu-
dicial para levar a cabo a súa política. Pero o peor
é que o propio Goberno carecía do deseño claro de
cal debía ser esta.

O Goberno está preso da ambigüidade histórica
do propio PSOE no terreo da chamada cuestión na-
cional. En pouco máis de tres anos pasou de apro-
bar de modo case entusiasta un prólogo antina-
cionalista á lei de partidos, máis dirixido case con-
tra o PNV que contra a propia ETA, a formularse
unha reforma do Estado, pactada con CiU, PNV e
BNG e que tería un dos seus expoñentes nos novos
Estatutos. Dunha postura a outra hai unha enorme
distancia e ese cambio é o que está a confundir as
súas bases e a non poucos cidadáns atrapados polas
consignas, estas si claras, do PP.

O PSOE non foi quen de asumir que o proble-
ma das nacionalidades históricas é o centro do de-
bate no Estado e proba do nove da súa sinceridade
democrática. O peor é que os que saen máis prexu-
dicados desta ambigüidade non son os propios so-
cialistas (que prevén acoller todo o voto de rexeita-
mento ao PP) senón os nacionalistas e con eles, os
dereitos que estes defenden, ao uso da propia lin-
gua ou a que Astano poida fabricar barcos.♦

Contundente PP e ambiguo PSOE
M.V.

Dous aspectos da manifestación do PP en Vigo.                                                                                                                                                                                                                                                  A . N .T.



Que opina do proxecto de lei
sobre as vítimas da Guerra Ci-
vil e do Franquismo que está a
preparar o goberno central?

O goberno comprometeuse
no 2004 a elaborar unha lei para
estudar a situación das vítimas
da guerra e da ditadura. Eu en-
tendo que a memoria histórica
que se ten que recuperar é a dos
vencidos, que foi a que permane-
ceu até o de agora silenciada e
ocultada a consecuencia da de-
rrota da República fronte aos
golpistas. No só fai falta unha re-
paración económica, que tamén,
senón que ademais debe ser mo-
ral e xurídica. O que non se pode
dicir 70 anos despois é que os
xuízos do franquismo, como os
do tribunal do comunismo e a
masonaría, teñen algunha lexiti-
midade. Todos estes consellos de
guerra que se fixeron dende
1936 até 1975 van en contra do
que se considera un xuízo xusto,
que non é algo que apareza na
Declaración dos Dereitos Uni-
versais. Este termo vén da aboli-
ción do Antigo Réxime (Revolu-
ción Francesa) e consiste en abo-
lir a tortura, en acabar con proce-
dementos inquisitivos e secretos
e en terceiro lugar, no respecto ás
garantías xurídicas. 

Pensa que vai haber revi-
sión das sentenzas, tal e como
piden os familiares?

Non se trata dunha revisión
individual de todas e cada unha
das sentenzas, porque implica-
ría un proceso pouco operativo.
Do que se trata é dunha revisión
global das sentenzas e dunha
reposición da memoria dos re-
presaliados.

Non embargante, o gober-
no central pretende presentar
un proxecto de lei moito máis
laxo.

O PP está actuando en case
todo durante esta lexislatura co-
mo un herdeiro do franquismo.
Polo tanto, todo o que fagan nes-
te sentido non me causa estrañe-
za. O que me preocupa máis é a
actitude do PSOE, que están
mantendo unha postura contraria
a todo o que defenderan antes no
Congreso. Eles votaron no hemi-
ciclo que se eliminase o xuízo ao
ex presidente de Cataluña Lluís
Companys. Jesús Caldera, sendo
portavoz do PSOE naquel mo-
mento fixo a proposta no Con-
greso pedindo a anulación dos
fallos emitidos nos xuízos do
franquismo e ademais citaba un-
ha lei alemá que anulaba os fa-
llos dos xuízos dos tribunais
nacionalsocialistas. Eu pregún-
tome onde está o PSOE de entón.
Agora evocan unha suposta se-
guridade xurídica que emana do
Tribunal Constitucional, pero
ese é un argumento falso.

O PP oponse á lei esgrimin-
do argumentos pseudohistó-
rios baseados en libros como os
de Pío Moa.

O PP bota man de todos os
argumentos que pode para de-
fender o indefendíbel. Os textos
da época xa anuncian claramente
a represión que se vai producir
unha vez venza o golpe de Esta-
do. O xeneral Mola sinalou en
varias ocasións que a acción tiña
que ser extremadamente violenta
para eliminar calquera foco de
resistencia. O propio Ministerio
de Xustiza de Franco daba cifras
dramáticas no 1945. Dicía que
en España había 270.000 presos

políticos. Iso recoñecíao o réxi-
me franquista naquel momento.
Tamén recoñeceron que entre
1939 e 1944 morreron nos cárce-
res 190.000 persoas, sen distin-
guir entre os fusilados e os que
morreron de fame, etc. A iso chá-
maselle xenocidio porque a con-
tenda militar xa estaba rematada.

Dentro deste clima de en-

frontamento e crispación pro-
ducido polo PP asistimos hai
pouco á recusación dun maxis-
trado do Tribunal Constitucio-
nal, Pérez Tremps, por primei-
ra vez. Como valora esta recu-
sación?

Na miña opinión, o PP, en lu-
gar de recusar o maxistrado Pé-
rez Tremps, que é un académico

de recoñecido prestixio, neutral e
imparcial, debería preocuparse
por retirar do TC aqueles xuíces
que foron fieis ao franquismo. O
PP leva manipulando sen tregua
dende que se comezou a tramitar
o Estatut de Cataluña, ameazan-
do coa ruptura de España en lu-
gar de preocuparse por defender
a diversidade de pluralidade do

Estado e respectar as identidades
nacionais que existen. Estamos
ante un partido que está traizoan-
do os principios democráticos.

Ofrece garantías xurídicas
o TC despois do acontecido?

O TC sempre foi un órgano
que se caracterizou polo seu
prestixio e por manter unha acti-
tude de total imparcialidade.
Agora é certo que a xustiza está
caíndo na politización, pero pen-
so que o máximo órgano xudi-
cial debería quedar á marxe. O
PP está intentando impregnar to-
dos os organismos xudiciais do
seu pensamento, igual que fixo
durante a tregua da ETA, na que
influíu de xeito decisorio na ac-
ción da Audiencia Nacional.
Cando falo do PP, refírome ta-
mén a todos os colectivos que
están ao seu arredor, como Ma-
nos Limpias, Foro de Ermua,
AVT, etc., e que non permitiron
unha saída dialogada ao proceso
de paz. Estamos asistindo a de-
cisións xudiciais delirantes, ma-
nipuladas dende o PP, que están
levando condicionar o principio
de separación de poderes. Nin-
guén imaxinaría hai anos ver un
lehendakari como imputado nun
proceso, igual que o secretario
xeral dunha formación vasca,
caso de Patxi López.

Entre esas decisións erra-
das atópase á de volver proce-
sar a Iñaki de Juana Chaos por
un delito de opinión?

Iñaki de Juana Chaos cum-
priu a súa condena baixo o códi-
go penal do 1973. O que non se
pode pedir é que un estado de-
mocrático non sexa democrático.
Naquel Código estaba vixente a
redención de penas por traballo,
que se suprimiron logo no 1995.
Esta persoa cometeu graves deli-
tos de terrorismo, foi xulgado,
condenado e cumpriu a súa sen-
tenza. A partir de aí, o debate so-
bre os artigos publicados no dia-
rio Gara estivo condicionado
por razóns políticas e mediáticas
porque non hai que esquecer que
houbo un primeiro xuíz de ins-
trución que arquivou o caso. O
problema viu das declaracións
do ministro Juan Fernando Ló-
pez Aguilar nas que aseguraba
que se non existían probas fabri-
caríanas. O fiscal pediu entón 96
anos, foi condenado a 12 en pri-
meira instancia pola Audiencia
Nacional e logo rebaixáronllos a
tres. A min todo isto paréceme
un disparate que por un delito de
ameazas terroristas se lle impu-
xera máis pena que por matar
unha persoa, tendo en conta que
o principio do sistema xudicial
ten que ser a ecuanimidade.

Por último, pensa que a
xustiza ten os instrumentos su-
ficientes para combater a co-
rrupción urbanística?

É certo que é difícil loitar
contra este problema, que é moi
grave posto que afecta a un dos
dereitos básicos dos cidadáns co-
mo é o da vivenda. Coido que
para evitar estas situacións e as
tentacións ás que están someti-
dos os representantes munici-
pais, as comunidades autónomas
deberían ter máis competencias e
maior capacidade de control so-
bre os planos de ordenación ur-
banística. Deberían organizarse
comisións mixtas para avaliar os
planos xerais, especialmente na-
quelas zonas de maior presión
demográfica.♦
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Carlos Jiménez Villarejo
‘A nova condena a Iñaki de Juana
paréceme un disparate xudicial’

RUBÉN VALVERDE

Estivo en Vigo invitado por Amnistía Internacional para falar sobre o novo
proxecto do goberno central sobre a reparación da memoria histórica que fi-
nalmente perdeu moitos dos principios iniciais. Foi o fiscal xefe anticorrup-
ción entre o 1996 e o 2003, até que foi destituído por presións políticas. Nes-
ta entrevista tamén analiza a actual situación xudicial que se vive no Estado.

PA C O  VILABARR O S



CÉSAR LORENZO GIL
O Ecuador vive un conflito
de poderes entre o executivo,
partidario dunha nova cons-
titución, e o lexislativo, que
quere evitar un referendo so-
bre o novo texto. De fondo, as
tensións entre a tradicional
clase dirixente no país e a no-
va clase política liderada po-
lo presidente Rafael Correa.

Cincuenta e sete deputados des-
tituídos provisionalmente polo
Tribunal Supremo Electoral pe-
lexaron duro hai uns días por
entraren no parlamento ecuato-
riano. Pouco despois, o goberno
tivo que saír escoltado por mor
das ameazas recibidas. A ten-
sión política no país sudameri-
cano ten unha orixe case que de-
cimonónica: quen ten a capaci-
dade de redactar unha nova
constitución e aprobala: o presi-
dente da República ou o parla-
mento? Como naquelas liortas
na Inglaterra medieval entre o
rei e os lores, o que se agocha
detrás do conflito é unha pro-
funda puxa polo poder do país.

O presidente da República, o
esquerdista Rafael Correa, ga-
ñou as eleccións prometendo un-
ha nova Asemblea Constituínte
que tería como labor redactar un-
ha nova constitución que había
ser finalmente aprobada en re-
ferendo. Cando obtivo a vitoria,
decidiu pór en marcha a medida.
Pero Correa apenas ten apoios
no parlamento. Moitos deputa-

dos consideran que a nova cons-
titución danará duramente a “de-
mocracia ecuatoriana”. Nos cír-
culos conservadores axítase a
pantasma de Venezuela ou Cuba.
“O que se prepara en Quito é o
final da liberdade e o inicio dun-
ha longa ditadura”, explican al-
gúns diarios.

En troques, para Correa a
cuestión é realmente a contraria.
Serían eses deputados conserva-
dores os que se negan a que haxa
unha real democracia no Ecua-
dor a través dunha constitución
que garanta as liberdades e os
dereitos civís de toda a poboa-
ción e que impida certas prácti-
cas habituais coa lei na man. 

O Ecuador ten unha constitu-

ción moi limitada (por exemplo,
necesitou unha reforma para in-
cluír os dereitos dos negros), es-
crita en interese dunha única cla-
se social que goberna o país en
todas as áreas desde hai dous-
centos anos. Os rastros do feixe-
lo de familias que detentan todo
o poder aparecen nos consellos
de administración, a xudicatura
ou na sala de retratos de presi-
dentes da República.

A Organización de Estados
Americanos púxose do lado de
Correa ao explicar que, aínda
que o texto constitucional é am-
biguo sobre quen ten a potestade
de iniciar un proceso constituín-
te, a iniciativa en temas funda-
mentais para o país sempre lla

outorga a carta magna ao presi-
dente. Os movementos indíxenas
e sociais, favorábeis ao cambio,
anunciaron que sairán á rúa para
garantir o avance do proceso.

O proceso que se quere de-
senvolver no Ecuador non é no-
vo en América Latina. Após a to-
ma de posesión de Hugo Chávez
en Venezuela logo de ser escolli-
do por primeira vez presidente
da República iniciou un proceso
constituínte que callou nunha
nova constitución, amplamente
apoiada polo electorado con por-
centaxes de voto afirmativo su-
periores ao 70 por cento.

Pola contra, aquel camiño po-
lítico tivo como consecuencia a
división da cidadanía dun xeito ás
veces radical que ocasionou gra-
ves conflitos e incluso un golpe de
Estado no que, supostamente, es-
tiveron envolvidos os EE UU.

É por iso que a experiencia
venezuelana pesa tanto, para o
bo e para o malo, sobre o Ecua-
dor. Correa pretende que a nova
constitución chegue logo dun
amplo acordo de forzas hetero-
xéneas, que defendan intereses
de diferentes clases sociais e sec-
tores como mellor maneira de
impedir a confrontación cidadá.

No cabo oposto, os contra-
rios ao proceso de cambio cons-
titucional advirten de que cal-
quera reforma social debe facer-
se con calma e asumindo que é
inútil querer sacar o país adiante
rexeitando a opinión dunha parte
grande do país.♦
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Liberdade
para o
Kurdistán
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Ofútbol atópase moi
lonxe das miñas
emocións. As

alegrías, preocupacións e
mágoas que un sente nada
teñen que ver co resultado
dos partidos balompédicos.
Se me tiran da lingua, diría
que, amante racional da
utopía, estou a prol da
desaparición do deporte
profesional. Da volta ao
xogo para nos divertir. Un
prefire ser actor a
espectador. 

No mes de novembro
xogou un equipo turco en
Vigo. No estadio
despregaron unha pancarta
que, en inglés, pedía a
liberdade para o Kurdistán.
A policía identificou os
portadores e meses despois
recibiron dúas multas de
4.000 euros. Parece ser que
os axentes actuaron a
instancias da protesta da
directiva do equipo turco e
dos seus afeccionados. A
multa foi imposta polo
subdelegado de goberno,
eufemismo do que foran os
gobernadores civís, posto
administrativo que
coñecemos por ser quen
mandaba no asubío que
predecía as cargas policiais.

A lingua e a cultura
kurdas están prohibidas en
Turquía dende a
constitución da República
en 1923. Está criminalizada
calquera expresión que
defenda o dereito de
autodeterminación,
podendo aplicarse unha
condena de até 15 anos.
Calquera bandeira ou
pancarta que cuestione a
unidade do estado é ilegal.
O kurdo é o pobo sen
Estado máis grande do
mundo. Supón o 25% da
poboación de Turquía. Está
ocupado amais por Siria,
Irán e Iraq. Ten as riquezas
naturais máis importantes
de Oriente Próximo.
Grandes reservas de
petróleo e auga, sempre a
auga. Todo o tipo de
agricultura.

Todo isto é silenciado
neste mundo noso. Coa
integración de Turquía na
Unión Europea, esta parece
asumir os postulados
oficiais turcos. 

A Asociación de
Solidariedade co Kurdistán
prepara unha campaña de
sensibilización para anular
as multas. Porque non todo
o mundo cobra o que cobra
o subdelegado de goberno,
cargo que nos lembra unha
especie, a de vicerrei, que
esperamos en vías de
extinción.♦

O mito de que a China é o
país máis poboado do mun-
do caerá no ano 2050. Se-
gundo o informe Perspecti-
vas sobre a poboación mun-
dial, revisión 2006, feito pú-
blico esta semana, no 2050
os países máis poboados do
mundo, serán por esta orde:
A India con 1.658 millóns
de habitantes, a China con
1409, os EE UU con 402 millóns, Indonesia con
297 millóns, e Paquistán con 292 millóns.

Na sede das Nacións Unidas se anuncia-
ba que para o 2050, sobre a terra morarán
9.200 millóns de persoas. É dicir, que en me-
nos de medio século aumentará en 2.500 mi-
llóns, ou o que é o mesmo, en menos de 50
anos o numero de persoas que habitan a terra
incrementarase nun 25%.

As cifras son abraiantes e reabren moitos
dos debates sobre a viabilidade do planeta, e
dos actuais modelos de construción nacional
dos Estados.

Os datos non son novos, e xa na década
dos 70, Meadows e o seu equipo fixeran pú-
blica a obra “ Os límites do crecemento” fei-
to a encarga do Club de Roma, no que se che-
gaba a unha conclusión tan simple como pre-
ocupante: o mundo era finito nos seus recur-
sos e non era viábel indefinidamente.

É verdade que facían previsións que re-
sultaron incertas, e que o colapso previsto
para o ano 2000, afortunadamente nunca
chegou, pero foi o punto de inflexión para
propiciar cambios na percepción global da
actividade do home e o seu impacto na per-
manencia dun planeta, no que o 20% da po-
boación consome o 80% dos recursos. 

As novas previsións advirten que para

minguar os niveis actuais de desperdicio no
uso dos recursos, a humanidade tería que dar-
lle unha maior relevancia ao que os estudosos
do tema denominan como o factor X. Isto é, a
relación entre unha maior eficiencia tecnoló-
xica para xerar servizos no futuro con menor
consumo de recursos, que autores como Mul-
der estiman en 32 veces superior á actual.

Outra das evidencias que reflecten os datos
é a progresiva importancia dos fluxos migrato-
rios e os cambios de tendencias. A emigración
clásica de ultramar que tivo en América Latina

o seu punto de destino du-
rante moitas décadas esgo-
touse definitivamente na dé-
cada do 1990, e foi mudando
cara a migracións intrarre-
xionais, ou tendo como des-
tino final os EE UU e a UE.

Entre o 2005 e o 2050
máis de cen millóns de per-
soas deixarán os seus paí-
ses de orixe para emigrar

cara a países máis ricos. Anualmente os EE
UU recibirán 1.100.000 persoas, Canadá 200
mil. No outro destino preferente que será a
UE, Alemaña será o lugar escollido anual-
mente por 150 mil emigrantes.

Entre os datos coñecidos chama a atención
especialmente o que sitúa a México como o se-
gundo país do mundo que no 2050, enviará emi-
grantes fóra das súas fronteiras. Nada menos
que 300.000 cada ano e que terán como destino
case exclusivo o socio económico de bloque co-
mercial situado ao norte. Tan só a China o su-
perará lixeiramente e por riba dos dous centos
corenta que se estima que deixen a India.

Para calibrar a importancia do tema nas re-
lacións entre os socios comerciais do NAFTA,
abonda con repasar a axenda e os titulares que a
prensa mexicana dedica ao tema migratorio du-
rante a visita que o presidente George Bush fixo
a México esta semana. A promesa arrincada ao
presidente Bush, que máis satisfacción causou
na opinión pública e nos partidos que sustentan
ao goberno de Felipe Calderón, foi a disposi-
ción mostrada polo mandatario estadounidense
a propiciar a reforma das leis migratorias.

O principal receptor de inmigrantes do
mundo terá que decidir entre tratar os emigran-
tes como delincuentes ou abrir canles para o re-
coñecemento progresivos dos seus dereitos.♦

Crónicas do mundo

O factor X
LAUDELINO PELLITERO

‘Entre o 2005 e o 2050
máis de cen millóns
de persoas deixarán

os seus países de orixe
para emigrar

cara a países máis ricos”

O goberno e o parlamento litigan sobre quen ten a capacidade
de redactar unha nova constitución

Guerra de poderes no Ecuador

O vicepresidente do Congreso, Edison Chávez, puxa coa policía por entrar no Parla-
mento ecuatoriano.



CÉSAR LORENZO GIL
Por casualidade coincidiron
no tempo as xiras latinoame-
ricanas dos presidentes dos
EE UU, George Bush, e de Ve-
nezuela, Hugo Chávez. O pri-
meiro busca non perder in-
fluencia na rexión. O segun-
do, gañar espazo no continente.

Di Hugo Chávez que a coinciden-
cia da súa xira polo continente coa
de George Bush foi simple coinci-
dencia. Algo semellante di a di-
plomacia estadounidense, que
máis ben tentou afastar o máis po-
síbel calquera comparación entre
ambos os líderes. Mais voluntario
ou non, este “encontro” na viaxe
(só puideron atoparse nas rutas
aéreas porque os seus destinos fo-
ron diferentes) mostrou ás claras
dúas estratexias políticas para ten-
tar tutelar a América Latina.

Bush é o presidente estadouni-
dense que máis veces viaxou ao
sur de América. Din as malas lin-
guas que no pasado non facía fal-

ta que viaxase o presidente, que
xa viaxaban bastante os militares
para aconsellar os ditadores afíns.

O certo é que o presidente
norteamericano séntese débil
nun subcontinente que nunca co-
mo agora estivo tan afastado dos
intereses do norte como agora. O
empeño militar en Oriente Me-
dio deixou “desgornecido” o que
en Washington chaman “o patio
de atrás” e nese “descanso”, a re-
xión escolleu gobernos de es-
querdas no Brasil, Uruguai, Ar-
xentina, Chile, Ecuador, Vene-
zuela, Bolivia e Nicaragua. Sen
apenas tensión e grazas a amplas
coalicións, moitos países viven
profundas transicións cando non
ensaios de novas vías políticas
radicalmente distintas das dese-
ñadas polo Pentágono.

Este cambio vese tan grave no
norte que incluso as maneiras de
conducirse do seu presidente va-
riaron. Bush non viaxou pola re-
xión con soberbia nin con dureza.
Máis ben ao contrario. Tentou

aproximar posturas, facer prome-
sas “axeitadas” ao momento polí-
tico dos países que visitaba e nos
seus discursos aparece máis veces
a palabra diálogo e cooperación
ca outra cousa calquera. O Brasil,
Uruguai, Colombia, Guatemala e
México foron destinos nos que,
nalgúns casos, afianzar as alian-
zas (con Álvaro Uribe en Bogotá
e con Felipe Calderón no Distrito
Federal), noutros para tentar que
non se desamalloen os últimos
varazos en común.

Unha vez retornado á casa,
Bush ten pouco polo que se gabar.
O punto máis interesante é o acordo
para desenvolver etanol a medias co
Brasil. En realidade, o que Lula
conseguiu foi mercado para un pro-
duto (o alcol producido pola cana
de azucre) no que os brasileiros te-
ñen moitos anos de experiencia e un
mundo de terra por explotar con es-
te cultivo. Non hai que esquecer que
o etanol é para os petroleiros que
patrocinan a Bush un xeito fabuloso
de tentar cubrir os seus desaires ao

cambio climático sen apenas perde-
ren cota de mercado.

Ampliando a carteira

Xustamente, Chávez foi moi críti-
co con este acordo e incluso adian-
tou que visitará o Brasil para tratar
este tema en concreto. Os seus crí-
ticos din que unha potencia petro-
lífera como Venezuela ten medo
de que se estenda un combustíbel
alternativo. Esta posibilidade de
momento é irreal. A produción de
etanol pouco lle pode afectar ao
negocio do cru porque para que re-
sultase competidora tería que mul-
tiplicarse por máis de cen a super-
ficie adicada á cana con este fin,
unha medida que as propias auto-
ridades brasileiras ven como fatal
a medio e longo prazo (xa teñen
moita experiencia cos monoculti-
vos no pasado: cacao, caucho, ca-
fé, a propia cana…).

A viaxe do presidente vene-
zuelano por Arxentina, Bolivia,
Nicaragua, Xamaica e Haití pro-

curou, por unha banda, estender
un ideario común sobre cales de-
berían ser as chaves do desen-
volvemento destes países, moi
pobres e con moitas dificultades
cotiás. Pola outra, ofrecer unha
saída financeira para moitas ini-
ciativas que, doutra maneira,
quedarían en auga de bacallau. 

Chávez segue a difundir a di-
plomacia do reparto de beneficios
do petróleo na rexión. Contra a
idea da tradición política estadou-
nidense de que América Latina é
unha veiga a onde ir só para reco-
ller legumes, o venezuelano im-
pón outro criterio: só a través da
cooperación e o intercambio
igualitario entre pobos é posíbel
saír da miseria. Grazas ao alto
prezo do cru pode “subvencio-
nar” a creación de novas empre-
sas, a mellora das infraestruturas
e potenciar os puntos fortes de ca-
da economía que visita. E este
plano (que ten algo a ver co mo-
delo comercial chinés) é benvido
en todas as capitais que visita.♦
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O diálogo hexagonal sobre o chamado
problema nuclear de Corea do Norte se-
gue o seu ritmo e cada parte semella dis-
posta a cumprir cos compromisos adqui-
ridos na última rolda de conversas cele-
brada en Beijing. Ademais do impulso ás
negociacións bilaterais, Pyongyang con-
vidou o director xeral da Axencia Inter-
nacional para a Enerxía Atómica para vi-
sitar o seu país. Non obstante, as tenden-
cias positivas que se manifestan no con-
tencioso coreano teñen o seu contrapun-
to no agravamento das tensións arredor
de Irán. O informe entregado pola citada
axencia ao Consello de Seguridade o 22
de febreiro sinala que Teherán non cesou
as actividades de enriquecemento de ura-
nio, tal e como lle esixía o consello. O
Grupo dos Seis (Consello de Seguridade
máis Alemaña) comezaron a discutir o
pasado 5 de marzo unha resolución que
reforzaría as sancións impostas a Irán,
quen insiste en que o Tratado de Non
Proliferación non lle impide o uso da
enerxía nuclear con fins pacíficos. Rusia
e a China enredarán canto poidan para
moderar o ton da hipotética resolución. 

Todos podemos coincidir en que, en
efecto, o problema nuclear é un asunto
que lle afecta á seguridade mundial. O
sistema de non proliferación, que toma
en consideración a natureza poderosa-
mente destrutiva das armas nucleares, é
unha resposta limitada, e interesada, pa-

ra afrontar a necesidade de garantir a se-
guridade común de toda a humanidade.
Polo momento non
hai outro. Pero os de-
reitos nucleares de
que gozan determina-
dos países estabele-
cen un marco discri-
minatorio indiscutí-
bel a respecto das ne-
cesidades de seguri-
dade dos Estados non
nucleares. Esa desi-
gualdade efectiva
convértese en preocu-
pación cando un de-
terminado país é sina-
lado co dedo, limitan-
do a súa seguridade,
e, inevitabelmente,
esperta a tentación
de acadar o status
nuclear cuestionando
todo o sistema de non proliferación.

E se o nuclear é unha expresión da
seguridade global que non pode abordar-

se de xeito individualizado, tanto o con-
tencioso de Irán como o de Corea do

Norte, xorden, en
boa medida, como
problemas dos EE
UU cos citados paí-
ses. A hostilidade de
Washington, a súa
política de confronta-
ción, vén demostran-
do na práctica que a
crise é irresolúbel
sen diálogo e sen
ofrecer garantías de
seguridade comparti-
da e equilibrada. A
mellora do clima en
relación a Corea do
Norte está directa-
mente relacionada co
cambio de actitude
de Washington, faci-
litado polo estabele-

cemento do diálogo directo entre ambos
os países e a renuncia a instrumentar un
cambio de réxime pola forza. 

A busca da seguridade común é a
esencia da solución pacífica dos litixios
nucleares. Se os EE UU aspiran a ne-
garlles a seguridade aos demais para
afortalar a súa, ese desequilibrio agra-
vará o conflito. En Irán, a complexidade
é moito maior que na península coreana,
entre outras razóns, por estar claramen-
te vinculado aos intereses xeopolíticos
de Oriente Medio e o futuro do Iraq.
Condoleezza Rice asegura que os EE
UU non teñen intención de guerrear
contra Irán, pero Richard Cheney, na
súa recente xira por Asia, sinalou que
todas as opcións están abertas. Esa am-
bigüidade pouco axuda a atopar unha
solución pacífica ao problema de Irán
partindo da asunción de que a segurida-
de é un problema común. 

O grupo de estudo do problema do
Iraq recomendaba a George Bush a
apertura de negociacións directas entre
os EE UU e Siria e Irán. Abrir esa vía
de comunicación significaría acabar
cun absurdo tabú diplomático que, de
persistir, podería propiciar un gran de-
sastre. David Satterfield, coordinador
para o Iraq do Departamento de Estado,
sinalou a pasada semana que eses con-
tactos poderían abrirse pronto. Non hai
camiño mellor.♦

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

A in-seguridade nuclear 
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A busca da seguridade
común é a esencia da
solución pacífica dos

litixios nucleares. Se os
EE UU aspiran a

negarlles a seguridade
aos demais para afortalar
a súa, ese desequilibrio

agravará o conflito”

Comercio e recursos naturais seguen a ser as grandes potencias do subcontinente

Bush e Chávez buscando a tutela de América Latina

De esquerda a dereita, Hugo Chávez e George Bush en recentes actos públicos.
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O acordo asinado entre La Sexta e
a CRTVG permitiralle á canle ga-
lega emitir en directo os encontros
de liga das dúas vindeiras tempa-
das. Ademais, xa durante este
ano é probábel que se retransmi-
ta fútbol en galego algún sábado.

La Sexta finalmente acordou coa
Galega compartir os dereitos tele-
visivos, que xa partillaba coa TV
3 catalá e o Canal 9 valenciano.
Deste xeito, remata o preito que a
canle galega iniciara contra a ca-
dea que controla Globomedia por
considerar que se vulneraban os
dereitos dos galegos que non po-
dían escoitar as narracións dos
partidos dos sábados na súa pro-
pia lingua e que, ademais, non ti-
ña acceso universal ao fútbol en
aberto ao non lograr La Sexta co-
bertura completa en Galiza.

A dirección da TVG quedou
moi satisfeita co acordo porque o
prezo de cesión é ben inferior ao
que pagan as outras canles autó-
nomas. Ademais, é probábel que a
Galega emita partidos algúns dos
sábados das xornadas que faltan
para o final da liga. A TVG xa
compartiu coa canle privada esta-
tal a emisión dos partidos da Uefa
nos que participaba o Celta, un
modelo de actuación que satisfixo
as dúas compañías e que facilitou,
segundo fontes de ambas as enti-
dades, o entendemento final. ♦

N
º 

1.
26

0 
●

D
o 

15
 a

o 
21

 d
e 

m
ar

zo
 d

o 
20

07
 ●

A
no

 X
X

X

A sociedade evoluciona en todos
os sensos e sobre todo nos derra-
deiros vinte anos asistimos a un-
ha transformación substancial.

Unha das características des-
ta evolución é a incorporación de
conceptos dunhas áreas de coñe-
cemento a outras coas que apa-
rentemente non teñen nada que
ver. Este é o caso do deporte que
é utilizado como elemento inno-
vador no ámbito empresarial e
dende distintas perspectivas.

Imos ver unha destas incor-
poracións que cada vez está
mais presente, non só no ámbito
empresarial senón tamén no da
psicoloxía.

O concepto que imos ver é o
coaching, verba inglesa deriva-
da de coach que procede de co-
che, verba medieval con signifi-
cado de “vagón ou carruaxe”.
Un coach é literalmente un ve-
hículo que leva unha persoa ou
grupo dun lugar a outro.

Este concepto é empregado
tanto no mundo do deporte co-
mo no da educación. Neste caso
analizaremos o primeiro. 

A maioría de vós teredes es-
coitado que un coach é un ades-

trador e como tal encargarase de
persoas e/ou equipos. Pero esta
significación é extrapolada para
o ámbito da empresa.

Robert Dilts sinala que se en-
tende por coaching o proceso de
axudar a persoas ou equipos a
render ao máximo das súas capa-
cidades, fomentando a transcen-
dencia das súas barreiras e limi-
tacións para alcanzar o mellor de
si mesmas de forma individual e
en equipo, e dicir, adestrar. Polo
tanto, a énfase ponse tanto na ta-
refa como nas relacións.

O propio Dilts explica que a
nivel empresarial a formación
implica unha variedade de xeitos
de axudar incluíndo a formación
nas áreas de proxecto, de situa-
ción e de transición. O adestra-
mento de proxecto implica a xes-
tión estratéxica dun equipo para
acadar o obxectivo máis eficaz.
O adestramento de situación
céntrase na expansión ou mello-
ra específica do rendemento den-
tro de determinado contexto e o
adestramento de transición leva
consigo axudar as persoas a mu-
dar dun traballo ou dunha fun-
ción a outra distinta.

Nun equipo deportivo desé-
ñanse diferentes obxectivos en
función da categoría na que
compita e así temos como posi-
bilidades a permanencia na ca-
tegoría, o ascenso ou quedar na
mellor posición posíbel. O con-
texto específico é o propio par-
tido e a transición implica a mo-
dificación dun posto dentro do
esquema de xogo.

Realmente, o coaching ba-
séase no deporte, nas técnicas
características dos equipos, nas
dinámicas que acontecen no
contexto deportivo, porque se
detectou que as empresas reuní-
an moitas das premisas deste
ámbito. Hai competición, coo-
peración, interacción, conflito,
comunicación, envexa, ambi-
ción, estratexia, planificación e
resultados. Ingredientes comúns
que non son os únicos pero si
suficientemente relevantes.

Nun equipo deportivo é fun-
damental que todos os compo-
ñentes traballen no mesmo sen-
so, non se fragmenten as fun-
cións en departamentos e se de-
clinen responsabilidades. O
equipo é mais que a suma das

partes e a complexidade debe
manexarse con intelixencia, res-
pecto e recoñecemento.

Nas empresas están moi
latente todavía as loitas intesti-
nas, o individualismo e o senti-
mento de non pertenza. Os diri-
xentes xestionan as persoas co-
mo se de máquinas se tratase e
con criterios unicamente econó-
micos referidos a beneficios e
redución de custos. 

Necesítase un cambio de pa-
radigma e unha apertura de mi-
ras para darse conta de que os
problemas complexos non se re-
solven con solucións sinxelas.
As ópticas reducidas baseadas
na utilización de lupas (lentes
de aumento) impiden compren-
der as relacións existentes entre
as diferentes partes. Partes que á
súa vez están en continua evolu-
ción, que son dinámicas porque
están compostas por persoas.

O egocentrismo característi-
co das estrelas, o desprezo polas
persoas con menor rango ou
aquelas con menor cualificación,
só conducen á envexa, ás intri-
gas e aos conflictos que redun-
dan nunha menor produtividade.

Neste pais é considerado co-
mo sinónimo de produtividade
o número de horas que se adi-
can ao traballo, pero os datos re-
flecten que, contrariamente a
esta premisa, non por facer máis
horas se produce máis. Non em-
bargante, empresarios e directi-
vos insisten no cómputo erró-
neo e non dotan profesionais e
medidas encamiñadas a analizar
os factores que conviven na em-
presa, as necesidades dos traba-
lladores de distintas categorías,
a confianza entre eles, o senso
de pertenza, etc. Só existe un
proceso planificador que xira en
torno a presupostos, ingresos e
gastos, e desta forma, ciclica-
mente asistimos a reconver-
sións, crises, cambio de adestra-
dores e conflitos socio-laborais.

Cando entendamos todos
que no ámbito da política, da
empresa, da educación, etc. son
necesarias as persoas prepara-
das, pero non só tecnicamente,
senón cualificadas na conviven-
cia, no respecto, na cooperación
e na honestidade; entón será
máis doado traballar, manter a
saúde e producir eficazmente. ♦
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Empresa e deporte

Roubarlle a un pobre. O Celta caeu en Alemaña diante do Werder de Bremen (2-0) tras un partido
no que os galegos despregaron un fútbol valente e eficaz que tivo como maior inimigo un árbitro incompeten-
te e uns asistentes finos de máis marcando ou deixando de marcar fóras de xogo. Se xa na ida en Balaídos o
único gol marcárao Hugo Almeida en clarísimo fóra de xogo, deses que se albiscan cun ollo só desde o máis
alto da bancada, en Bremen o italiano Farina esfarelou as esperanzas celestes con decisións torpes e interesa-
das. No primeiro tempo mostroulle cartón amarelo a Nené logo de ser atravesado polas pernas de Naldo. Des-
pois, outravolta Almeida marca en posición dubidosa. Polo menos ben máis dubidosa da de Jesús Perera can-
do marcou o primeiro dos dous goles que lle foron anulados. Malia o segundo gol de Clemens Fritz, o equi-
po que dirixe Fernando Vázquez non deu o partido por perdido e tivo tempo e ocasións para marcar. Un equi-
po cheo de novidades, de xogadores pouco habituais que demostraron valeren para remontaren posicións na
liga, mostrou que tamén en Europa é doado roubarlle a un pobre e que o nivel dos colexiados é máis ou me-
nos igual de malo ca no campionato español. Por fortuna, semella haber azos para salvar a situación na liga.♦

BBBB iiii llllllllaaaarrrrddddaaaa

A LNB celebra
o seu ‘All Stars’
na Coruña

A Liga Nacional de Billarda
(LNB) organiza o 18 de mar-
zo na Coruña o seu encontro
das estrelas do oeste contra as
do leste, o Billarda All Stars.

A LNB ten no seu parti-
do de All Stars a cita lúdica
da tempada. O domingo 18
de marzo axuntaranxe no
Campus da Zapateira (A Co-
ruña) os mellores xogadores
do oeste e do leste para de-
mostraren que latitude é a
que está máis en forma. Este
é o segundo ano no que se
disputa este torneo.

Ademais, por primeira
vez na historia da liga cele-
brarase un concurso de vara-
dos, unha modalidade que os
organizadores queren com-
parar cos mates do básquet.

Ás 12h30 da mañá co-
mezará o concurso de vara-
dos, que demorará media
hora. Despois dará comezo
o torneo de exhibición en-
tre as estrelas do leste e as
do oeste.

Como f in  de  f e s t a
todos os  que par t ic ipen
desfrutarán dun xantar
de confraternización.  

Neste torneo, de momen-
to, o equipo do oeste estará
composto por voluntarios ao
non estar estabelecida a
LNB máis alá de Ortegal.♦

Este ano é probábel que retransmita algúns encontros

A TVG emitirá de novo fútbol as dúas
vindeiras tempadas



I Encontro de
Historiadores da Arte
Analizar a situación profesional dos histo-
riadores da arte é un dos obxectivos fun-
damentais que persegue o I Encontro de
Historiadores da Arte de Galicia, que se
celebrará do 23 ao 24 de marzo no audito-
rio da Fundación Caixa Galicia de Com-
postela. O encontro, que contará coa par-
ticipación de profesionais do sector e de
profesores, é o primeiro acto da Aso-
ciación Profesional de Historiadores da
Arte de Galicia (APHAG). Durante as
xornadas afondarase nas problemáticas da
investigación, na difusión do patrimonio,
na conservación e no mercado de obras de
arte así como na produción e na docu-
mentación de contidos. A inscrición pode
realizarse en www.historiadaarte.org.♦

20 anos da
Casa das Crechas
A Casa das Crechas cumpre vinte anos e
para celebrar estas dúas décadas dedica-
das ao compromiso coa cultura vén de
poñer en marcha unha programación es-
pecial de aniversario. Roberto Somoza,
acompañado do seu novo cuarteto actua-
rá o xoves 15 de marzo e o sábado 17 fa-
rao Xabier Muguruza. O 16 terá lugar un-
ha festa especial á que están convidados
todos os músicos que pasaron polo local.
O martes 20 presentarase  Bonovo, un trío
de acordeón, batería midi e zanfona e o
27 celebrarase a festa homenaxe a Elias
Cassamo. Con estas actividades iníciase
todo un ano de programación coa que a
Casa das Crechas quere ser reflexo da ac-
tividade cultural compostelá e galega.♦

Morre a poeta
Manuela Margarido
A poeta de Santo Tomé faleceu o pasa-
do 10 de marzo en Lisboa aos 82 anos
de idade. Nacida en 1925 en Illa do
Principe, María Manuela Margarido
uniuse cedo á loita pola independencia
do arquipélago denunciando coa súa po-
esía a represión colonialista e a miseria
que se vivía nas explotacións de café e
de cacao. Viviu en Lisboa, onde se en-
cargou de divulgar a súa cultura, e foi
ademais embaixadora do seu país en
Bruxelas. Entre os seus escritos destaca
o poemario Alto como o silencio. Entre
outras funcións, foi membro do consello
consultivo da revista Atalaia e do Centro
Interdisciplinar de Ciencia, Tecnoloxía e
Sociedade da Universidade de Lisboa.♦

Versións actuais
de Andrés Do Barro
Preto de 30 grupos do panorama inde-
pendente galego están a preparar un dis-
co con versións contemporáneas dos te-
mas de Andrés Do Barro, o primeiro
cantante galego que acadou con O tren o
número un dos superventas do Estado. A
idea parte da discográfica Falcatruada e
da plataforma A Regueifa, que edita e
distribúe contidos musicais e artísticos a
través da rede. A recompilación conterá
clásicos como Corpiño xeitoso, Meu
amor, Adeus adeus ou Para che falar de
amor. A nómina de artistas que parti-
ciparán neste disco, editado por Falca-
truada, aínda non está pechada, pero ne-
la figuran algunhas das bandas máis des-
tacadas das nova escena musical galega.♦
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CONFIAR NOS LIBROS. Cada vez resulta máis
común presentar libros co apoio dalgunha performance ou actua-
ción musical. Estas últimas semanas vimos incluso sesións teatrais
e compañías de danza actuando en liñas de autobuses urbanos. Hai
poucos meses unha institución pública realizou un campaña de pro-
moción das bibliotecas na que se lembraba que nelas había dispo-
ñíbeis películas, discos e... tamén libros. Algunha influencia ten en
todo isto a mestura de artes e públicos que trouxo a posmodernida-
de, deixando atrás a polarización enunciada por Umberto Eco entre
apocalípticos e integrados. Non habería moito que obxectar de non

ser pola sospeita de que se os escritores e os editores recorren tal-
vez con demasiada frecuencia ás performances é porque desconfí-
an das posibilidades do propio texto para interesar o público. Cabe
temer ademais que os músicos que amparan a presentación dun libro
atraian menos público do que eses mesmos intérpretes atraerían nun
concerto e tamén que os verdadeiros interesados pola literatura aca-
ben por renunciar a asistir dada a superficialidade dos actos e a pou-
ca confianza que os autores mostran cara as súas propias obras. Sería
preciso recuperar algo da fe na palabra ben dita e non esquecer, po-
las presas da época, que o tempo e a actitude que precisa cada arte
para ser asimilada son distintos. Fritir non é o mesmo que cocer.♦

Roberto Somoza.
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CÉSAR LORENZO GIL
A literatura galega olla para
Manhattan. Tres novidades
contan historias de galegos
en Nova York na procura
dos ecos da nova emigración.

Emigrantes galegos en Nova
York. Pero non aqueles que che-
gaban ofrecendo as mans para
calquera traballo hai décadas
senón traballadores de hoxe en
día, que buscan na Gran Mazá o
anonimato, unha nova oportuni-
dade ou simplemente pescudan
nesa tópica atracción pola cida-
de máis influente do mundo.

Ratas en Manhattan, de
Francisco Álvarez Koki (Sotelo
Blanco) é un conxunto de 18
relatos xustamente sobre esa
emigración, xa non só galega,
que busca á sombra dos raña-
ceos unha oportunidade de
conseguir o soño americano. O
autor, veterano poeta e residen-
te en Nova York desde hai moi-
tos anos, reflexiona sobre a ci-
dade que non sae nas películas,
que escorrentaría os turistas,
que fai sufrir día a día os traba-
lladores mal pagos e tristeiros
que case sempre fracasan na
súa arela de saíren da miseria.

As historias teñen como “es-
cusa” diferentes fontes: as pro-
pias vivencias do autor (que se
converte en narrador en moitas
ocasións), as noticias e incluso a
vella tradición de contos de in-
dianos que tan ben desenvolve-
ron outros escritores como Xosé
Neira Vilas ou Celso Emilio Fe-
rreiro. O común a todos os escri-
tos é o enfoque desmitificador
dos meles do capitalismo tendo
como teatro as rúas dun Nova
York ás veces melancólico, ou-
tras inhumano e en moitas oca-
sións tan sedutor que toda a dor
que xera parece limitado á beira
das marabillas que ofrece.

Koki (A Guarda, 1957) ten
unha dilatada experiencia lite-
raria, especialmente no eido
poético. A metrópole estadou-
nidense sempre estivo moi pre-
sente nos seus libros. Non en
van, gañou, entre outros pre-
mios, o de Teatro Latino de
Nova York coa obra Quemar
las naves, escrita a medias co

colombiano Miguel Fálquez.
En Xelamonite, de Luís Pa-

radelo (Galaxia), Nova York ten
moita menos importancia. Nesa
cidade comeza esta persoal his-
toria sobre lembranzas, coa loita
armada en Galiza de pano de
fondo. Comeza en Newark (No-
va Jersey) e acaba supostamente
nun hospital de Nova York. Na
novela, o protagonista é un de-
sesperado cheo de fracasos que
se adica a fumar maría e fre-
cuenta perigosas compañas que
o farán correr moitos riscos.

Nesta novela do debutante
Paradelo (Ponferrada, 1956), a
cidade é unha especie de antóni-
mo do refuxio. Chegado alí para
comezar un novo amor que na-
cera en Galiza, as cousas tórcen-
se e os rañaceos acaban servindo
de paraugas para unha baixada
ao inferno que só acabará cando
colla o avión de volta.

No camiño do que ocorría
coa novela de Álvarez, en Xe-
lamonite a metrópole pesa co-
ma unha lousa sobre o persona-
xe. O cimento, o fume dos es-
capes dos coches ou as luces de

neón son coma paradas nun ca-
miño cara ao inferno mental e
persoal do emigrante.

A confusión urbana

En O home inédito, de Carlos G.
Meixide (A Rotonda), Lucas ta-
mén é un emigrante en Nova
York aínda que a súa ollada so-
bre a cidade non é tan sinistra,
polo menos acaba máis adubiada
de alegrías e esperanzas, aínda
que finalmente acabe en fracaso.

O protagonista desta novela
é un coruñés afeccionado ao
Deportivo que consegue na
Gran Mazá un traballo como
locutor de fútbol nunha canle
latinoamericana. O libro tamén
ten unha parte “galega” que su-
cede cando o protagonista é es-
tudante en Compostela. Na
“metade” neoiorquina, Lucas
vive en directo o 11-S e acaba
facendo amizade cun profesor
de literatura brasileiro e con dú-
as das súas alumnas, as corea-
nas Sun-Young e Mi-Hee, nuns
intres de gran desconcerto na
cidade. Ao tempo que se namo-

ra das dúas mozas coreanas un-
ha detrás da outra, terá que evi-
tar o acoso sexual de Claudita,
a filla do seu xefe arxentino.

A través de diálogos rápi-
dos e con moita graza, Meixide
deixa ver a Nova York dos ca-
fés, do metro, dos clubs con
música en directo e esa mestu-
ra de liberdade e cosmopolitis-
mo que fai posíbel que un gale-
go acabe falando en portugués
cunha coreana que ten, ao mes-

mo tempo, un mozo de Seúl
que é fan de Zinedine Zidane e
de todo o Real Madrid.

Mais ese ambiente ten o seu
contraste na explotación que
Lucas sofre do seu xefe fascis-
ta, que se albisca nas vidas de
moitos emigrantes latinos que
malviven na cidade, que apare-
ce como por azar nesa pesadu-
me ás veces tan negra que pai-
rou sobre a metrópole tras a
queda das Torres Xemelgas.♦
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Tres historias de Nova York
Varias novidades literarias transcorren á sombra dos rañaceos

Se Nova York ten atractivos
de máis para chamar a aten-
ción dos escritores galegos,
algo semellante ocorre con
Lisboa. A capital portuguesa
estivo e segue estando moi
vinculada a Galiza por razóns
de obvia proximidade e ao
longo da nosa historia literaria
deu mostras de excelente ma-
ridaxe. Un dos últimos litera-
tos que se mergulla diaria-
mente neses elos é Ramiro
Fonte, director do Instituto
Cervantes da cidade, desde a
súa columna mensual n’A No-
sa Terra. Pero non é o único.

A novela Aínda, de Xa-
vier Franco Alonso (Sotelo
Blanco), foi finalista do últi-
mo premio Lueiro Rey de na-
rrativa curta. Nas súas páxi-
nas o real protagonista é a
Lisboa actual. Un escritor de

certo éxito ten unha ruptura
amorosa e marcha para a ci-
dade do Tejo coa idea de es-
cribir unha novela que ha na-
cer inspirada alá. Todo o rela-
to é un percorrido sentimen-
tal pola cidade buscando os
ecos doutros escritores. Nun
ambiente de evocación e de
constante descrición de ca-
sas, restaurantes e rúas reais,
Franco insire dúas tramas no-
velescas polo medio, ben lis-
boetas, que unen a historia de
Aínda con outras olladas so-
bre a capital que fixeran ante-
riormente outros escritores
ou cineastas non portugueses. 

O libro está baixo a in-
fluencia de Peter Handke (o
libro iníciase cunha cita súa) e
de Antonio Tabucchi, espe-
cialmente da súa obra Ré-
quiem. O propio narrador bus-

ca paraxes e pasaxes dese li-
bro, como a divertida busca
dun maître que na obra do ita-
liano xogaba unha partida de
billar. Velaí unha das caracte-
rísticas máis interesantes da
obra. Franco non quere descu-
brir Lisboa como personaxe
literario senón seguir o seu
rastro nas cartas das casas de
comidas, nos tranvías, nas
avenidas e nos parques.

Outra obra premiada, esta
vez co Carvalho Calero
2004, foi Inxalá, de Carlos
Quiroga (Laiovento), publi-
cada o ano pasado. É este un
relato situado a medias en
Lisboa a medias en Etiopía.
O protagonista evoca unha
viaxe iniciática a África ao
xeito de vello aventureiro se-
guindo as pegadas de Rim-
baud. Ao mesmo tempo, de-

bulla os seus recordos da vi-
da en Lisboa. Se a de Franco
é unha novela dun visitante,
dun observador admirado, na
de Quiroga o protagonista
parece lisboeta queira ou non
e as rúas perden épica. O am-
biente que se relata é noctur-
no e/ou estudantil e nace
dunha nostalxia menos poéti-
ca, máis irracional.

Como curiosidade, o li-
bro complétase con varias
fotografías, moitas delas de
paisaxes urbanas de Lisboa.
E outra máis, lembran a no-
vela de Tabucchi A cabeza
perdida de Damasceno Mon-
teiro? Pois ben, o italiano
inspirouse de seguro nunha
rúa que hai en Lisboa do
mesmo nome, recordo a un
alcalde lisboeta da segunda
metade do século XIX.♦

E dúas de Lisboa

Carlos G. Meixide, autor d’O home inédito; Francisco Álvarez Koki, de Ratas en Manhattan; Luís Paradelo, de Xelamonite; Xavier Franco Alonso, de Aínda; e Carlos Quiroga, de Inxalá.
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Verges, a súa vila natal, será
o lugar onde Lluis Llach, co-
mo anunciou o ano pasado,
porá fin á súa presenza públi-
ca como cantor. A expecta-
ción dese derradeiro concer-
to o vindeiro 24 de marzo, co-
as entradas esgotadas desque
se puxeron á venda, obrígano
a programar para o día se-
guinte unha nova actuación.

A despedida de Llach é con to-
da a foguetería da expectación
e con varios frentes abertos.
Ademais dos concertos de Ver-
ges, desde o día 9 de marzo pó-
dese ver en diferentes cines a
película Llach, la revolta per-
manent. Ningunha sala galega
ten previsto ofrecelo, e haberá
que esperar á saída en DVD da
película que percorre diferen-
tes lembranzas autobiográficas
do músico xunto coas imaxes e
testemuñas dos protagonistas
dos sucedos ocorridos en mar-
zo de 1976, en Vitoria, cando
se produciu unha matanza de
traballadores (50 mortos e máis
de 100 feridos de bala). Aque-
les feitos inspiraron a Llach
unha das súas obras máis im-
presionantes, Campanades a
morts que foi interpretada para
a película nun concerto público
xunto ao Orfeón Donostiarra.
A película é, daquela, a historia
dunha canción, o retrato da
persoa que a escribiu e a cróni-

ca dos feitos que a provocaron.
Está dirigida por a Lluís Danés
con guión de Lila Pla Alemany
e Lluís Arcarazo. 

Concerto derradeiro e
novo disco

O concerto de despedida forma
parte da xira “I”, que xa estivo o
ano pasado en Vigo, e no que
Llach recolle os temas do disco
co mesmo título que finalmente
ven de saír á venda. O espectá-
culo de despedida é un percorri-
do por estas novas cancións en-
treverado polos temas máis co-
ñecido de Llach, desde Viatge a
Itaca a varios dos temas de poe-
tas cataláns musicados polo
músico catalán, nomeadamente
polo que rematou ser estreito co-

laborador, Miquel Martí i Pol.
“Retírome porque creo nas

cousas que canto, como o da
viaxe a Itaca, e gostaríame
practicala”, dicía en maio pasa-
do nunha entrevista en A Nosa
Terra. E respondía tamén aos
porqués desa retirada, “a razón
primeira é estética. Se miramos
estes anos como unha película
hai que procurar que acabe
ben, e se é unha canción debe
ser cun acorde harmónico. Coi-
do que remato en plenas condi-
cións. É un momento de forza e
resulta bon para poñer o ramo.
Non quero estar a mercede dos
accidentes laborais da idade.
Ademais eu apreciei moito os
colegas que teño e tiven que
morreron enriba dos escena-
rios, pero non o vexo para min.

Non tanto por razóns físicas
como polo que ten que ver co
motor creativo que debes levar
dentro e que penso que é difícil
manter. Agora son un vello moi
noviño, e quero xestionar o
tempo que teña por diante, se-
xan trinta, vinte ou cinco anos;
teño ganas de aprender outras
cousas, de vivir doutra manei-
ra. Os que estades lonxe qui-
zais non o notedes tanto, pero
son corenta anos de viaxes,
presentacións, actuacións por
todas partes.... e a min gostarí-
ame vivir aprendendo a ser
doutra maneira. Penso que os
últimos anos dunha persoa son
moi interesantes, atractivos e
tamén difíciles. Cheos de retos,
contradicións e sabedorías, e
tamén do aprisionamento da
experiencia. Pretendín sempre
que o ser humano se debe sen-
tar na cadeira da platea e mirar-
se nese proceso que te leva ao
final. Non o digo desde a triste-
za necrolóxica de todo iso, se-
nón como experiencia vital. Eu
crin algunhas cousas que can-
tei, como o do Viatge a Itaca e
gostaríame practicalo. Os anos
que quedan son un reto espe-
cial. Ao final do camiño na vi-
da o ser humano atópase unha
porta na que todos os reflexos
mentais e físicos adquiren unha
dimensión especial. Tiven sor-
te nesta vida e teño unha baga-
xe que quero confrontar con al-
go que non sexa cantar”.♦

Lluis Llach pon o ramo en Verges
ás súas actuacións públicas
Simultaneamente estréase a película La revolta permanent

Política
VÍTOR VAQUEIRO

Circula pola Rede, de
boca a orella, e na
imprensa

correspondente unha noticia
referida a Abel Caballero,
candidato do Partido
Socialista Obrero Español a
alcaide de Vigo. A devandita
nota refírese a unha crónica
aparecida nun meio
xornalístico na que se
proclamaba, con fotos
incluídas, o xantar que o
candidato celebrara cunha
familia humilde dun bairro
periférico vigués. Na crónica
comentábase, e as
fotografías tal apresentaban,
a familiar e entrañábel cena,
con todos os requisitos
indispensábeis: mesa
disposta ao xeito popular,
camaradaxe e, como non
podía ser menos, bico de
Caballero a un meniño que
tiña no seu colo. Só un
mínimo detalle, aos poucos
días do acontecemento, que
botaba por terra toda a
andaimaría. O xantar,
segundo todos os indicios,
celebrárase no fogar da
persoa responsábel de
campaña do candidato
sociata, se se me permitir o
termo cariñoso, que, non
preciso dicelo, non ten outra
connotación que a que
corresponde a un lixeirísimo
sentido do humor.

Non vou falar da dose de
verdade que acompaña unha
fotogradía, no seu estatuto
de verosimilitude nen nada
semellante. Alá cada quen
que siga a acreditar nunha
imaxe técnica e no pé de
foto que adoita acompañala. 

Só desexo dicer unhas
poucas palabras en volta da
especial hierarquía de que
desfruta o colectivo político
profisional. Resulta o
exercicio da calumnia e a
falsidade unha constante nos
representantes públicos, ou
naqueles que arelan selo en
tempo máis ou menos breve,
sexa goberno e oposición
incluídos. É posíbel que sexa
certa a hipótese que o
Estado, pola súa mesma
natureza só poda mentir. O
que resulta menos entendíbel
é que o común da xente
conseguira integrar no
dispositivo intelectual
proprio a verdade de que o
político é sinónimo de
caloteiro sen se alterar,
suportando con estoicismo
frases delirantes que
postulan que “a política é a
arte do posíbel” ou que “en
política, nunca quer dicer
sete días e sempre unha
semana”, oracións, ambas as
dúas, que figuran, sen
escreber, mais
implicitamente, como ponto
limiar de calquera programa
partidario. Penso que vai
sendo hora de buscar outro
nome para esa actividade
que ten a ver con escano,
moción, lei, cuestión de
confianza ou deputado. A
Política é cousa moi
distinta.♦

XA N  C ARBALLA



Título: Canícula.
Autora: Mariña Pérez Rei.
Edita: Sotelo Blanco.

Pode cambiar de coche, o sis-
tema quere que vostede mude
de auto frecuentemente, habili-
tou os instrumentos financei-
ros  precisos
para que, ain-
da non tendo
cartos, merque
unha nova vi-
venda ,  máis
soleada, máis
espazosa, con
máis  mar  ou
máis  monte.
Porque é vos-
tede libre. Po-
de vostede es-
c o l l e r  e n t r e
unha variadí-
sima oferta de
festas gastro-
nomicas, non
se queixe; mire que cantidade
de televisións poden acompa-
ñalo, convencionais, dixitais,
de pago, por se fora pouco in-
clusive algunha fala na súa lín-
gua. Lembre que é vostede li-
bre, pode escoller o tipo de vi-
deoconsola para os seus fillos,
ou botar moza, ou divorciarse,
tamén emborracharse, mesmo
é libre para suicidarse ou para
praticar nudismo ou mudar de
sexo. Libros como este Caní-
cula lémbranllo.

A primeira vista, esta nove-
la coa que Mariña Pérez Rei
obtivo o Lueiro Rei de 2006,
presenta unha historia futuris-
ta, é dicir, localiza a trama nun
tempo que nin foi nin é, senón
que será. Posibelmente será, se
a humanidade non lle pon freo
ao efecto invernadoiro. Algún
día isto pode ser un inferno, un
deserto oscilante entre picos
extremos de frío e calor. En-
tón, esa mesma humanidade,
deberá procurar refuxio no mar
ou baixo terra. Mariña Pérez
Rei sitúanos nesta conxuntura.
Non é a primeira vez que na
narrativa galega se fala de pla-
taformas mariñas, auténticas
macrocidades flotantes, como
hábitat futuro do ser humano.
As cidades soterradas tampou-
co están ausentes.

É unha historia das chama-
das de ficción científica, mais
non desas que esgotan a súa
finalidade na vertente lúdica
da lectura, a historia dese fu-
turo pretende (e logra), como
obxectivo irrenunciábel e om-
nipresente, que o lector se in-
terrogue a cerca do agora. De
feito Canícula é a historia
dunha fuxida cara adiante
que, moi significativamente,
ten que adentrarse no pasado.
O capitán Silva decide aban-
donar a plataforma que co-
manda e internarse no calci-
nado interior, vai na procura
das súas raíces, necesita coñe-

celas para desa maneira tratar
de entender unha vida, a súa,
sen sentido. Isto serve para
contrastar a civilización mari-
ña e a terrestre, o progreso,
tecnoloxía e o alto control do
mar fronte á tradición que os
habitantes das cidades cata-
cumba gardan nas súas me-
morias ou, no seu defecto, nas
correspondentes memos.

Sendo, como é o Lueiro
Rei, un premio de novela bre-
ve, exposto sempre a xogar
nas marxes da indefinición,
imos atopar un discurso cun-
ha cantidade de personaxes
menor cá da novela e un de-
senvolvemento da trama que
excede as posibilidades do

conto para aproximarse ao da
novela. 

No caso de Canícula son
182 páxinas, un número exce-
sivo, aínda tendo en conta a
indefinición antes mentada.
As personaxes son poucas. O
capitán Silva é o centro dun
trío que se completa con Lola
e Parada, irmáns. Hai outras
personaxes puntuais, acciden-
tais, inclusive algunha pedía
meirande atención. Todo pare-
ce disposto para indagar nas
relacións e personalidades in-
dividuais dese trío no que tra-
bou a traxedia, mais non per-
mite ver evolución nas perso-
naxes porque non pode existir
esta. Aquela trama de base

ecolóxica mantivo sempre nun
segundo plano, ao pairo, o ollo
orweliano da torre Aloia. O
desenlace é unha denuncia das
consecuencias do pensamento
único, dunha sociedade mansa
que se deixou dirixir cara ao
desastre ecolóxico. As perso-
naxes, polo tanto, son bonecos
teledirixidos desde ese pensa-
mento único.

A trama da novela está con-
figurada para subsistir nun mar
de indefinicións. Xa falamos
da xenérica. Porén esa indefini-
ción aféctalle tamén ás perso-
naxes. O trío protagonista vive
unha traxedia, mais se non hai
un estudo de personalidades
tampouco está claro cal é o pa-
pel que cada un deles xoga ne-
sa traxedia. Desde a perspecti-
va narrativa, que as personaxes
sufran a acción mais que prota-
gonizala resulta unha renuncia
moi arriscada que hai que ma-
nexar con moito coidado e nes-
te caso pérdese narratividade. 

O resultado final é o dun
discurso que lle custa engan-
char o lector, que abusa do con-
fusionismo, hai moita aluci-
nación e moitas cousas pouco
claras (a enfermidade da fami-
lia de Silva, a relación con Lo-
la e Parada, as vagas da felici-
dade...) durante moito tempo
como para que abonde a com-
pensación do desenlace, que
sería máis efectiva se o discur-
so fose máis breve. 

Deste xeito, o máis salien-
tábel son esas cuestións sobre
as que nos propón reflexionar,
cales son os límites da liberda-
de, até que punto é lícito o total
control sobre a vida dos homes
por parte dun número restrinxi-
do de persoas, a concienciación
sobre as consecuencias do
efecto invernadoiro...♦

XOSÉ M. EYRÉ
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A táboa periódica
O nome e o símbolo dos
elementos químicos, de M.R.
Bermejo, A.M. González-Noia
e M. Vázquez, é un diccionario
de todos os elementos
químicos. Amais de
dar o
nome en
galego fai-
se unha
pormenori-
zada expli-
cación de
cada un de-
les (incluín-
do a
historia) e
incluso se
acompañan
fotografías nalgúns casos. Edita
a Xunta de Galicia.♦

Historias
do tsunami
Xerais publica O son das
buguinas, obra colectiva que
consta de textos de Marilar
Aleixandre,
An Alfaia,
Fran Alonso,
Rosa Aneiros,
Agustín
Fernández
Paz, María
Reimóndez e
Dolores Ruíz,
ilustracións de
Xulia Barros e
fotografías de
Paco
Vilabarros, todo preparado po-
la ong Implicadas/os no
Desenvolvemento con motivo
do tsunami que provocou cen-
tos de mortos no sul de Asia.♦

Porto e arsenal
No século XVIII, o marqués de
la Ensenada decide converter
unha pequena vila galega no
centro da in-
dustria da
guerra naval.
Así nacía o
porto e o arse-
nal de Ferrol,
que pronto
chegaría a ser
un destacado
centro urbano,
militar e indus-
trial. Guerra e
mar no Ferrol
da Ilustración, de Alfredo
Martín García, é un estudo so-
bre a participación dos
ferroláns na armada daquel
tempo. Edita Embora.♦

Sobre a guerra
Santiago Alba Rico, tradutor e
guionista, publica Vendrá la
realidad y nos encontrará dor-
midos. (Partes
de guerra y
prosas de re-
sistencia),
conxunto de
textos
referidos ás
consecuencias
do 11-S e ao
clima de terror
militar que se
impuxo desde aquela no mun-
do enteiro. Edita Hiru.♦

O resultado
final é
o dun
discurso
que lle
custa
enganchar
o lector,
que
abusa do
confusio-
nismo.

Sobre macrocidades flotantes
Mariña Pérez Rei explora en Canícula os límites da liberdade

FFIICCCCIIÓÓNN
1. VIAXES NO SCRIPTORIUM.
Paul Auster.
Galaxia.

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

3. PALABRAS CONTADAS.
Camilo Franco.
Xerais.

4. LOIS E HELENA
BUSCÁNDOSE UN DÍA
DE TORMENTA.

Manuel Veiga.
Galaxia.

5. DRAGONA.
Xavier Queipo.
Xerais.

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. O MOVEMENTO LIBERTARIO
EN GALIZA.

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

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

Xosé Mexuto.
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)

Imaxe da portada de Canícula e, arriba, retrato da autora, Mariña Pérez Rei.
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Título: O que ocorreu despois de que Nora 
abandonara o seu home ou os piares da so-
ciedade.
Autora: Elfriede Jelinek.
Tradución: Susana Fernández e Franck Meyer.
Edita: Xerais/IGAEM.

“Unha muller non pode ter per-
sonalidade auténtica na socie-
dade actual, dado que esta so-
ciedade é exclusivamente mas-
culina, con leis e sistemas xu-
diciais que xulgan a conduta
feminina dende un punto de
vista exclusi-
vamente mas-
culino”. Son
palabras de Ib-
sen, proceden-
tes das notas
previas á es-
critura de Ca-
sa de bonecas.
O final desta
obra, –co cele-
bérrimo porta-
zo que indica
inequ ivoca -
mente que No-
ra abandona o
seu home para
vivir por fin
unha vida
independente–
foi xustamente
cons iderado
pola causa feminista coma un
símbolo de liberación que hou-
bo de ser enxalzado durante
décadas. Mais as cousas non
sempre son tan sinxelas e El-
friede Jelinek –á que baixo nin-
gún concepto se pode acusar
de escritora pusilánime á hora
de remexer na parte escura da
sociedade– toma este final da
obra de Ibsen como punto de
partida para imaxinar, como o
descritivo título indica, O que
ocorreu despois de que Nora
abandonara o seu home… E
deixamos á parte o de …ou os
piares das sociedades para lle
lembrar ao lector desmemoria-
do que Os piares da sociedade
é outra obra de Ibsen na que se
trata o espiñento tema da opo-
sición entre os intereses do ca-
pital e os intereses xerais. 

Esta asociación dos dous
temas procede, claro está, da
tese de que parte a obra: a
opresión das mulleres non ce-
sará mentres o capitalismo se-
xa o sistema dominante, xa
que as relacións entre opreso-
res e oprimidos no ámbito
económico constitúen o mode-
lo que se transfire ás relacións
entre homes e mulleres na es-
fera privada. Unha tese que os
lectores de Jelinek recoñece-
rán, dado que a autora a reto-
mou na súa posterior novela
Lust. E unha tese, en fin, que
non corresponde moi ben con
estes tempos en que parece
obrigatorio responder “si, pero

non radical” cando lle pregun-
tan a alguén se se considera
feminista. 

Pero non pense o lector que
estamos ante un deses exem-
plos de teatro de ideas que con-
teñen máis ideas ca teatro. Aín-
da que O que ocorreu… man-
tén un chisco de artificiosidade
–á que a autora, por outra ban-
da, non renuncia– plasma
aquela tese nunha estrutura que
denota un concienzudo coñece-
mento do xénero teatral, singu-
larizando o conflito polo pro-
cedemento de situalo –moi in-
telixentemente– nos anos que
precederon á ascensión dos na-
zis ao poder e alicerzándoo a
través dunha creación de per-
sonaxes sustentada nunha so-
berbia enxurrada de imaxina-
ción lingüística que mestura
ironía, comedia negra e esaxe-
racións propias da farsa. 

E aquí debemos facer unha
pausa para reparar na impresio-
nante xenealoxía que Jelinek
recolle nesta súa primeira obra
para a escena (falamos de
1979). Todo comeza cun Ibsen
que fundou o teatro moderno
introducindo a análise da reali-
dade nas súas obras e adiantán-
dose así a Brecht en medio sé-
culo. Un Brecht tamén presen-
te nese anceio de encaixar for-
ma e contido de xeito incon-

fundíbel, a través –como a pro-
pia Jelinek observou– da lin-
guaxe. Un recurso que tende
unha ponte co teatro de Bern-
hard, co seu inimitábel ritmo
de lingua falada. E eu aínda en-
gadiría a Odön von Horvath,
un autor case esquecido até que
Peter Handke o recuperou. E
mesmo a Fassbinder, que non
en van escolleu a Ibsen como
un dos autores que había de di-
rixir sobre as táboas.

Todo esta galería de antepa-
sados ilustres debe servir, en
primeiro lugar, para desmentir
a contracapa desta edición que
cita unhas declaracións de Jeli-
nek –“escribo contra o teatro”–
que deben aplicarse a unha eta-
pa posterior da súa escrita dra-
mática na que tende a unha ex-
perimentación máis enérxica,
sección Heiner Müller. E, en
segundo lugar, para que o lec-
tor perciba que a totalidade
desta tradición teatral se dirixe
ao desenmascaramento da lin-
guaxe como agochadoiro da
ideoloxía e para que aprecie o
espléndido labor de Jelinek na
consecución desta tarefa. 

Así, será testemuña de co-
mo na primeira etapa do seu
camiño cara á emancipación,
Nora comeza a traballar nunha
fábrica seguindo os clixés que
prometen a realización me-

diante o traballo, para se deca-
tar, na primeira entrevista co
Xefe de persoal, que as habili-
dades que se lle esixen para o
seu emprego son exactamente
as mesmas que precisaba para
ser ama de casa. Máis tarde,
cando lles confíe ás súas com-
pañeiras da fábrica que aspira
á unidade entre corpo e alma
–máis clixés– elas retrucarán-
lle observando que tamén de-
sexan manter a unidade, tendo
en conta que as máquinas fa-
brís poden cortalas en anacos
ao menor descoido. O seu ro-
mance co cónsul Weygang
–paradigma do capitalismo e
trasunto do cónsul Bernick de
Os piares da sociedade–, a súa
asunción da ideoloxía domi-
nante... son todos episodios
que a autora aproveita para re-
velar os significados ocultos
das aparentemente inocentes
palabras que repetimos a co-
tío, cun sentido do humor máis
ben macabro e cun feroz sar-
casmo que non elude a cruel-
dade. Por exemplo, Weygang
chega á conclusión de que a
muller é menos rendíbel que o
capital: este revalorízase coa
súa acumulación, mentres que
a “acumulación” na muller só
engade celulite. Os diálogos
adquiren unha estarrecedora
comicidade pola distancia que
separa o discurso dunha reali-
dade que sempre se manifesta
máis crúa do que os máis pesi-
mistas prognosticos agoiran. E
así, até o desesperanzador fi-
nal, que chega dun xeito que o
lector xa agarda tras contem-
plar as continuas frustracións
que sofre a protagonista na súa
aventura. 

Quizais o máis curioso é
comprobar como tras toda a
dureza exhibida, o que resta é
unha mirada compasiva sobre
os personaxes. Algo que só se
pode permitir unha escritora
con tantos recursos como Jeli-
nek, capaz de captar os máis
sutiles movementos da exis-
tencia e –evitando a suxestión
a toda costa– expoñelos á mi-
rada pública cunha coraxe im-
púdica e directa. Unha estrate-
xia que apunta á busca do co-
ñecemento e á intención
exemplar ibseniana. E é aquí
onde reside a forza deste tex-
to: son os seus excesos expre-
sivos os que permiten a refle-
xión, o confronto cunha situa-
ción que en absoluto nos é
allea e que supera o seu marco
histórico para obrigarnos a en-
carar un pouco compracente
retrato da sociedade en que vi-
vimos. Desta fortaleza xorde o
formidábel poder de atracción
desta gran obra.♦

MANUEL XESTOSO

As relacións
entre
opresores e
oprimidos
no ámbito
económico
constitúen
o modelo
que se
transfire
ás relacións
entre
homes e
mulleres
na esfera
privada.

Eco
Nº 190. Marzo 2007. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez entrevista a
Francisco González, presiden-
te da empresa de construción
naval Barreras, e Xoán
Carmona, coordinador do
libro Empresarios de Galicia.
Paulo Vázquez entrevista a Pi-
lar Pin, directora da
Fundación Galicia-
Emigración.
Carlos
Permui
conversa
co presi-
dente de
Aproin,
Xavier
Garrido e
co
presidente
do Institu-
to para a
Axuda ás Pemes e á Investiga-
ción de Portugal, Jaime Serrão
Andrez. Esther Garrido fala
con Cristina Pedreira, respon-
sábel do Departamento de Xu-
ventude da UGT-Galicia. Ade-
mais, as habituais seccións so-
bre a actualidade económica
do mes pasado.♦

Galicia Solidaria
Nº 2. Decembro 2006. 
Dirixe: Xosé María Torres.
Edita: Coordinadora Galega de ONGs.

O novo presidente da
coordinadora, Xosé María To-
rres Bouza, explica as chaves
deste ano nunha institución
que renovou par-
cialmente
a súa xun-
ta
directiva.
Publícanse
os importes
das subven-
cións públi-
cas para
proxectos de
cooperación.
Ademais, as
principais novidades sobre a
área da solidariedade. Co bole-
tín entrégase un panfleto en
homenaxe a Rosa Lee Parks, a
negra que se negou a cederlle o
seu asento nun autobús a un
branco.♦

Díxitos
Febreiro 2007.
Dirixe: Xavier García.
Edita: Centro de Supercomputación de Galicia.

Esta publicación actualiza as
novidades sobre este
departamento
informá-
tico que
pertence
ao
Consello
Superior
de Inves-
tigacións
Científicas
español e
que recibe
finan-
ciamento do Fondo Europeo
de Desenvolvemento
Rexional. Entre outras
noticias, inclúense servidores,
ferramentas e procesos.♦

Variación sobre temas de Ibsen
Xerais e o IGAEM publican
o primeiro texto teatral da premio Nobel Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek.



Título: Il partito armato. Gli “anni di piom-
bo” in Italia.
Autor: Giorgio Galli.
Edita: Kao Eidizioni.

Profesor  de historia das doutri-
nas políticas na universidade
estatal de Milano, Giorgio Galli
(1928) está considerado como
un dos máis atentos observado-
res (e analistas) da política ita-
liana actual, e dos anos do “te-
rrorismo” en particular. Autor de
infinidade de libros, dedicou di-
versos traballos ao fenómeno do
terrorismo en Italia, sendo un
dos máis coñecidos (con Affari
di stato) Il par-
tito armato, en
que historiza e
analiza a apari-
ción da loita
armada en Ita-
lia a partir de
1968, e aínda
que se refere
aos grupos de
extrema derei-
ta, o libro está
centrado, so-
bretodo, nas
Brigadas Ver-
mellas, e ou-
tros grupos
menores como
os Gap (Grupi armati proletari,
fundado polo editor Feltrinelli),
22 de outubro, Prima Linea,
Formazioni comunista armata,
Unitá Comuniste combattenti,
Pottere comunista, Lotta armata
per il comunismo, etc.

As Br (Brigadas Vermellas)
foron o grupo máis potente e
que máis accións levou a cabo.
Os seus fundadores eran,
maiormente, veteráns das loi-
tas estudiantís ou obreiros mo-
zos curtidos na Pirelli, na Fiat,
na Sit Siemens ou en loitas en
rexións como Trento ou Reg-
gio Emilia. Case todos eles de
familias de tradición socialis-

ta/comunista ou católi-
co-progresista. As
primeiras accións
destes grupos foron
de autodefensa ou
queima de automó-
beis de directivos ou
policías, asaltos a
sedes da Democra-
cia Cristiá ou do Mo-
vemento social Ita-
liano (MSI). Tanto as
Br como Prima Linea
naceron en fábricas,
danse a coñecer cunha
primeira acción vio-
lento-propagandística,
o 25 de xaneiro de
1971; até mediados de
1973 a organización
non está “notabelmente
consolidada”, e a partir
dese momento que mili-
tantes de Pottere ope-
raio e Lotta continúan
pasan a formar partes
das ringleiras das Briga-
das. A segunda, non ten
data fixa de nacemento,
aínda que se supón que
foi cara a setembro de
1976. 

Se ben o primeiro mor-
to da loita armada foi o editor
Feltrinelli en 1972, teoricamen-
te estoupoulle un artefacto ex-
plosivo que ía colocar, non se
descarta que fose asasinado po-
los servizos secretos –eternos
convidados nos grupos arma-
dos italianos–, a primeira ac-
ción das Brigadas vermellas
con mortos non ten lugar até
1974, o que os obriga a unha
clandestinidade total e a perder
contacto coas fábricas (onde
gozaban de certa popularida-
de). Cando a primeiros de 1975
é detido un dos seus fundadores
(Renato Curcio), comeza o seu
declinio. Ao ano seguinte, o
controvertido Mario Moretti re-
organiza as Brigadas e comeza

o que moitos observadores cha-
man “a fase escura”. Até o mo-
mento do asasinato, dous anos
despois, do caso Moro. Moretti
teoriza a unión da vangarda
proletaria coa delincuencia au-
tónoma, o que levará a unha in-
filtración, e manipulación?, das
Brigadas por parte dos servizos
secretos de tres países: Italia, os
USA e... Israel. As relacións do
Mossad coas Bri databan xa de
1973-1974. Galli, con datos ti-
rados de enquisas xudiciais e
parlamentarias, que moitas ve-
ces non chegaron até o final,
analiza os puntos escuros do
asasinato de Moro. As estrañas
actuacións policiais, os escuros
vínculos de homes da loxia P2
–case todos os dirixentes poli-

ciais italianos e dos
servizos secretos
deste país eran mi-
litantes da P2, cu-
xo dirixente, o
banqueiro Calvi
apareceu afoga-
do, “suicidado”–
coas Bri, chegan-
do a unha con-
clusión: a orde
do asasinato de
Moro procedeu
dalgún servizo

secreto. Os servizos secretos
italianos sempre tiveron “ópti-
mas informacións sobre as Br
mais non sempre as usaron”.

Se ben, Galli nunca esquece
o “contexto” político italiano
(“curiosamente”, as grandes ac-
cións do partido armado realí-
zanse en momentos políticos
moi concretos) unha das súas
conclusións resulta pouco dis-
cutíbel, vista a situación actual
de Italia. Esta é que “a loita con-
tra o partido armado, presenta-
do como problema crucial do
sistema político ‘esvaeu a aten-
ción operativa’ (por usar a ex-
presión do líder democristiano
–Andreotti) do crime organiza-
do que facía de Italia unha etapa
decisiva no circuito da droga”, o
que levou, ademáis, ao crime

organizado a ser forza dominan-
te en moitos lugares do país e á
súa incrustación no Estado.

Segundo Galli, a excesiva
importancia que se lle conce-
deu á loita armada (que naceu
da concepciòn de antifascismo
como primeiro chanzo da revo-
lución e como “crítica das ar-
mas” a unha democracia blo-
queada pola Democracia cris-
tiá), a ambigua tolerancia dos
servizos secretos que tiñan que
combatela, ocultaban un ob-
xectivo político: o de crear di-
ficultades á esquerda “determi-
nando no País un cadro deses-
tabilizante, que en realidade
era o presuposto dunha estabi-
lización, que levaría á restaura-
ción dos equilibros moderados,
en crise debido á vaga dos anos
setenta”; é dicir, renovar “unha
maioría moderada que levase
ao país ‘lei e orde’”. 

Porén, para comprender a
loita armada italiana, Gelli non
esquece a política: un país que
se divide en dúas forzas princi-
pais necesita unha alternancia
de poder. Ao non darse esa al-
ternancia en Italia, as tensións
aumentaron –o que levou aos
servizos secretos a unha actua-
ción política vicaria– e a un au-
mento do crime organizado,
que nunha alternancia adoitan
a manterse dentro de límites
“tolerábeis”. 

Mais se ben “a crise da so-
ciedade e do sistema político
italiano nos anos setenta puido
ser superada sen recorrer ao
método da alternativa”, isto
comportou “relevantes ten-
sións, esgotamento do estado
de dereito, aceptación do forte
peso do crime organizado, nes-
tas condicións foi restabelecido
o relativo equilibrio dos anos
oitenta”.♦

X.G.G.
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Vetado
o PCI,
a falta de
alternancia
política
deulle unha
especial
relevancia
aos servizos
secretos e
ao crime
organizado.

A orixe dos males da actual política italiana
Giorgi Galli fai historia das Brigadas Vermellas
e dos servizos secretos que loitaron contra elas

Dicionario de Mulleres G a legas
Aurora Marco

Un libro que recolle a vida de centos de mulleres
que tiveron un papel destacado na vida pública e que logo a
sociedade relegou ao anonimato.

Giorgio Galli.

A NOSA TERRA



Por que un río?
Porque non estaba feito. E os

ríos galegos son como para sen-
tirse orgulloso. Había un libro
que me podía incitar O Danubio
de Claudio Magris. En Francia
só atopei un sobre un afluente
do Loira que escribiu Julien
Gracq. En España hai un sobre o
Douro e outro sobre o Sella en
Asturias, de carácter científico.
Pero son fabas contadas.

El río del olvido de Llama-
zares cínguese máis ao clási-
co libro de viaxes.

Eu busquei outra cousa.
Percorrín o Miño durante dous
anos, de forma intermitente.

Contra o que dicía Estra-
bón, non é navegábel.

Ese é un dos dramas. É un
río morto, unha sucesión de
canles. Non me opoño ao pro-
greso, pero o que está a suceder
resulta excesivo. Os que tiran o
beneficio non contribúen a coi-
dar o contorno. Non se pode ir
contra a pesca, contra a paisa-
xe. E menos mal que se pararon
as tres minicentrais de Sela en
Arbo. As pesqueiras eran de
moitos propietarios, agora son
das hidroeléctricas. Isto non se
sabe. Foron labrego por labrego
facéndose con toda a propieda-
de. Existen outras vías de rique-
za ademais dos encoros, como
por exemplo o turismo de cali-
dade. Pola contra, alegra ver
que as plantacións de Albariño,
no Baixo Miño, a unha banda e
a outra, melloraron moito.

O enfoque do libro é compac-
to e ao mesmo tempo variado.

Optei por contar as miñas pe-
ripecias, mesturándoas coa his-
toria, a cultura, as lendas. O libro
é un caderno de viaxe que inclúe
os grandes temas que rodean o
río. Tamén constitúe unha obra
de aprendizaxe. Aprendín máis
de historia de Galiza que o que
se pode estudar na universidade.
Descubrín cousas case descoñe-
cidas. Por exemplo, o couto de
homiciados, que se repoboaba
con delincuentes, na fronteira, en
Portugal. Os casos de Monção e
Caminha son anteriores ao dos
ingleses en Australia.

Tamén inclúe poemas ou
lendas como a da cidade de
Valverde que se atopa mer-
gullada na lagoa de Cospeito.

E hai temas como o do con-
trabando. Descubrín que varias
persoas que pertencen á clase
dirixente galega fixeron a súa
fortuna co contrabando de vol-
framio nos corenta. Pola raia até
pasaban camións, en pezas. E,
unha vez, un millón de agullas
de máquinas de coser. Os portu-
gueses esixiron que as pasaran
de cincuenta e cincuenta mil pa-
ra non levantar sospeitas. Entre
un e outro lado da raia había un
sentimento de proximidade. Dá-
banse sinais para o contraban-
do. Aínda que a separación le-
gal era moi seria. Para asistir á
romaría da Peneda había que
pedir un permiso de nove días.

Algunhas das imaxes de
Tono Arias, do principio, se-
mellan extraídas de Irlanda.
Entre as terras altas e a zona
de Arbo, por exemplo, ato-
pou moitas diferenzas?

Chamoume a atención a soi-
dade da Terra Cha, o ceo enlama-

do, violento. Despois o gran ca-
nón do Sil, un museo ao aire li-
bre, unha paisaxe que dá cala-
frios entre os grandes mosteiros.
Logo o río cambia. Do Ribeiro
para abaixo vese moi fértil, é o
noso Nilo. O encoro de Castrelo
mudou algo iso. Hoxe é moi bo-
nito, parece unha ría con veleiros,
pero aquela era unha zona cinco
veces máis rica que o resto da
provincia. Logo está a luz do es-
tuario. Fronte a esa beleza atopa-
mos o problema dos vertidos e o

dos furtivos. Hai neglixencia dal-
gunhas empresas e tamén irres-
ponsabilidade cidadá. Tamén ha-
bería que ter coidado cos paseos
fluviais, están moi de moda, pero
hai que saber integralos, non me-
ter cemento a esgalla.

Que foi o que máis o im-
presionou?

Hai un sitio que me parece
engaiolante: Santa Cristina de
Ribas de Sil, a música especial
do río a carón daquel mosteiro.
A desembocadura tamén é fas-

tuosa. Logo descobres outras
cousas. Por exemplo que é im-
posíbel que en Ribadavia hou-
bese nunca 1.500 xudeus.

Unha das riquezas históri-
cas do río foi a pesca. En tempos
levaban anguías para Castela.

As quebradas eran unha
forma de pesca comunitaria
cos portugueses, representaban
unha organización social. Ago-
ra xa non hai nin os vellos bar-
cos nin aquelas cantidades que
se collían. Aínda que segue ha-

bendo lamprea, solla, sábalo.
Están aínda algúns caneiros e
pesqueiras. En Arbo as pes-
queiras non se perderon e en
Portomarín recuperáronse.

Son moi boas as recreacións
de época. A da Praza Maior de
Ourense hai un século.

Hai moita lectura detrás.
Recorrín até aos folletos das
festas e aos xornais locais. Ás
veces sacas pouco, dous nomes,
unha receita de peixe. Falei cos
paisanos e logo está o material
vivido. Tamén hai que ter en
conta a outra xente que escribiu
antes sobre o Miño, como Ma-
nuel María ou Eliseo Alonso.

O que escribiu sobre a
lamprea representa case un
ensaio.

Molesteime un pouco en ver
até onde chegaba a súa impor-
tancia cultural, pero tamén o re-
cetario. Os libros de viaxes dan
moita liberdade para escribir.
Podes facer crítica social, falar
de arte e mesmo dos aspectos
amábeis da vida. Chamoume a
atención o dos xesuítas en Cam-
posancos. Era o Deusto de aquí
que non foi adiante polo malos
que eran os camiños e as comu-
nicacións e polo pouco desen-
volvemento de Galiza.

Vostede publicou, en 1997,
un libro de relatos sobre a
guerra, As armas delicadas.
Usou tamén certa base real?

Empreguei documentación
histórica e anécdotas que me
contaran, experiencias de xente
maior. É curioso que os republi-
canos están case máis recoñeci-
dos en Francia, onde formaron
parte do maquis. Aquí costa fa-
cer esa transición de verdade. 

Que literatura prefire?
Gústame a imaxinación de

Cunqueiro. O defecto que lle ve-
xo é que nunca descende aos in-
fernos. Tamén a narrativa de
Blanco Amor ou a obra de Ca-
milo Gonsar que é un grande es-
critor. Préstanme a xeración per-
dida americana, a literatura rusa
de Chekhov e doutros autores
menos coñecidos como Isaak
Babel ou Platonov. O libro Neve
do recente nobel Pamuk intere-
soume porque reflecte os pro-
blemas da construción europea,
entre a democracia e os integris-
mos. Gústanme O estanxeiro de
Camus ou A lenda do santo
bebedor de Joseph Roth. Non
me fai ningunha graza que a li-
teratura se converta nun cemite-
rio de adxetivos. A Faulkner pó-
deselle permitir, porque ten moi-
ta potencia e abre moitos cami-
ños. Nos libros de viaxes tamén
é importante a sobriedade e a
contención, para non caer nos
cantos líricos. Non me interesa a
prosa imperial de Eugenio
D’Ors por exemplo. A el, como
a Cela, Umbral ou Cunqueiro,
fáltalles arquitectura, só coidan
o estilo de páxina. O escritor pa-
ra min non é só un pintor de vi-
dreiras, senón tamén aquel que é
capaz de construír a catedral.

Como atopa a literatura
galega?

Coincido con Gamoneda en
que a poesía, e eu engadiría que os
creadores en xeral, están nun bo
momento. Outra cousa é o proble-
ma industrial. Se hai cambio no
ensino pode ir para arriba.♦
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Estro Montaña
‘O Miño é un gran río,

pero está morto’
M.V.

Narrador e crítico, Estro Montaña (Betanzos, 1956) vén de publicar Polos vieiros do
vello Miño (Nigra-Trea), con fotos de Tono Arias, un texto moito máis extenso e só-
lido do que parece. Estro Montaña opina que o libro de viaxes permítelle “facer crí-
tica social, falar de arte e mesmo dos aspectos amábeis da vida”. Ao longo deste per-
corrido, que lle levou dous anos, descubriu tamén moitas cousas que descoñecía,
como a importancia da pesca fluvial, os coutos de homiciados, ou o contrabando.

PA C O  VILABARR O S



Polo xeral Sarmiento compon-
se dunha sección monográfica,
non constante, e outras de estu-
dos, textos históricos recupera-
dos en relación coa educación
en Galicia, novas e recensións
bibliográficas. A revista conta
cun consello asesor no que co-
laboran xentes de universida-
des epañolas, do Brasil, portu-
gal, Italia, Bélxica ou Suecia,
mantendo o galego como lin-
gua principal en case o 75% do
seu contido habitual.

Nesta entrega última, Her-
minio Barreiro abre Sarmiento
co artigo “O fío da memoria;
unha escola daquel tempo”,
onde evoca unha escola unita-
ria na imediata posguerra. O
número, editado simultanea-
mente co Ano da memoria,
contibúe a lembrar as conse-
cuencias políticas, sociais,
culturais e educativas do que
supuxo a ruptura histórica co
período republicano, tan rele-
vante para o avance educativo
no estado español. Un dos ar-
tigos, de Angel Porto Ucha e J.
Luís Iglesias, afonda nos dous
modelos enfrontados, o da es-
cola republicana e a nacional-
católica, noutro Gena Borrajo
lembra a experiencia dalgun-
has vellas escolas, reflexadas
no cadro de Julia Minguillón,
Escola de Doloriñas, e varios
traballos afondan no proceso

de represión e depuración
franquista, recolléndose a tes-
temuña estarrecedora do expe-
diente aberto a Vítor Fráiz e a
súa emocionante contestación,
que a pesar da súa cabalidade
e como desmontaba peza a pe-
za as acusacións que lle fací-
an, non puido librarse, como
outros moitos familiares seus,
de ser fusilado.

Paga a pena reproducir a
súa contestación, aínda sabén-
dose ameazado mortalmente,
cando lle dicían que “inculcaba
aos seus alunos a inmoralidade
máis laica e groseira”. Replica-
ba Víctor Fráiz: “Nacín dunha
numerosa familia de mestres,
onde toda a arbre xenealóxica
non ten máis heraldica que o
ensino, nin máis blasón que o
Maxisterio. Mestre eu, neto, fi-
llo e irmán de mestres, a esta
clase tiña o deber de render os
meus amores e vencellar nela
as miñas ansias incontidas de
xustiza e cultura. (...) Aportei o
meu óbolo modesto ao acervo
educativo da cultura popular:
organizando asociacións de
mestres, defendéndos de caci-
ques, de malos políticos ou de
xefes tiranos; organizando reu-
nións pedagóxicas e festas es-
colares, xestionando melloras
na súa precaria situación eco-
nómica, creando batallóns in-
fantís e tropas de exploradores;

organizando cadros artísticos
de canto e declamación; fun-
dando revistas literarias; diri-
xindo equipos de educación fí-
sica e deportivos; sendo direc-
tivo de varias entidades cultu-
rais; escribindo milleiros de
cuartillas para a prensa diaria e
profesional e pronunciando du-
cias de conferencias culturais
en case todas as vilas da pro-

vincia. E mentre eu adicaba o
meu ocio a esta doble labor de
utilidade social, outros mestres
dos chamados “bons” co san-
chopancismo por norma e o
egoismo por virtude, sesteaban
nas tertulias vilegas, cano da
mesa do tresillo, ou mataban o
tedio, facendo exercicios de ti-
ro contra as perdices e os coe-
llos do campo galego (...)”.♦
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Seguro Azar

Pluralismo
DAMIÁN VILLALAÍN

Se pretendemos que neste
país perdure unha
convivencia razoábel, é

imprescindíbel empezar a debi-
litar, xa que a súa total desacti-
vación é imposíbel, o conflito
entre identidades nacionais.

O primeiro que deberiamos
admitir todos é que en España
coexisten diferentes
sentimientos nacionais. Recalco
o de “sentimientos”, porque non
é posíbel unha definición da
“nación” fundada só en criterios
obxectivos, a non ser que se
identifique falsamente “nación”
con “Estado” ou “nación” cun
territorio histórica e culturalmen-
te diferenciado: todos o son.

Os que se senten só
españois deben admitir que hai
cataláns, galegos e vascos que
non se identifican con ese senti-
mento nacional. Igualmente, os
nacionalistas periféricos deberí-
an asumir que nos seus respecti-
vos territorios o sentimiento na-
cional tamén é plural e que hai
moitos cataláns, vascos e
galegos que se senten españois
ou que –e este é o caso
maioritario, sobre todo en Gali-
cia– comparten sen que se lles
esgaze a alma sentimentos de
pertenza nacional. A teoría da
feblesa del procés de nacionalit-
zació (Borja de Riquer) non é
só aplicábel ao proxecto
español, senón tamén ao
catalán, ao vasco e ao galego.

Este pluralismo identitario
está recollido na Constitución,
pero insuficientemente
institucionalizado. Se o PP non
fose o que é hoxe, o Partido Na-
cionalista Español, non tería que
haber maior problema en intro-
ducir un par de reformas consti-
tucionais que afortalasen o bino-
mio unidade-diversidade que
inspira o texto constitucional. 

Incorpórome por un intre á
vella tradición arbitrista, tan
ibérica, e propóñoas aquí, sen
esperanza ningunha de que nin-
guén me faga caso: en primeiro
lugar, a medida federalizadora
de converter o Senado nunha
cámara territorial, nunha sede
do multilateralismo, onde cada
unha das partes se corresponsa-
bilice do conxunto e o conxun-
to de cada unha das partes. E,
en segundo lugar, modificar un
modelo lingüístico  que, na súa
actual formulación e a pesar do
extraordinario avance que
supuxo, non deixa de ser un
modelo xerárquico que lle
outorga a unha das linguas
españolas un rango superior.
Os nacionalismos periféricos
españois teñen un forte susten-
to na reivindicación lingüística
e quizais unha medida deste ti-
po (con varias posibilidades ra-
zonábeis de enunciación e
desenvolvemento) tería efectos
beneficiosos para ese
debilitamento dos
enfrontamientos identitarios,
tan necesario para que España
siga a ser un proxecto de
convivencia interesante e non
un ruidoso galiñeiro comanda-
do por mitómanos, pelmazos e
aspirantes a guieiros.♦

A revista Sarmiento cumpre dez anos
pescudando na historia da educación
Afonda na escola da República e na franquista

A.N.T.
Chegou ao número dez a revista que, honrando a memoria de
Martín Sarmiento, ocúpase dos estudos sobre historia da
educación. Dirixida por Herminio Barreiro, neste anuario
publica os seus traballos o profesorado das tres universidades
adicado a materias relacionadas coa historia da educación.
Neste número recén publicado, que celebra a década da apa-
rición da revista, percórrense en máis de 300 páxinas temas
que van desde a participación das mulleres ourensáns no ensi-
no secundario á historia da Academia Comercial en Santiago. 

Antón Costa pertence ao Consello Editor de Sarmiento.

Os Bolechas
descubren a natureza

Os Bolechas
descubren a natureza

As fragas do eume O canón do Sil As dunas de CorrubedoO esteiro do Miño

A NOSA TERRA



Baixo o título Da costa de Circe á
Costa da Morte recóllense máis de
corenta óleos realizados por Luís Se-
oane en Buenos Aires, que abran-
guen un percorrido que vai dende
os seus comezos até 1978, pouco
antes de morrer. A través de todos
estes traballos, adquiridos pola fa-
milia Alcalde Varela, o espectador
achégase á linguaxe do artista e á
evolución que sufriu a súa concep-
ción da arte en máis de trinta anos,
un de vagar que pasa dunha factu-
ra pastosa, presente na obra que
abre a mostra A costa de Circe, á
depuración dos signos e a satura-
ción das cores planas. 

Nacido en 1910 en Buenos Ai-
res no seo dunha familia de emi-
grantes galegos, Seoane retorna de
neno a Galiza. Aquí participou tan-
to da actividade cultural como polí-
tica, un compromiso co galeguismo
que o obrigaría a exiliarse en 1936
tras o golpe de estado. “Son e serei
sempre un desarraigado perma-
nente, sereino, aínda cando agora
decida volverme ao meu país. É o
destino do exiliado”.

Alí érguese como un dos princi-
pais impulsores da cultura galega
no exilio tanto a través da súa obra
plástica como pola súa colabora-
ción en revistas e editoriais. 

O seu pincel plasmou mulleres
xunto ao mar, homes, paisaxes, figu-
racións e bodegóns, temas todos re-
presentados na exposición do Audi-
torio de Galicia. “Pinto o que amo,
temas nacidos da nostalxia e ao seu
carón, coma unha fonte de experien-
cias que a min me son útiles, os bo-
degóns”. De feito, esta temática foi
unha constante na súa obra, pola
que sempre se sentiu atraído. Neste
senso ten manifestado que “as xe-

rras e naturezas mortas de Zurbarán
conmovéronme máis que os seus
santos” e que “do Louvre recordo
con máis emoción que outros cadros
a res colgada de Rembrandt e o ca-
cho de carne de Goya”.

Tamén ten un papel destacado
na súa obra a presenza da muller.

Para Seoane “a muller galega é co-
mo as varonas de antigas mitoloxías,
capaz de loita, moito máis heroica e
máis diaria que as desas outras cuxo
prestixio transmitiu a lenda”.

A comisaria, Rosa Espiñeira,
que fala de Luís Seoane como
“pintor e poeta” cunha poesía “por

veces pintada e por veces escrita”,
destaca do autor o seu carácter
vangardista e o seu contacto con
autores da época, como Maruxa
Mallo, sobre todo nos Buenos Ai-
res dos anos corenta e cincuenta,
cando a cidade acollía un ferve-
doiro de actividade cultural gale-

ga. Como explicou nalgunha oca-
sión, o seu mestre “como o de Car-
los Maside, compañeiro meu du-
rante tantos anos, foi a feira dos
xoves en Santiago de Compostela.
Iso por unha banda, por outra o
pórtico das Praterías. Alí afundían-
se os dous mundos: o das vangar-
das e máis o da tradición, a reali-
dade e a arte”.

O risco da montaxe convértese
nun dos principais activos da mos-
tra. A opción do negro nas paredes
e unha iluminación discreta concé-
denlle ao cromatismo de Seoane un-
ha lucidez especial nas salas do Au-
ditorio. As citas, con textos de Seoa-
ne, en corpos tipográficos grandes e
prateados realzan a forza do pen-
samento plástico do artista.♦Nº 1.260 ● Do 15 ao 21 de marzo do 2007 ● Ano XXX

Os óleos bonaerenses de
SEO A NE 

M. BARROS

O Auditorio de Galicia acolle, até o 29 de abril, a mostra Da costa de Circe á Costa da Morte na que se presentan por primeira vez máis de co-
renta traballos de Luís Seoane pertencentes á colección Alcalde Varela. Comisariada por Rosa Espiñeira, quen se encargou ademais da selec-
ción das obras expostas, a mostra quere achegarlle ao espectador á linguaxe e a evolución dun dos artistas plásticos máis destacados do país.

Figuras e mar (1948) e, á dereita, Diálogo na praia (1976).

Á esquerda,
A torre
(1954) e,
ao carón,
Mariña
(1972).



Nun seu libro sobre viaxes e
xantares por Galicia, di Álvaro
Cunqueiro que, para el,  Monfor-
te é uha torre, unha ponte e un
río. Suxerente definición, abofé
que si. Para nós, é tamén unha
orquestra: a Ideal Monfortina.
Unha agrupación musical funda-
da a finais da década do 1940,
que se mantivo viva durante toda
a década seguinte, e que aledou
coa súa presenza as horas de le-
cer dos monfortinos, pois o seu
concurso era obrigado para ame-
nizar os bailes das sociedades re-
creativas da vila e as festas de
todo o amplo circo do val. 

A orquestra, que ten os seus
alicerces na fonda tradición musi-
cal das terras de Lemos e Amandi,
foi fundada no 1948, estando con-
formada nun primeiro momento
como un quinteto de clarinete, sa-
xo, acordeón, trompeta e batería.
Creara a orquestra un grupo de
instrumentistas con grande expe-
riencia musical. É o caso de
Amancio Rodríguez Diéguez, o
seu trompetista, xastre moi reco-
ñecido na vila, á súa vez fillo de
músico de sona, pois seu pai,
Amancio Rodríguez Rodríguez,
fora fundador da Banda de Músi-
ca de Santa Cruz de Brosmos. Da-
quela, Santa Cruz de Brosmos era
un lugar moi musical, podéndose
dicir que non había casa na parro-
quia que non contase cun músico,
e mesmo casas nas que había a
tres e a catro. E outro tanto pasaba
en Proendos, en Canaval e en tan-
tos outros lugares de Sober, o que
fixo das terras de Amandi un caso
singular de amor pola musica, un-
ha paixón que segue bulindo no
corazón dos rapaces novos.

Nesta formación inicial da or-
questra Ideal Monfortina, terman-
do da batería, cabo de seu pai trom-
petista, ollamos un rapaciño,
Amancio Rodríguez Fernández,
continuador da estirpe de músicos
de Brosmos. Noutrora, os rapaci-
ños, en canto valían, xa eran incor-
porados ás formacións musicais e,
se eran espelidos, a compaña dos
maiores era para eles a mellor es-
cola e o mellor xeito de apoiar a
economía familiar. E, a pé de pai e
fillo, atopamos un excelente acor-
deonista, Xesús Docampo, un dos
máis recordados músicos monfor-
tinos (delicado intérprete de piano
nun café de variedades local antes
de se unir á formación e que había
exercer logo a docencia musical
nunha coñecida institución educa-
tiva da cidade). O outro membro
fixo da orquestra era o saxofonista
Eduardo Rodríguez Rodríguez,
procedente así mesmo da banda de
Santa Cruz, e un clásico do am-
biente musical da vila. Estes catro
músicos monfortinos constituirían
a base dunha formación que iría re-
estruturándose ao longo da década
dos cincuenta até a súa desapari-
ción no ano 1960. Mais non pode-
mos esquecer, nesta etapa inicial,
outro saxofonista, o Boán de Espa-

santes, e a un gran clarinetista, Car-
los Rodríguez, o que fora fundador
dos Celtas de Paradaseca, en Qui-
roga, a mellor agrupación de músi-
ca tradicional do sueste lugués.
Carlos Rodríguez era tamén mem-
bro dunha saga musical, pois seu
avó fora un gaiteiro moi recoñeci-
do e seu pai, Daniel Rodríguez,
clarinetista nunha banda de música
masónica en Norteamérica. Para
Carlos Rodríguez foi moi impor-
tante a súa incorporación á Ideal
Monfortina, un novo chanzo na
súa longa traxectoria musical: un
salto cualitativo o paso dunha for-
mación tradicional, e tocar fóra, a
unha orquestra, e tocar dentro, nos
cálidos salóns das asociacións
monfortinas. Estes dous anos na
orquestra sentaron definitivamente
as bases do seu futuro traballo en
América, para onde marchou no
1950, dirixindo durante moitos
anos a agrupación ‘Terra a Nosa’
da Casa Galicia de Nova York, on-
de logo creou novas orquestras de
música latina, que actuaron nos
mellores locais da cidade neoior-
quina, e onde mesmo fundou unha

orquestra de jazz de músicos pro-
fesionais retirados.

Como diciamos, a orquestra
Ideal Monfortina conformouse
desde un principio con músicos de
fonda tradición e formación musi-
cal, e durante toda unha década
amenizou a vida social das históri-
cas sociedades de lecer da cidade
(o Círculo Victoria, o Casino e a
Fraternal Monfortina. Mesmo
acompañaron famosas artistas da
copla española de paso pola capital
de Lemos) así como as festas de
tantísimos lugares dos concellos
veciños, sempre preséntándose cos
seus inmaculados traxes brancos e
azul mariño. Unha elegancia pro-
pia de quen ten o xastre na casa: a
presentación érao todo, e máis na-
queles tempos de forte competen-
cia musical. Tempos nos que era
obrigado contar cun repertorio ac-
tualizado de música moderna e
bailábel, requisito que cumprían á
perfección profesionais tan ben in-
formados e experimentados como
os da Ideal. E así, ao longo da dé-
cada do 1950, fóronse incorporan-
do novos músicos, dos que cabe

salientar o nome de Manuel Flores,
un virtuoso do saxo. Apareceu un
día pola vila. Era un republicano
que fora desterrado a Monforte
desde Madrid. Foi director da Ban-
da Municipal, mais o seu era un
ambiente de orquestra, non de ban-
da, por iso se incorporou axiña á
Ideal, onde tocou moitos anos. E,
tal como viñera, desapareceu, dei-
xando unha lembranza inesquecí-
bel entre as xentes que o ouviron
acariñar o seu saxofón. Músico de
conservatorio, por alí non se recor-
da outro coma el.

Nesta segunda etapa da for-
mación, a máis creativa, a reno-
vada orquestra contaba con dúas
trompetas, tres saxos, un acorde-
ón e unha batería. Mantendo a ba-
se de Amancio Rodríguez Dié-
guez (trompeta), Amancio Rodrí-
guez Fernández (batería), Eduar-
do Rodríguez (saxo) e Xesús Do-
campo (acordeón) e coa incorpo-
ración de Manuel Flores (saxo),
despois da marcha de Carlos Ro-
dríguez para América, a orquestra
habíase reforzar coa incorpora-
ción de Xosé Fouces, novo saxo
tenor, e Xulio Otero, á trompeta,
pai da magnífica xornalista Julia
Otero. E, xa cara ao final, contou
cun novo acordeonista, Antolín
Rivera, de Portomourisco, e a voz
dun excelente animador coruñes,
Luís Cerdeiriña Izquierdo, tamén
interprete de violín e órgano, ins-
trumento que tocaría en distintos
cafés e salóns da cidade herculi-
na, unha vez desaparecida a or-
questra no ano 1960.

Malia tantos anos pasados, os
músicos da Ideal Monfortina se-
guen a pasear por soutos e salóns
o seu porte elegante. Habitan na
lembranza das xentes de Lemos,
na memoria leda doutras horas,
onde a música sempre volve e o
valse nunca acaba.♦
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Que queres
ser
de maior?
MARICA CAMPO

Apregunta é exacta á
que lles facía hai máis
de vinte anos aos rapa-

ces e rapazas de San Cibrao,
na Mariña luguesa. Daquela
as respostas eran variadas e,
aínda que predominasen os
futbolistas e perruqueiras, ha-
bía médicas, enxeñeiros,
mariños, mestras, músicos,
avogadas e outras carreiras no
horizonte dos soños do meu
alumnado. Nunca se me
ocorrera pensar que tan
simple interrogación fose un
verdadeiro test para medir a
incipiente xerarquía de
valores da xente máis nova.
Estes días repetina nalgunhas
aulas e abofé que aprendín
moito. Arredor da metade
adoptaban o xeito dun saco de
patacas, mal sentados na
cadeira, para responder desga-
nados cun “non sei”. Tres ou
catro, como moito media
ducia, tiñan unha opción clara
á que algúns, prudentemente,
engadían un “se podo”. E
logo o resto, que tamén o tiña
moi decidido, contaban
alegremente: “Quero ter un
Porche ou outro gran deporti-
vo, unha mansión, moitos car-
tos e ‘tías boas’ (sic)”. De na-
da me valeu insistir en que eu
non preguntaba polo que que-
rían ter, senón polo que querí-
an ser. De nada explicar que
para ter un bo futuro se debe-
rían esforzar porque os cartos
non lles ían caer do ceo.
Todos confiaban nun golpe de
sorte coa mesma convicción
de que, tras a noite vén o día.
Os poucos que sabían o que
querían ser, eran tamén os
alumnos máis aplicados das
clases. É evidente que esforzo
e proxecto de vida camiñan á
par. Agora me pregunto en
cantos calou algo do meu
sermón verbo do ser e do ter,
cita de Guido Castillo incluída:
“... o único xeito de habitar na
terra é habitar no amor e non se
sabe estar na verdade se no se 

sabe estar no soño. O que
forma a unha persoa non é só
a conciencia do que ten ou
pode ter, senón tamén o senti-
mento do que non ten e  non
se pode asir”. Soños, sen dú-
bida, teñen; pero hai que lles
cambiar o rumbo. Mais a
tarefa non é doada. Como fa-
cer que entendan que vale
máis para a marcha do mundo
o labor dun panadeiro, que
recibe un pago oneroso, que o
dunha “famosa”, que obtén
unha substanciosa suma por
contar as súas intimidades?
Como explicarlles o absurdo
que é que teña máis sona un
futbolista que un cardiólogo
que fai transplantes de
corazón e salva vidas? Mais,
que culpa ten a mocidade de
agora de que lles ensinemos
un mundo ao revés?♦

AA  IIddeeaall  MMoonnffoorrttiinnaa
Unha orquestra para as sociedades de lecer da capital de Lemos

que tivo moito éxito na década do 1950

XOSÉ P. MONDELO

Quinteto fundacional da orquestra arredor do ano 1948, nun primeiro momento baixo o nome de Orquestra Norte. Abaixo, imaxe
da segunda etapa da formación, a máis creativa, cara ao ano 1956.



Como un músico que vén do
canto e da música tradicional
acaba no cabaré?

O cabaré sempre me atraeu. É
un xénero que conecta ben coa
miña idea de tentar ser o máis in-
terdisciplinar posíbel. Pico de
moitos paus, gústame a electróni-
ca, a música de cantautor pero ta-
mén me sinto atraído polo tradi-
cional. Nesta liña naceu hai ano e
medio o meu propio proxecto
musical, que combina tan só voz,
percusión e bases, tanto ruídos e
son industriais como os feitos pe-
tando no corpo. O cabaré é un
medio no que me podo expresar
como músico, actor, bailarín e
que mesmo podo reinventar cre-
ando unha proposta persoal.

Foi ademais o director do I
Festival Galego de Cabaré, un
evento pioneiro en Galiza, e pre-
para o que será a segunda edi-
ción, que se celebrará en Ponte-
vedra. Que balance fai da pri-
meira e como afronta a segunda?

A idea formulouse despois de
realizar un curso de cabaré con
Ángel Burgos, da miña experien-
cia nas performances de Maribo-
lleras e do contacto de xente im-
plicada neste ámbito. Era un pro-
xecto aberto que ademais de reu-
nir a xente do cabaré quería avan-
zar e dignificar o xénero. Propu-
xémosllo ao concello de Oleiros e
empezamos a traballar. Tivemos
limitacións en canto ao orzamen-
to e se cadra tamén no referido a

experiencia, pero pensamos que
saíu moi ben, tanto a nivel de
contidos e de espectáculos como
de ritmo e de público. Nesta se-
gunda edición trasladamos a cita
a Pontevedra, cun orzamento me-
llor e tentando pulir os erros ante-
riores. Traballamos cun equipo
pequeno, composto por Iñaki No-
voa, Roberto González, Diego
Silva máis eu, co principio funda-

mental do cariño, sen enfocalo
dun xeito empresarial.

Hai escena de cabaré en
Galiza?

Pensei que había máis. Falta
darlle pulo. Neste sentido, o fes-
tival quere servir de catalizador.
Hai xente que se sente moi atraí-
da polo cabaré e créanse espectá-
culos e existe a experiencia das
Ultranoites na Sala NASA, pero

fai falta apoio por parte de em-
presas e de institucións para con-
solidar unha escena ou un circuí-
to estábel. A asociación 3º Pé ten
a súa compañía, que naceu a raíz
do primeiro festival e que se cha-
ma Femme fatale, pero acontéce-
lle como ao resto, se non acadas
un nivel de profesionalidade é
moi difícil traballar. 

Pódese falar dun cabaré
propiamente galego?

Tanto a Ópera do Patacón, a
montaxe de Pepa e Davide titula-
da Unha noite no muíño, Jonny
Mediogramo, Femme Fatal ou as
Ultranoites teñen un xeito dife-
rente. No primeiro festival notá-
base acidez e temáticas moi vis-
cerais que nos fixeron pensar na
existencia real dun cabaré gale-
go. Pepa e Davide toman a tradi-
ción e recíclana. Femme fatale ti-
ra da realidade de Cangas... A lin-
gua, os personaxes que se paro-
dian, a retranca e o punto corrosi-
vo caracterizan o cabaré galego.

Preside o 3º Pé Andar Criati-
vo, en que consiste esta iniciativa?

É unha asociación atípica, es-
truturada en grupos de traballo
diferentes. Temos unha revista, A
casa polo tellado, desenvolve-
mos talleres dirixidos por profe-
sionais e abertos a todos os públi-
cos. Ademais puxemos en mar-
cha a compañía Femme fatale,
realizamos programacións cultu-
rais, como a que se está desen-
volver en Cangas, e o festival.♦
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M.B.
En plena xira de presentación
do seu segundo traballo Mestres
de pesadelo, o grupo de rock
Kastomä ultima os temas do que
será o seu novo disco. A finais de
verán pasarán polo estudo de
gravación con sete cancións que
denuncian a explotación laboral
e cun estilo que
persegue a con-
tundencia de
bandas como
Zënzar, Boikot,
Reincidentes ou
Soziedad Alkoho-
lika.

Son de Ordes
e levan máis de
sete anos facen-
do rock en galego. Ao principio
porque o pasaban ben no esce-
nario. Agora porque fan o que
lles gusta e porque pensan que
despois da morte do movemen-
to bravú, o rock and roll en ga-
lego está ben vivo. Para Sito,
un dos guitarristas do grupo,
en Galiza estase a vivir “un re-
xurdimento do rock, tanto en
vilas como en cidades, cun ni-

vel tan alto como o de calquera
outra parte do Estado”.

No ano 2000 editaron o seu
primeiro traballo, Tomámoslle
outra, e cinco anos máis tarde
gravaron Mestres de pesadelo,
ambos autoproducidos e de dis-
tribución nos concertos. Este
ano Kastomä (un apócope de

‘que vas to-
mar’) volve
presentar en
directo os te-
mas que com-
poñen estes
dous traballos
e saca á rúa no
mes de marzo
unha reedición
de Mestres do

pesadelo, que ademais poderá
adquirirse en tendas especiali-
zadas. “As anteriores copias
vendémolas en concertos”, co-
menta Sito, “agora xa soamos”.
Kastomä, ao igual que unha
morea de bandas viron tras a
mudanza da Radio Galega co-
mo as súas canción soaban a
través da radio pública e como
cada vez era maior o número de

persoas que os coñecía. O guita-
rrista fai especial fincapé no
programa Aberto por reformas,
presentado e dirixido por Xur-
xo Souto que se emite de luns a
venres porque “está a dar a co-
ñecer moitos grupos”. “Dá a
sensación de que acaban de sa-
ír pero en realidade levan moi-
tos anos sobre os escenarios” si-
nala o guitarrista. 

Tras a xira, e despois dos

concertos de verán, Kastomä
ou o que é o mesmo, Sito e Da-
vid na guitarra, Óscar no baixo,
Longui na batería e Soneira na
voz, comezarán a gravar os sete
temas que compoñen o seu no-
vo traballo, que procura a con-
tundencia e que ten influencias
de bandas como Zënzar, Sozie-
dad Alkoholika, Boikot ou
Reincidentes. No disco, xunto
aos temas nos que o grupo de-

nuncia o abuso e a explotación
laboral, inclúese unha canción
dedicada aos guerrilleiros, en-
tre eles o Foucellas, un poema
musical estruturado sobre ver-
sos de Celso Emilio Ferreiro e
unha pista oculta cun tema so-
bre as mareas negras. No estu-
dio, Kastomä rodearase de gru-
pos de Ordes e de Compostela,
bandas coas que habitualmente
colaboran.♦

KASTOMÄ, ROCK DENDE ORDES

EN DIRECTO
■ 23 de marzo XANCEDA
(Mesía), no Festival a
prol do Camiño Inglés
■ 31 de marzo na Arta-
bria en ESTEIRO (Ferrol).

Nelsom
Quinteiro
‘O cabaré
galego é

corrosivo’
M. BARROS

Nacido en Cangas e residente
en Montealto, Nelsom

Quinteiro encarna á
perfección ese espírito do ca-
baré: danza, espectáculo, tea-

tro e unhas pingas de comedia
cun punto corrosivo. Ademais
de cantareiro, bailarín e actor,
Nelsom Quinteiro dirixiu o I

Festival Galego de Cabaré,
celebrado o pasado ano en

Oleiros. Preside ademais 3º
Pé Andar Criativo, unha

asociación cultural atípica que
desenvolve tarefas de

formación e de espectáculo e
que edita en paralelo a revista

A casa polo tellado. En
colaboración coa sala cangue-

sa Sala Son, 3º Pé Andar
Criativo ten en marcha duran-

te o mes de marzo a
programación cultural alterna-

tiva Son de pé, na que non
falta o desenfreno do cabaré.

M.B.
A Asociación 3º Pé Andar Criativo e a
Sala Son de Cangas son os organiza-
dores do primeiro ciclo cultural alterna-
tivo e autoxestionado que se desenvol-
verá neste concello até finais de mar-
zo. Baixo o título Son de pé englóbase
unha programación variada que inclúe
dende o aspecto máis formativo até o
puramente artístico. Á marxe das insti-

tución públicas, o ciclo está a levar a
Cangas profesionais destacados den-
tro do panorama cultural para impartir
os obradoiros. Despois do paso de
Diego Ameixeiras, Premio Xerais 2006,
polo taller de literatura, e de Nelson
Quinteiro polo de expresión vocal e
canto, o 17 e 18 achegarase Armando
Martén no curso de danza contempo-
ránea e, do 22 ao 25 de marzo a com-

pañía Femme Fatale impartirá o de ca-
baré, como antesala do que en maio
será o II Festival Galego de Cabaré. O
prazo de inscrición dos obradoiros que
restan permanecerá aberto até o día
anterior á súa celebración.

Como complemento á actividade
formativa, celebraranse diversas ac-
tuacións no espazo da Sala Son coa
que se percorrerán os diferentes xé-

neros nos que se está a traballar en
Galiza. O domingo 18 de marzo Ar-
mando Martén ofrecerá un laborato-
rio de danza resultante do obradoiro
e o domingo 25 a compañía Femme
Fatale representará Lerchas, o seu
último espectáculo.

É a primeira experiencia en can-
to a programación desenvolvida pola
asociación despois do festival.♦

Literatura, música e danza alternativas en Cangas

PA C O  VILABARR O S
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Na Francia do medievo os señores
facíanse acompañar por persoal
ou funcionarios ao seu servizo en-
tre os que se atopaba o encargado
de transportar as súas pertenzas
máis valiosas, entre elas os mello-
res viños, e cargalas en burros e
mulas chamadas betes de somme
(bestas de carga). Este persoal de-
nominábase sommerier, nome que
no francés moderno tornouse en
sommelier, designando non xa os
que cargaban senón a persoa que
se especializaba no mundo do vi-
ño. Pero xa na antigüidade se dis-
poñía dunha persoa para o servizo
da mesa que probaba o viño por se
estaba envelenado e logo o servía.
Na época romana o camera era
quen desempeñaba ese labor, deri-
vando en camarlengo ou xentilho-
me de cámara, persoa nobre que
acompañaba o rei, e de aí a cham-
belán ou camareiro.

Actualmente o sommelier é o
profesional encargado de todo o
relacionado co viño dentro das di-
ferentes áreas comprendidas bai-
xo o ámbito da hostalaría (restau-
rantes, hoteis, viñotecas, taparías,
distribuidoras, etc) e incluso, co
paso dos anos, máis alá, porque
aínda que as súas funcións abran-

guen desde o momento no que o
viño esta embotellado, ultima-
mente está aumentando a figura
do sommelier-asesor de adegas
que aconsella sobre os posíbeis ti-
pos de viños que elaborar e sobre
o seu deseño, é dicir actuando an-
tes de que o viño estea elaborado. 

As funcións dun sommelier
son: a compra de viños, a xestión
e mantemento da adega, a elabo-
ración da carta de viños, o aseso-
ramento e servizo ao cliente, a
descrición do viño (as suas cali-
dades sensoriais, as caracterís-
ticas da adega e da sua área xeo-
gráfica, da súa elaboración e do
seu cultivo), a realización de ma-
ridaxes-harmonías-acordos entre
o viño e a comida e suxerir sobre
os outros produtos, coma infu-
sions, destilados, tabacos, etc.

A característica que tradicio-
nalmente define un sommelier é a
discreción e tamén a posesión de
grandes doses de psicoloxía, que
consiste en saber adaptarse aos di-
ferentes clientes e motivacions po-
las que entran no seu local, deben-
do interpretar o que buscan, os seus
gustos, intereses, as súas distintas
situacións e as posíbeis suxestións. 

O sommelier debe ter unha

memoria, un olfacto e un gusto
adestrados, ademais dunha ampla e
constantemente actualizada cultura
vitivinícola (historia, xeografia,
enoloxía, viticultura, análise senso-
rial, saúde, maridaxes, etc), pero,
antes de todo, debe proporcionar
pracer, porque o viño, ademais de
ser un alimento e unha fonte de be-
neficios saudábeis, é un vehículo
de comunicación e de entende-
mento, inspirador de conversas e
achegamentos entre as persoas. 

O 30% dos beneficios dun
restaurante derivan do viño, e se
analizamos a factura que paga-
mos coma clientes a porcentaxe
debida ao viño aproxímase, nal-
gúns casos, ao 50%. En teoría es-
tamos pagando un servizo que in-
clúe, ou debería incluír, conser-
vación do viño nas condicións
necesarias, copa axeitada ao tipo
de viño, temperatura correcta do
viño, descortiza e no seu caso de-
cantación, e unha persoa que nos
informe con competencia e coñe-
cemento sobre todo o relaciona-
do co viño (aspectos enumerados
no punto descrición do viño).

Non sei cantos estabelece-
mentos coñecen que reúnan estás
condicions, non embargante sa-

bemos que moitos hostaleiros
desexarían recibir está forma-
ción para eles mesmos e para os
seus empregados. Así a todo as
escolas de hostalaría e os centros
que imparten os módulos forma-
tivos de FP desta familia non co-
bren estes coñecementos.

Para as adegas, despois dun-
ha laboriosa viticultura e unha
coidada elaboración, todo sería
en balde se cando chega o mo-
mento para o que está destinado
o viño este non se desenvolve
nas condicions axeitadas para
apreciar todas as súas calidades.

Convén resaltar a acción de
difusión da cultura do viño e de
formación que os sommeliers
galegos agrupados na Aso-
ciación Galega de Sommeliers
(AGASU) desenvolven ao longo
do ano, afastados de intereses
meramente mediáticos, a través
de múltiplas actividades entre as
que destacan varias catas men-
suais con personaxes do máximo
interese, visitas a zonas vitiviní-
colas e cursos monográficos so-
bre todos os ámbitos relaciona-
dos coa profesión como a cata de
viños, os viños doces, whiskys,
cervexas, augas, queixos, etc.♦

A Viñoteca

Sommeliers
ANTONIO PORTELA

A dor
da lingua 
MARGA ROMERO

Érguese o pano e aparece un-
ha porta de aluminio pecha-
da,  na parede un cartel elec-

toral que pide o voto, unha vella
mirradiña, traspasada pola dor,
acompañada por unha muller
avellentada,  no outro lado da
porta un home vello que non fai
máis ca tusir e amparar o peito
coa man, unha muller nova que
lle di: “abríghese, papá”. E a
xente do teatro ri. Seguindo a fi-
leira, unha muller máis nova que
lle dá o peito a unha criatura, que
murmura:  “O meu neno ten
moita febre, non abre nin a boca
e eu estou quedando murcha, ag-
hotecida. E a xente do teatro ri.
A vella mirradiña vai botando
saloucos e laios de dor cada mi-
nuto, mentres di: “como me do-
en os cadris”. No teatro a xente
ri. A muller avellentada, o vello,
a muller nova e a muller máis
nova apoian o pranto da vella
mirradiña e din: “O importante é
ter saúde”, “Non somos nada”. E
o teatro ri. Escoitase a música de
fondo do grupo Jarcha pedíndo-
lle ao pobo que fale. Entra no es-
cenario un home cun maletín,
despois de saudar coa cabeza
abre coa chave a porta de alumi-
nio. A vella mirradiña dille: “Ai,
doutor, como me lle doen os ca-
dris”. O teatro estoupa de risa e
cae o pano. No outro lance case
non hai palabras que se
entendan. Ábrese o pano. Voces
que falan todas a un tempo, nin-
guén entende, ninguén atende.
Sentados en cadeiras hai xente á
beira dunha porta verde, polo
medio hai un corredor e, de
súpeto, un home avellentado
achégase, o seu móbil comeza a
tocar, vai dun lado a outro falan-
do, move as mans sen parar,
todo o mundo cala, el fala alto
do terreo da beira do río, das vi-
vendas e multiplica números. A
xente do teatro non ri. Nunha ca-
deira unha vella mirradiña só re-
frega as mans e chora, á beira
unha muller avellentada que mo-
ve a cabeza asentindo o pranto,
unha muller nova cun brazo roto
na estribeira, unha muller máis
nova cun ollo morado e dándolle
o peito a unha criatura.O teatro
nin ri nin chora. Os demais figu-
rantes non teñen rosto. Cando o
home deixa de falar dous leván-
tanse e danlle a man, el unha
palmada no lombo, un dille que
lle deixa a súa vez, que todo o
mundo sabe que ten moito que
facer. E o home asinte, pasa pri-
meiro que está moi apurado que
quedou con dúas mozas novas,
que teñen boa imaxe, unha ten
carreira e outra vive nunha
parroquia, que lle fan falta para a
lista, hai que meter mulleres co-
mo sexa, di mirando para a vella
mirradiña, para a muller avellen-
tada, para a muller nova e para a
muller máis nova aínda. No tea-
tro ninguén ri. Unha muller con
bata branca abre a porta e o
home di. “Paso yo primero que
no le tengo tiempo ninguno, le
tengo que ir corriendo al conce-
llo”. No teatro ninguén ri. Como
a xente xa non sabe
emocionarse, nin falar, nin
entende, nin atende, cae o pano
no salón de actos da Asociación
Cultural, onde nunca se entende-
ron as modernidades.♦

Notario de moitos feitos e ideas,
sentimentos e aspiracións cultu-
rais e sociais foi Manuel Mur-
guía, dotado para iso de estilo vi-
brante, plástico e sereno, cando
non airado e tonante, e fino
observador de xentes e cou-
sas, Manuel Murguía debía
ser o heroe que non morría
novo, para que os que caían
na renacenza galega puide-
sen contar con que espallase
os seus méritos e as súas are-
las. Precisaban os heroes no-
vos, de quen con mestría fo-
se capaz de contar os méritos
de cada un dos heroes, de to-
dos eles xuntos formando
ringleira, ao mesmo tempo
que axexaba entre os xiróns
da historia o que había de
pauliña ou de natural, polo
menos de natural para os co-
ñecementos dos tempos. En
calquera caso, tanto tiña que
se tratase dunha pauliña real
ou de feitos que o parecesen
debido á súa repetición, o
que si sabía Murguía era que
debían ser recollidos para a
posteridade, e que debían ser lec-
ción os pasos sensíbeis e sensí-
beis e construtivos, pero fugaces,
que quixeron dar eses construto-
res de galeguidade. 

Murguía, no moi sensíbel li-
briño de Los Precursores, no
1885, recollía a imaxe dunha rin-
gleira de malogrados, de heroes
novos, aos que o destino tronza-
ba en flor. Era unha mostra de ca-
sos e exemplos dalgúns dos que
quixeron facer dunha cultura un-
ha obra de moitos, na que todos
podían ser protagonistas, fosen

poetas, historiadores, mariñeiros
ou comerciantes, con tal que bus-
casen nos segredos da galeguida-
de a explicación de moitos aspec-
tos das súas propias vidas. 

Polas finas e emocionadas pá-
xinas de Los Precursores discorrí-
an as figuras vivas e palpitantes,
nada murchas polo pasar dos tem-
pos, de Antolín Faraldo, Aurelio
Aguirre, Sánchez Deus, Moreno
Astrai, Pondal, Cendón, Rosalía
Castro, Serafín Avendaño, Vicetto
e Ignotus. Murguía, logo dun lon-
go desafogo contra inimigos que
non quere citar nominalmente,
aclara que con ese libro, “el más
personal de cuantos he escrito, se
da comienzo a la necesaria obra
de regeneración, que, como

tantas otras, tengo el honor de
iniciar”. Certo que é libro moi
persoal, pois iso pretendía, que as
evocacións emanaban do corazón,
pero sen deixar fóra de trato os da-

tos reais, que fan da obra unha
das boas contribucións ao que
chama rexeneración, antici-
pándose a tantos outros que
usarán da palabra con mellor
ou peor fortuna. O que quería
Murguía, ademais de describir
grandes perfís persoais, era
crear unha fórmula plástica de
rexeneración colectiva, que
tantas vocacións abriría e
tantas leccións lles deu a xen-
tes que buscaban os miolos da
galeguidade. 

Mesmo cando estaba a
escribir tan persoal obra, non
deixaba de matinar en que
quedaría incompleta se non
se lle encanaba outro libro
que fose continuación de Los
Precursores, e que levase o
título de Los Secuaces, como
dicía no prólogo de Juvenilia,
de Camilo Placer Bouza. Pa-
ra dicilo coas propias pala-

bras do patriarca: “Cuando escri-
bí las primeras páginas de Los
Precursores, pensé desde luego
completar el libro que publicaba,
con otro Los Secuaces, que fuese
como su complemento, pues no
se pueden concebir profetas sin
creyentes, ni iglesias sin servido-
res”. Ese libro nunca chegou a
escribirse, pero da pluma de
Murguía foron saíndo comenta-
rios, estudos, evocacións daque-
les novos que caían decote na loi-
ta da galeguidade, sen que nunca
lles faltase o consolo e a lección

do gran lonxevo, que non caerá
até o 1 de febreiro de 1923, na
plenitude da súa fecundidade cre-
adora. 

Nun artigo que Murguía pu-
blicou en El Eco de Galicia, a
grande obra de Waldo Álvarez
Insua, baixo o título e adicatoria
de “D. José Puente y Brañas”, o
día 28 de novembro de 1886,
cando Los Precursores andaba a
espallar a empresa de galeguida-
de dos heroes caídos en plena xu-
ventude, sen pensar en pauliñas
nin en fatais destinos, aínda que
recordando os clásicos, o escru-
puloso notario de tal desfeita, fa-
cía resumo das promesas malo-
gradas, pero limitadas só ao mo-
vemento provincialista. A tan
triste cómputo, referíase Murguía
nos termos seguintes: “Corrían
los años de 1840 y fue entonces
cuando Galicia, ese hermoso pa-
ís de quién dijo Lope de Vega

...nunca fértil en poetas,
vio surgir de su seno una juven-
tud  entusiasta, una juventude
llena de inspiración y de fe en
sus esfuerzos. “¡Ay! ¡Muchos de
aquellos que eran entonces la
esperanza de su patria desapare-
cieron ya; la muerte parece com-
placerse en agostar en flor los
más esclarecidos ingenios de
nuestras cuatro provincias!...”.
A todos aqueles que un día foron
promesa, que Antón Villar Ponte
chamou malogrados, formasen
ou non parte dos heroes clásicos
que morrían novos, xuntábanse
os heroes irmandiños máis no-
vos, como foron, primeiro Luís
Porteiro, logo Xohán Vicente Vi-
queira despois Antón Losada.♦

O Ronsel de Viqueira

Os heroes morren novos
BALDOMERO CORES

Manuel Murguía.



Non é a primeira vez que a enti-
dade galega traballa en colabora-
ción co Instituto Valenciano de Ar-
te Moderno (IVAM). Desta banda,
a Fundación Caixa Galicia tirou
dos fondos dunha das coleccións
fotográficas máis destacadas do
Estado para encher as salas da
súa sede compostelá coas obras
de autores fundamentais da histo-
ria da fotografía universal. 

Man Ray, Cartier-Bresson,
Matta Clark, Baldessari, Robert
Capa, Dziga Vertov e André Ker-
tész, entre outros, asinan as obras
que se poderán ver en Composte-
la até o 8 de abril. A mostra tamén
recolle os traballos de autores de
referencia na fotografía do Esta-
do, como son Chema Madoz, Ra-
món Masats, Francesc Catalá i
Roca, Koldo Chamorro, Gabriel
Cualladó, Joan Fontcuberta e
Cristina García Rodero.

A fotografía na colección do
IVAM propón unha viaxe no tempo
a través do centenar de obras se-
leccionadas, un percorrido que se
inicia cun calotipo sobre papel de
Henry Fox Talbot, datado en 1844,
até as obras máis contemporáneas. 

A exposición permite ache-
garse á evolución das técnicas
fotográficas empregadas ao lon-
go do tempo, como as fotomon-
taxes, ocogravados ou collages. 

Man Ray na Coruña

A Fundación Caixa Galicia anun-
ciou para o mes de setembro a
inauguración dunha mostra sobre
un dos artistas máis celebrados do
século XX, Man Ray. As obras
deste autor ocuparán as catro sa-
las da sede coruñesa da entidade.
A mostra producirase en colabora-
ción don PhotoEspaña, entidade
que traerá a Galiza, nos últimos
meses do ano, os traballos de fo-
tógrafos como Alberto García-Alix,
PAco Jorquera, Rafael Trobat e
Sylvia Plachy, entre outros.♦
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Kiko da Silva
‘Sacamos
o debuxo
do gueto’

M.B.
Xunto con Monse Cea e
Eduardo Valiña, é o comi-
sario da mostra O debuxo
por diante, que leva ás salas
do CGAC, da Fundación
Eugenio Granell, o Audito-
rio de Galicia e á Igrexa da
Universidade banda dese-
ñada, deseño gráfico e ilus-
tración. Quitou o debuxo a
etiqueta de arte menor?

Estamos niso. Por primei-
ra vez en Galiza conviven nun
mesmo proxecto obras de au-
tores consagrados como Eu-
genio Granell, Saul Steimberg
ou Marcel Duchamp cos tra-
ballos de Miguelanxo Prado,
Xaquín Marín, Miguel Roble-
do, Óscar Villán ou Víctor Ri-
vas, unha idea que entronca
moi ben coa intención da
mostra: sacar do gueto o de-
buxo. Sempre estivo relegado
a ser unha parte do proceso, a
ser un bosquexo do que logo
será unha escultura ou un
óleo. Cando se nos propuxo o
proxecto decidimos aumenta-
lo con este tipo de obras rele-
gadas a ser unha arte menor e
reivindicalas como unha ex-
presión artística máis. Ade-
mais son as que máis experi-
mentación acadan por non es-
tar sometidas aos límites da
arte. Mentres que outras disci-
plinas se volveron máis elitis-
tas, estas outras chegan máis
ao público en xeral.

Por que levar o debuxo
ás paredes dun museo?

O debuxo non debe que-
dar como un mero bosquexo
ou como un simple instru-
mento. O debuxo ten consis-
tencia e moitos xeitos de en-
tendelo e afrontalo, como se
pon de manifesto na exposi-
ción a través das interven-
cións de cinco artistas noveis
como son Mauro Trastoy,
Juan Carlos Bracho, Irene
van de Mheen, Ignacio Uriar-
te e Rubén Santiago. Todas
elas demostran que o debuxo
non ten límites. A exposición
quere achegar a xente todo o
que se considerou arte menor
e rachar co tópico. A carica-
tura, a banda deseñada ou o
humor gráfico evolucionaron
o suficiente como para de-
fenderse perfectamente fóra
dos medios para os que foron
creadas, como é o caso da
prensa escrita.♦

Metáforas (5)

A figueira 
FRANCISCO CARBALLO

Estamos na metade da
coresma; os
catecúmenos son

enfrontados co máis
fondo da ensinanza
cristiá: a morte en cruz de
Xesús. Este era
consciente dos perigos
que corría de perder a
vida. A súa derradeira
subida a Xerusalén estivo
rodeada de celadas. Os
seus xestos e parábolas da
figueira son badalas de
atención. 

A parábola: “Un home
tiña unha figueira
plantada na súa viña e foi
aló buscar froitos, mais
non os encontrou. Dille
ao encargado da viña:
Hai tres anos que veño
buscar figos nesta
figueira e non os
encontro. Córtaa; para
que está a ocupar a terra?
Mais aquel respondeu:
“Señor, déixaa este ano
para que eu poida escavar
a terra e botarlle estrume.
Se da froita na próxima
estación, ficará; se non,
poderás cortala” (Lc 13,
6-9). 

Pasou o ano. Xesús
descansaba en Betania.
Marcos, 11,21, relata:
“Ao deixaren Betania,
sentiu fame. Vendo ao
lonxe unha figueira con
follas, foi ver se nela
atoparen que comer;
mais, ao chegar xunto a
ela, non encontrou senón
follas; non era tempo de
figos. Dixo: “Nunca máis
ninguén coma froito de
ti”. Os discípulos
ouvírono. 

Ao pasaren a mañá
seguinte, viron a fogueira
seca até as raíces. Pedro
dille a Xesús: “Olla,
Mestre, a figueira que
maldiciches secou”. 

A viña, a figueira,
sempre na predicación
deste rabbí, significan a
vida humana. A súa ía
terminar. O drama máis
significativo da historia
comezaba  co paradoxo
duha árbore, co
rexeitamento duns
viñadores, coa fame de
Xesús. 

Daquela non estaban
en Betania mariñeiros
galegos, senón algún
deles “escorregaría as
bágoas e un laído
saudoso: ¡Lanchiña que
vas en vela; leva panos e
refaixos..!” (Castelao,
Cousas). Unha dor
relixiosa ante o misterio
da libre insania “das
algueiradas
antiliberadoras”.♦

Os mellores fotógrafos
M. BARROS

Man Ray, Cartier-Bresson, Robert Capa, Ramón Masats, Chema
Madoz ou Gabriel Cualladó son algúns dos autores presentes na
exposición A fotografía na Colección do IVAM, que ocupará as sa-
las da sede compostelá da Fundación Caixa Galicia até o 8 de abril.

Arriba, José Luis, “el Fitu”
(1975),
de GABRIEL CUALLADÓ.
Á esquerda, Desig de vol /
Desexo de vo
(1935),
de PERE CATALÁ.
Abaixo, Political rally /
Mitin político
(Chicago 1955-56),
de ROBERT FRANK



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

MULLERES
Podemos ollar esta mostra
de fotografía até o luns 26
na galería Sargadelos.

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS
Mostra producida polo Cen-
tro de Extensión Universita-
ria e Divulgación Ambien-
tal de Galicia (CEIDA) e a
Fundació Territori i Paisat-
ge que anda a percorrer o
país. O obxectivo é sensibi-
lizar á poboación sobre a
importancia de conservar o
mar e dar a coñecer os be-
neficios de ter áreas mari-
ñas protexidas. No centro
Haley até o sábado 24.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

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

BoirBoiroo
■ EXPOSICIÓNS

DAMÍAN EIRAS
Presenta Maneira Individual
no 2º andar do Centro Social.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico, pac-
kaging e publicidade, ao re-
dor do grafismo da conservei-
ra desde os últimos anos do s.
XIX até a década dos oitenta
do XX. Até o 30 de setembro.

■ MÚSICA

PEPE VAAMONDE
GRUPO
Este venres 16 ás 21h30 po-
deremos gozar co folk tra-
dicional no Aturuxo, por
unha entrada de 5 euros.

KILLER BARBIES
Podemos escoitar en direc-
to a esta banda o sábado 17
ás 00h na sala Zona.

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.

CangasCangas
■ MÚSICA

LABORATORIO
DE DANZA
Despois da actuación de
Nelson Quinteiro o xoves 8
na SalaSon, dentro do I Ci-
clo Cultural Alternativo Son
de Pé, este domingo 18 ás
20h30 Armando Martén
–bailarín e coreógrafo cuba-
no afincado na Coruña– en-
cargado do curso de Danza
Contemporánea, ofrecerá un
Laboratorio de Danza resul-
tante deste obradoiro.

CerdidoCerdido
■ EXPOSICIÓNS

MULLER
Durante todo o mes de mar-
zo temos esta mostra de 12
cadros con poemas de Die-
go Rodríguez Piñón no
Concello, no Centro de Sa-
úde e no Colexio.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

MONARQUÍA E
CONSTITUCIÓN
Sabino Fernández Campo
participa este xoves 15 ás
20h no ciclo Xornalismo
Século XXI, que desenvolve
a Fundación Caixanova no
Centro Social da entidade.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo A Xeración da Vio-
lencia USA podemos ollar es-
te xoves 15 ás 20h30 e o ven-
res 16 ás 18h –con subtítulos
en galego– Corredor sin re-
torno (1963), de Sam Fuller;
o sábado 17 ás 20h30 teremos
A sangre fría (1967), de Ri-
chard Brooks. En Cine-En-
saio: A forma que pensa pro-

xéctase este venres 16 ás
20h30 The Fancy (2000), de
Elizabeth Surbin, e o vídeo
Leccións de Historia (2000),
de Barbara Hammer; o sá-
bado 17 ás 18h tocaralle o tur-
no a Moments choisis des
histoire(s) du cinema (2005),
de Jean-Luc Godard; o
martes 20 ás 20h30 a Balnea-
rios (2002), de Mariano Lli-
nás; e o o xoves 22 a Wide
Awake (2006), de Alan Ber-
liner, e a Ollo/Máquina
(2001), de Harun Farocki. O
luns 19 ás 20h30 temos en
Fóra de Serie La casa de mi
abuela (2006), de Adán Alia-
ga, con entrada de balde e
presentación do DVD a cargo
do seu director e os produto-
res Ignacio Benedeti e Xosé
Zapata. O mércores 21 pasa-
ranse dentro do ciclo dedica-
do ao Documental Portugués
os traballos Um outro país:
Memórias, sonhos, ilusões...
Portugal 1974/1975 (1998),
de Sérgio Tréfaut, e Kuxa
Kanema (2003), de Marga-
rita Cardoso. Máis informa-
ción en www.cgai.org.

COSMOS
Ciclo vencellado á exposi-
ción Óseos Cosmos, trata de
ser unha aproximación ás
orixes da humanidade, á tec-

noloxía e aos conflitos esis-
tenciais, á hipótese doutras
formas de vida intelixente...
Desenvólvese na sala Picas-
so do MACUF e, o martes
20 ás 20h, poderemos ollar
El almuerzo desnudo (1991)
de Davis Cronenberg.

■ EXPOSICIÓNS

OS NABIS
O Quiosque Alfonso acolle
esta impresionante mostra
con 70 obras que aborda o es-
tudo do grupo artístico segui-
dor de Gauguin e da escola
de Pont Aven, posteriores ao
impresionismo e pais dos
postulados da abstracción.

SOIDADE COMPARTIDA
Podemos ollar o traballo do
fotógrafo David Máteo
Martínez na A.C. Alexan-
dre Bóveda até o venres 30.

A CORUÑA EN FOTO
Os traballos participantes
neste certame expóñense
no Palexco.

BIBLIOTECA EN GUERRA
Esta mostra contextualiza as
accións emprendidadas pola
República Española como a
creación de bibliotecas, as
campañas de fomento da

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

Hai miles de razóns para visitar o
cabo de Fisterra. Máis neste final
de inverno que garda un solpor e
un amencer únicos desde o mítico
picoto ao que peregrinaron ducias
de pobos desde que no mundo hai

fala. Agora, a paraxe foi declarada
Patrimonio Europeo. A iniciativa
é un recoñecemento a nivel conti-
nental á grandeza desta paisaxe
natural que sempre hai que redes-
cubrir porque nunca defrauda.♦

Fisterra con novos ollosFisterra con novos ollos
O O TTrinquerinque

Poderemos escoitala este xoves 15 ás
21h no Auditorio de Galiza de SAN-
TIAGO, baixo a dirección de Tuomas

Ollila e con Mario Brunillo ao
violonchelo. O venres 16 estará ás
20h30 C.C.Caixanova de VIGO.♦

Real Fihalmonía de GaliciaReal Fihalmonía de Galicia
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O Multiúsos Fontes do Sar de SANTIAGO DE COMPOS-
TELA acolle este sábado 17 ás 20h o concerto de catro
das mellores bandas do rock combativo estatal, Rein-
cidentes, que presentan o seu novo traballo Dementes,
Porretas, Boikot e Sonora, banda de recente creación.
Venda anticicipada de entradas, por 20 euros, en
www.ticktackticket.com, tendas Tipo, discos Gong en
Santiago, Elepé en Vigo e Portobello na Coruña.♦

I Semana do Jazz GalegoI Semana do Jazz Galego
Kin García, Carmen Dor e Leo Gianneto tocan o sá-
bado 17 no Corte Inglés de VIGO. As actuacións repe-
tiranse na mesma área comercial da cidade da CORU-
ÑA, do mércores 21 ao venres 24.♦

CorCorcobadocobado
O recoñecido músico presenta o seu novo traballo titu-
lado Editor de Sueños este xoves 15 na sala Nasa de
SANTIAGO. No mesmo lugar ademais representará o
venres 16 e sábado 17 o espectáculo teatral Agrio Be-
so, xunto ao ex-Fura dels Baus Juan Navarro.♦

Lusofonías. Lusofonías. VVoces de mulleroces de muller
Este venres 16 no Centro Sociocultural da Fundación
Caixa Galicia de SANTIAGO poderemos gozar da ma-
dura e voluptuosa voz da caboverdiana Lura. A portu-
guesa Mafalda Arnauth cantará o vindeiro xoves 22
no Auditorio Municipal de OURENSE.♦

Música ao Música ao VVivoivo
A Rede Galega presenta un amplo programa de ac-
tuacións musicais por todos os recunchos do país.
Este xoves 15 poderemos escoitar en directo ao Ro-
berto Somoza Cuarteto ás 22h30  na Casa das Cre-
chas de SANTIAGO; a Diego Massimini ás 23h no
pub D´Antón na LARACHA; ao Jato Nejro Jazz Trío
ás 23h30 no café teatro Xesteira de OURENSE; ou a
Tango Projet ás 22h na Casa de Arriba Pop de VI-
GO. O sábado 16 ás 23h30 temos a 6 PM na sala Ba-
randa do BARCO DE VALDEORRAS.♦

LumeLume
A xira Folk Express traenos a este grupo ourensán o
venres 16 ao Clavicémbalo de LUGO; o sábado 17 po-
deremos escoitalo na sala Antano da SERRA DE OUTES.
Máis información en www.lumefolk.com.♦

Ataque EscampeAtaque Escampe
Podemos escoitar a este grupo dentro da xira Bela Lugosi
07 este venres 16 no pub Gatos de MELIDE. O vindeiro
sábado toca para o Cineclube Compostela na Gentalha do
Pichel de SANTIAGO, xunto co Leo Arremecághona.♦

Fito & FitipaldisFito & Fitipaldis
O Palacio dos Deportes Paco Paz de OURENSE acolle o
vindeiro venres 23 ás 20h un novo concerto na Galiza
da xira Por la boca vive el pez do músico basco e a súa
banda. O sábado 24 poderemos escoitalos no Palacio
Provincial dos Deportes de LUGO. Venda de entradas
en Peggy Records, CC Región, Auditorio Municipal en
Ourense; pub Clan en Xinzo; Disco Precio e Discos
Gong en Santiago; Elepé en Vigo; Tenda Tipo en Pon-
tevedra; e Discos Portobello na Coruña♦

Festival do Camiño InglésFestival do Camiño Inglés
Kastomä toca o vindeiro venres 23 no festival a prol
do Camiño Inglés de Xanceda, en MESÍA, xunto con
Zenzar, Ith e O Chicharro Psicótico.♦

Ni un paso atrásNi un paso atrás

☞ O VEO PINTADO. Un-
ha parella inglesa (Naomi

Watts e Edward Norton) casa e
vai vivir a Xangai. Alí ela élle in-
fiel ao home cun diplomático. En
vinganza, o marido lévaa canda
el a unha remota aldea que sofre
unha epidemia de cólera.

☞ EPIC MOVIE. Paro-
dia de moitas das novida-

des cinematográficas do último
ano con sketches disparatados.

☞ TERESA, O CORPO
DE CRISTO. Biografía

de Teresa de Ávila (interpretada
por Paz Vega), poeta e santa do
século XVI. Dirixe Ray Loriga.

☞ UNHA PONTE CA-
RA A TERABITHIA.

Dous preadolescentes que se
coñecen na clase crean un
mundo paralelo, o bosque de
Terabithia, para saír da súa
aburrida rutina. A fantasía aca-

bará por darlles forza na vida
real. Relato iniciático sobre o
paso á madurez.

☞ O BO ALEMÁN. Un
xornalista norteamerica-

no (George Clooney) atópase no
Berlín acabado de conquistar do
1945 cunha ex amante, Lena
Brandt (Cate Blanchett), agora
esposa dun alemán desapareci-
do que tanto estadounidenses
coma rusos queren atopar. 

☞ O DERRADEIRO
REI DE ESCOCIA. Un

médico escocés acaba próximo
a Idi Amin (Forrest Whitaker)
cando este se autonomea presi-
dente de Uganda. Biografía
dun personaxe dominado pola
ansia de poder.

☞ 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 civil
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 esta-
cións 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.

☞ PÉREZ, O RATIÑO
DOS TEUS SOÑOS.

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

☞ BABEL. Alejandro
González Iñárritu diri-

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

CarCarteleirateleira

Lura.

Pepe
Vaamonde
Grupo toca
este venres
16 no
Aturuxo
de BUEU.



lectura como as das Misións
Pedagóxicas, as bibliotecas
populares de concellos e
sindicatos... e pretende recu-
perar o espírito dunha época
fortemente impregnada da
capacidade formadora do li-
bro e da lectura. Podémola
coñecer na Biblioteca M.
González. 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.

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

ÓSEOS COSMOS
...As fomas do tempo -
3.200.000 a +2007 chámase
esta mostra que se encontra no
MACUF. Composta por 45
reproducións en gran formato
de microfotografías no campo
dos “Tecidos Duros”, tras des-
ta exposición encóntrase o
Proxecto Cancro e Evolución
Humana, liderado polos dou-
tores Timothy Bromage e Ale-
jandro Ochoa, xunto con An-
xo Vidal. Os tecidos duros te-
ñen a capacidade de rexistrar a
historia, constituíndo o único
vínculo entre o noso pasado
distante, os problemas do pre-
sente e as solucións para o fu-
turo. 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

SALIF KETIA
O ciclo Música con Raíces
presenta o xoves 22 ás 21h
no Coliseum á figura máis
destacada do afropop.

AA EstradaEstrada
■ MÚSICA

MARZOPOP
A V edición deste festival
trae os sons do mellor pop e
rock sureño estatal, da new
wave británica e irlandesa e
do folk rock e rhythm &
blues norteamericano. Este
venres 16 ás 22h30 no
Principal poderemos escoi-
tar por 5 euros a Cristina
Rosenvinge, presentando o
seu disco Continental 62,
moi influenciado polo un-
derground neoiorquino. O
vindeiro venres 23 teremos
no mesmo lugar ao nortea-
mericano Elliot Murphy &
The Normandy All Stars
acompañado polo afamado
teclista Kenny Margolis,
do grupo Cracker.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS 

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

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

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

■ EXPOSICIÓNS 

RETALLOS DE PAPEL
As pinturas de Jorge Llor-
ca exhíbense na galería
Clérigos até o 17 de abril.

VIDRO INTERNACIONAL
Podemos visitar esta mos-
tra na capela de Sta. María.

■ MÚSICA

EL CHIVI
Poderemos escoitar o por-
noautor este xoves 15 no
Clavicémbalo; o sábado 17
toca na mesma sala a banda
de punk Soak. O vindeiro
xoves 22 teremos o folc de
Anabel Santiago; e o ven-
res 23 vai dar un concerto a
Compañía do Ruído.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

MARÍN E
OS EVANXÉLICOS
O museo Manuel Torres
presenta, até o domingo 25,
esta mostra.

MonforMonfortete
■ TEATRO

MISERICORDIA
Podemos ollar a representa-
ción do Teatro de Ningu-
res este xoves 15 ás 20h15
no Edificio Multiúsos.

NarónNarón
■ MÚSICA

III ENCONTRO
COA ZANFONA
O venres 16 ás 20h30 no Au-

ditorio de Narón por 6 euros
–os inscritos aos cursos de
balde– con Lizgairo (Anxo
Pintos, Rodrigo Romaní e
Xosé Liz); Bonovo (Óscar
Fernández, Roberto Grandal
e Pulpiño de Viascón); e a re-
presentación teatral d’O Ce-
go da Xestosa, entremés có-
mico de Xavier Prado “La-
meiro”, pola escolas de Tea-
tro e Zanfonas de Narón.
Ademais, o sábado 17 e do-
mingo 18, tamén no audito-
rio, realizanse os cursos a
cargo de Anxo Pintos, do
Conservatorio de Música
Tradicional de Vigo, e Óscar
Fernández, do Conservatorio
de Música Tradicional e Fol-
que de Lalín. O prezo é de 70
euros (60 os asociados ao
CMTF) podendo inscribirse
no correo electrónico i.lo-
pez@concellodenaron.com;
no fax 981 384 829 ou no
telf. 981 391 144. Máis in-
formación en zonadazanfona

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS 

FRANCISCO LÓPEZ
A Casa da Xuventude acolle
unha mostra deste pintor.

MAICA ALONSO
Podemos ollar as súas acua-
relas no café Isaac até o do-
mingo 25.

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

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.

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.

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

■ TEATRO

SARABELA
Esta compañía representa
no teatro Principal Magar
no pazo do tempo, desde
este xoves 15 até o domin-
go 18 ás 20h30.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

CELA E GALIZA
Esta mostra pódese visitar
na Fundación Camilo José
Cela até finais de marzo.

PontedeumePontedeume
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA POPULAR
Mostra de fotografía na Ca-
sa do Concello.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS 

POESÍA NO MAR
As pinturas e fotografías de
Cari Rubio permanecerán
até o mércores 21 na A.V.
de San Roque.

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
este sábado 17.

■ MÚSICA

CARMEN DOR
En concerto dentro do Ci-
clo Trad este xoves 15 ás
21h no teatro Principal
presentando o 2º disco Do-
ra Maar 74, no que pode-
mos apreciar á muller cre-
ativa e apaixonada que nos
leva polo jazz, fado, bossa,
funky, tango, e boleros en
galego.

JON ROBLES
& SPJ GROUP
Toca o saxo tenor este sába-
do 17 ás 21h30, dentro do
ciclo Jazz no Principal,
acompañado pola SPJ for-
mada nesta ocasión por Da-
vid Santiago (trompeta),
Felipe Villar (guitarra),
Pablo Reyes (piano), Dani
Batán (baixo eléctrico) e
Chus Pazos (batería). En-
trada a 5 euros (estudantes
e xubilados 3). Todos os dí-
as de concerto haberá unha
repichoca ás 24h no Night
& Day jazz café. Máis in-
formación en www.ponte-
jazz.org.

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE GALICIA
Dirixida por Jesús López
Cobos dá un concerto este
xoves 15 ás 21h no Audito-
rio do CS Caisanova.

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

UNHA RELACIÓN
PRIVADA
Este xoves 15, dentro do ci-
clo cinematográfico Novos
lazos, novos modelos de re-
lación, poderemos ollar es-
ta película de Fréderic
Fonteyne, na Biblioteca
Municipal ás 21h. O vin-
deiro xoves 22 poderemos
ollar a fita O amor é o de-
mo, de John Maybury.

■ MÚSICA

JABIER MUGURUZA
Este venres 16 ás 23h pode-
remos gozar da actuación de
cantautor basco no Liceum.
O vindeiro venres 22 tere-
mos á asturiana Anabel
Santiago. Máis información
en www.barliceum.com.

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 con-
templar no Museo Etnolóxico
esta colectiva na que os fotó-
grafos reflexionan sobre a po-
lítica, a historia e a sociedade
dos anos da II república Espa-
ñola, de xeito que as obras
xorden dun compromiso evi-
dente na mirada e no pensa-
mento con aquel período.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

MARIÑARTE
As esculturas de Quique
Guerra e a pintura de Mau-
ro Leivas están expostas no
Forte de San Damián até o
sábado 31.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

JAVIER TORRÓN
Podemos admirar as súas
augafortes, augatintas, xilo-
grafías e litografías na casa
da cultura Pintor Lloréns.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

MAI AL KAILA
A embaixadora de Palestina
en Chile vai dar unha con-
ferencia sobre o pasado, o
presente e o futuro do seu
país este 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 este xoves 15 ás 20h
no teatro Principal.

FARENHEIT 451
Podemos ollar esta fita o
martes 20 ás 20h15 na Fun-
dación Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS 

COMERCIO
EN COMPOSTELA
A Fundación Torrente Ba-
llester presenta esta mostra

histórica sobre a evolución
da actividade comercial na
cidade, até o 9 de abril.

VIGO 1933-1944
Até o domingo 25 podemos
visitar no Colexio de Arqui-
tectos, na Casa da Conga, a
mostra Arquitecturas de
Vangarda.

GOLFIÑO
O C.S.C. do Ensanche reú-
ne os debuxos das portadas
realizadas por Fausto Isor-
na até o sábado 31.

IONE ROBINSON
Podemos ollar as súas foto-
grafías e debuxos até finais
de abril na Casa da Parra.

O DEBUXO POR DIANTE:
A obra gráfica nas colec-
cións públicas da cidade de
Compostela, froito da cola-
boración do CGAC, a USC,
a Fundación E. Granell e o
Auditorio de Galicia. A mos-
tra poderemos contemplala
no véstíbulo e no 1º andar do
CGAC; no Parque da Músi-
ca do Auditorio de Galicia;
na Zona C de San Domingos
de Bonaval; na Igrexa da
Universidade e na Fundación
E. Granell, até o 29 de abril.

SUSANA SÓLANO
Até o sábado 31 a galería
SCQ reúne unha mostra das
súas esculturas.

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 po-
den ollarse na sede de Cai-
xa Galicia até o domingo
25 de marzo.
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

A Fundación Caixa Galicia orga-
niza a mostra Estampas de calco-
grafía nacional. Das orixes á van-
garda, que poderemos visitar até
este domingo 18 e que presenta as
obras máis representativas da Cal-
cografía Nacional da Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fer-
nando. Na sede de FERROL expo-
ranse as dúas primeiras seccións:
Orixes, imaxes e Ilustración –un-

has 110 obras dos episodios máis
relevantes do gravado en talla do-
ce–; e Alternancia. Creación Ver-
sus Reprodución –150 estampas
do s. XIX e inicios do XX–. Na se-
de da fundación en VIGO pode vi-
sitarse o apartado Vangarda. Alter
Gráfico, con 40 propostas de artis-
tas contemporáneos, entre os que
se encontran Barceló, Chillida,
Tapiés ou Canogar.♦

Historia do GravadoHistoria do Gravado

Agardando
o día,

fotografía
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e que
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Sargadelos
de FERROL.
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sábado 17
no ciclo
de jazz de
PONTEVEDRA



RAMÓN D. MORALES
Unha mostra do seu traballo
encóntrase na galería de arte
contemporánea DF, onde
poderemos coñecela até este
sábado 17 de marzo. Licen-
ciado en Belas Artes por Se-
villa, que é onde vive e tra-
balla, é membro fundador da
sala eStar, espazo indepen-
dente 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 Goltz-
man 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

MARKINHOS DRINKIN
O martes 20 ás 20h30 e con
entrada de balde poderémo-
lo escoitar no C.S.X. O En-
sanche presentando o seu
traballo Revelando Voces.

FRANKFURT/ODER
A orquestra filharmónica
actúa o vindeiro xoves 22 ás
21h. no Auditorio de Galiza,
baixo a dirección de Micha-
el Sanderling e con Katrin
Scholz ao violín solista.

■ TEATRO

UN CONTO DE INVERNO
O sábado 17 ás 21h no Au-
ditorio de Galiza podere-
mos ollar esta adaptación
da peza de William Sha-
kespeare da man da com-
pañía Tornaveu.

BUFFO
Esta compañía valenciana
fará gozar ás crianzas o do-
mingo 18 ás 12h30 na sala
Yago coa peza Viva Rodari.

PROTOMEMBRANA
Marcel.lí Antúnez presen-
ta esta performance meca-
trónica o mércores 21 ás
22h na sala Nasa.

GALILEO
Esta compañía representa
Rosso profondo in punto
di morte, de Luigi Lunari,
desde o vindeiro xoves 22
até o domingo 25, na sala
Yago. Entradas e horarios
en www.salayago.com.

TARARÁ CHIS-PUM!
O Centro Dramático Gale-

go presenta esta obra –nova
versión do espectáculo ho-
mónimo representado en
1978 por Artello Teatro– e in-
corpóraa ao seu repertorio na
liña programática de capta-
ción de público infantil como
unha prioridade. Permanece-
rá no Salón Teatro até o 31 de
marzo, con cinco funcións
semanais (de mércores a ven-
res para estudantes; e sábados
e domingos para o público
xeral). As representacións pa-
ra escolares están especial-
mente indicadas para crian-
zas de entre 6 e 12 anos. Ana-
bel Gago, Avelino Gonzá-
lez, Bea, Noemi Rodríguez,
Fran Peleteiro, Manuel Po-
lo e Xosé Carlos Illanes dan
vida a máis de 40 personaxes.
O espectáculo foi construído
a xeito de creación colectiva

baixo a dirección de escena
de Rosa Hurtado e Santia-
go Montenegro, de Arte-
llo–Teatro Alla Scala 1:5.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO BAAMONDE
Até o 4 de abril a galería

Trisquel e Medulio acolle
os acrílicos, óleos e acuare-
las do pintor.

■ TEATRO

FERDINANDO
Esta obra é representada po-
la compañía Teatro de la
Luna este venres 16 ás
20h30 na Area Panorámica.

VVigoigo
■ ACTOS

VIGO: O HOME E
A CIDADE
IV ciclo de conferencias e
debates da Fundación Car-
los Casares que, desta vol-
ta, trata sobre as vindeiras
eleccións municipais do  27
de maio e que se vén cele-
brando no Auditorio do
Centro Social Caixanova ás
20h. Xa falaron, polo PG,
Manoel Soto o martes 13;
polo PSOE, Abel Caballero
o mércores 14; e agora res-
tan, polo BNG, Santiago
Domínguez Olverira o
martes 20; e polo PP, Cori-
na Porro, o mércores 21.

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. Este xo-
ves 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 Uni-
versidade de Vigo; Alejan-
dro Castellote, comisario da
mostra; Christian Caujolle,
director artístico da axencia
VV; e Teresa Siza, directora
do Centro Portugués de Fo-
tografía.

CASA DO LIBRO
Na coñecida libraría este
xoves 15 ás 20h haberá un
recital musical co gallo da
entrega dos premios da III
edición Duck Fin; o ven-
res 16 un concerto folc, co
gallo da inauguración da
mostra de pintura de Cris-
tina Brea. O martes 20
preséntase un novo núme-
ro da revista Festa da pa-
labra silenciada, dedicada
a Os Feministas; o mérco-

res 21 celebrarase o Día
Internacional da Poesía co
recital Os poetas de Vigo
cantan á poesía; e o xoves
22 o libro que se vai dar a
coñecer vai ser La maldi-
ción de Odi, de Maite Ca-
rranza. Todos os actos da-
rán comezo ás 20h.

■ CINEMA

SHI GAN
O cineclube Lumière pro-
xecta o luns 19 ás 20h30 no
Auditorio do Concello esta
fita surcoreana dirixida por
Kim Ki-Duk no 2006.

HISTORIAS
EXTRAORDINARIAS
Podemos ollar esta película
este xoves 15 ás 20h na
Fundación Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

EL OJO QUE VES
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle a mostra Co-
lección Circa XX-Pilar Ci-
toler desde este venres 16.

CRISTINA BREA
Podemos admirar o traballo
da pintora até final do mes
de marzo na Casa do Libro.

RAFAEL ALONSO
O pintor expón a súa obra
no centro de arte Alpide até
o sábado 31.

VIRADEIRAS
Podemos ollar esta mostra
até o domingo 18 na rúa do
Principe.

PILAR GLEZ. MOURÍN
A Casa da Xuventude aco-
lle desde o luns 19 a mostra
de pintura O mundo das flo-
res e das cores.

FÁBRICA DE ÁLVAREZ
Nos camiños é un proxecto da
artista viguesa Carme No-
gueira, promovido polo
CGAC, que reclama a partici-
pación veciñal. Até este ven-
res 16 unha maqueta incon-
clusa da factoria de Cabral
–que se quere completar coa
aportación dos veciños– recu-
pera o uso comunitario da fá-
brica temporalmente, motor
do barrio noutros tempos.

PREMIO XERAIS DE NOVELA
Poderán concorrer á XXIV edición aque-
les autores de calquera nacionalidade
que presenten as obras en lingua galega,
conforme á normativa vixente, inéditos e
totalmente orixinais. De cada traballo
entregaranse seis copias en papel tamaño
folio ou holandesa, mecanografados a
duplo espazo, antes do 10 de abril en
Edicións Xerais de Galicia, Doutor Ma-
rañón 12, 36211 - Vigo. Co orixinal, que
deberá ser presentado baixo lema, ad-
xuntarase en sobre pecho, o nome com-
pleto, enderezo e teléfono da persoa au-
tora e o título da obra, indicando no so-
bre: “Para o Premio Xerais de Novela”.
Por outra banda Edicións Xerais convo-
ca, tamén, o XXII Premio Merlín de Li-
teratura Infantil, e o II Premio Funda-
ción Caixa Galicia de Literatura Xuve-
nil que se rexen coas mesmas normas
que o anterior, tendo que indicar no so-
bre “Para o Premio Merlín” ou “Para o
Premio Fundación Caixa Galicia”. Máis
información en www.xerais.es.

PREMIO M. GARCÍA BARROS
O Concello da Estrada convoca o XIX
Premio de Novela Longa Manuel García
Barros “Ken Keirades”. Os orixinais de-
beranse presentar por sextuplicado, re-
matando o prazo de entrega o vindeiro
venres 23 de marzo. A dotación econó-
mica é de 9.015 euros. Este galardón le-
va 19 anos convocando a escritores en
galego, e recuperando a vida e obra de
Ken Keirades. Gañadores de edicións
anteriores, foron  Manuel Forcadela,
María Gándara, Álvarez Cáccamo, Xoan
Carlos Caneiro, Riveiro Coello, Miguel

Anxo Fernández, Xabier López López
ou Manuel Veiga. As bases poden con-
sultarse en http://www.aestrada.com. 

XESTIÓN E PROMOCIÓN DE
CONTIDOS AUDIOVISUAIS
A filóloga e xornalista francesa Mariel
Guiot, especialista en cinema, imparte
do 26 ao 30 de marzo no CGAI da CO-
RUÑA o curso Xestión e Promoción de
Contidos Audiovisuais, arredor dos tres
eixos industriais do cinema: produción,
distribución e exhibición. As prazas son
limitadas e cubriranse por rigurosa orde
de inscrición, sendo o prezo de 30 euros.
Máis información en www.cgai.org.

VIII CERTAME SUÁREZ FERRÍN
O Instituto de Estudos Políticos e Sociais
convoca este premio literario, que ten
como obxectivo a exaltación dos valores
cívicos e democráticos e a lembranza do
que foi o derradeiro alcalde republicano
da Coruña. Poderá participar calquera
persoa que o desexe, cun límite de idade
de 30 anos, co tema Os riscos dos fun-
damentalismos, para desenvolver. Os
traballos terán unha extensión mínima de
8 folios e 15 como máximo, presentaran-
se mecanografados a duplo espazo e por
unha soa cara, e poderán estar escritos en
galego ou castelán. Deben enviarse antes
do 25 de marzo cinco copias do orixinal,
sen asinar e cun lema, que figurará ta-
mén nun sobre aparte e pecho, no que se
incluirán nome e apelidos, enderezo, te-
léfono e fotocopia do documento de
identidade, ao Instituto de Estudos Polí-
ticos e Sociais, Juán Flórez 109-113, lo-
cal 7 (entrada pola rúa José Cornide)

15005 ACORUÑA. Tamén poderán entre-
garse persoalmente no devandito endere-
zo de luns a venres de 18h a 20h ou na
Concellaría de Cultura de CULLEREDO,
Edificio de Servizos Múltiples do Burgo
en Ramón Cabanillas 14, 15670 O Bur-
go (Culleredo).

ROTEIRRÍOS 07
ADEGA organiza, dentro do Proxecto
Ríos, un programa de itinerarios co que
tentan achegar a cidadanía aos cursos
fluviais nun ambiente lúdico para dar a
coñecer o patrimonio natural, cultural e
social, empregando medios de trans-
porte sustentábeis (bus, a pé, en bici-
cleta e piragua). O vindeiro sábado 24
farase un roteiro polo Tea, coordinado
por ADENCO, camiñando pola beira
deste río e do Uma, o seu afluente. As
prazas para os roteiros son limitadas, os
intersados en asistir poden apuntarse en
www.proxectorios.org.

XV MANUEL LUEIRO REY
O Concello do Grobe, xunto con Sotelo
Blanco Edicións, promoven este premio
de novela curta para honrar a memoria da
súa figura, así como fomentar a promo-
ción da literatura galega e os seus autores.
Poderá participar calquera persoa, sen
distinción de idade ou nacionalidade, que
presente os seus textos en lingua galega,
conforme á normativa vixente. Os traba-
llos, que deberán ser orixinais e inéditos,
terán unha extensión mínima se 60 páxi-
nas e máxima de 120, tamaño DIN A4,
de mil oitocentas matrices cada páxina
aproximadamente. Do texto enviaranse 5
copias baixo lema, antes do 15 de agosto,

a XV Premio Manuel Lueiro Rey, Con-
cello do Grobe, Praza do Corgo s/n,
36980 O GROBE (Pontevedra), coas que
se axuntará un sobre pechado no que fi-
guren, fóra, o lema e título e que conteña
o nome completo, enderezo e teléfono do
autor, así como o título do libro. Máis in-
formación en certamelueiro@culturao-
grove.com.

ENCONTRO DE CIENCIA,
ARTE E MÍSTICA
Cunha duración de 12 horas celébrase
no MACUF da CORUÑA o venres 16 de
17 a 20h e o sábado 17 de 10 a 14 h e
de 16h30 a 20h; a matrícula é gratuita
previa inscripción disponíbel en
www.macuf.com, ou na recepción do
museo. Entre outros participan Andres
Torres Queiruga, Tim Bromage, Anxo
Vidal, Felipe Criado, Jorge Mira, Feli-
pe Criado Boado, Xosé Miranda, Xosé
A. Neira, Vicente Goyanes, Jesús Ote-
ro e Paco Pestana.

A PAISAXE URBANA
Obradoiro fotográfico impartido por
Carlos Cánovas do 23 ao 25 de marzo no
MACUF da Coruña. Existen 20 prazas e
a matrícula é de 90 euros. Para participar
hai que enviar a folla de preinscripción
–disponíbel en www.macuf.com ou na
recepción do museo– xunto cun breve
currículo a macuf@unionfenosa.es ou
entregalos no museo. O prazo remata o
domingo 18. O Macuf porase en contac-
to cos seleccionados para indicarlles co-
mo formalizar a matrícula. Cada partici-
pante debe dispoñer de equipo fotográfi-
co propio.♦
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CONSELLARÍA DE CULTURA
E DEPORTE

Convócanse axudas a estudantes
universitarios con residencia en
Galiza que cursan estudios oficiais
fóra da nosa comunidade autóno-
ma por non estaren implantados no
sistema universitario de Galiza. As
solicitudes deberán presentarse an-
tes do 31 de marzo seguindo o mo-
delo axuntado na orde. A informa-
ción completa pode consultarse no

DOG de 27 de febreiro de 2007.

CONSELLARÍA DE MEDIO
AMBIENTE E
DESENVOLVEMENTO SOSTÍBEL

Faise pública a convocatoria de
subvencións a empresas e organi-
zacións para a súa adhesión e
mantemento nun sistema comuni-
tario de xestión e auditoría am-
bientais. A orde está recollida no
DOG de 27 de febreiro de 2007.♦

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

Figura de
muller
(1978) de
Luís Seoane,
do que
podemos
ver a
mostra Da
costa de
Circe á
Costa da
Morte no
Auditorio de
Galiza en
SANTIAGO.

Eduardo
Baamonde

expón na
galería

Trisquel e
Medulio de

TUI.



NELSON VILLALOBOS
Na galería María Prego te-
mos unha mostra dos debu-
xos deste artista, que podere-
mos visitar até finais de abril.

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 li-
toral galego, invita á refle-
xión sobre o desenvolvi-
mento urbanístico e a orde-
nación do territorio. Na sala
3 do C. Social Caixanova até
este domingo 18 de marzo.

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 este domingo 18
de marzo.

ENTRE FRONTEIRAS
As obras desta mostra, que
podemos visitar no MAR-
CO até o 20 de maio, ex-
ploran as diferentes manei-
ras nas que as vidas das

persoas poden vense afec-
tadas polas marxes, a través
de cinco eixos temáticos:
Historia / Conflito; Inmi-
gración / Emigración; Rea-
lidade / Fición; En terra de
ninguén; e Espazo / Arre-
dores. Os artistas partici-
pantes son Chantal Aker-
man, Maja Bajevic, Pierre
Bismuth, Ergin Çavusol-
glu, Muratbek Djumaliev &
Gulnara Kasmalieva, Al-
berte Heta, Marine Hugn-
nier, Sejla Kameric, Alejan-
dra Riera & Fulvia Carne-
vale, Anri Sala, Bojan Sar-
cevic, Zinb Sedira, Santia-
go Sierra, Costa Vece, Jun
Yang e Guzmán de Yarza
Blache.

LEAVE ME ALONE
As fotografías de Antonia
Peña expóñense até este
venres 16 de marzo na gale-
ría Fernando Magdalena.

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

TRAVESÍAS
Susana Baca, máxima re-
presentante da música afro-
peruana, actúa este xoves
15 ás 20h30 no C.C.Caixa-
nova, dentro do ciclo Músi-
ca Babel.

MUSICALIA!
O concurso de novas bandas
que se celebra na Sala A! pre-
senta este venres 16 as actua-
cións de The Lonely, The
Mirage e The Soul Jacket.

JIMÉNEZ DEL OSO
Esta banda toca o venres 16
na Iguana Club, xunto con
Juanita y los Feos; o sába-
do 17 teremos na mesma
sala a Half Foot Outside e
Area. O vindeiro venres 23
poderemos escoitar a Ma-
má Ladilla, presentando en
directo Autorretrete; e o
sábado 24 o punk-pop de
Okinawa e Nowhere to be
found.

LA VAGABANDA +
SELEKTA
Tocan este venres 16 ás 22h30
na Fábrica de Chocolate por
4 euros. O sábado 17 toman o
relevo Skimo e Cuchillo á
mesma hora e por 5 euros.

■ TEATRO

O VELENO DO TEATRO
Dirixida por Marga Man-
tínez e interpretada por Jo-
sé Carlos Llanes e Fran
Peleteiro a compañía vi-
guesa Uve Doble presenta
esta obra, chea de intrigas
e cun forte xogo psicolóxi-
co e dramático, este xoves
15 ás 21h no teatro Arte
Livre (Vázquez Varela 19)
por 10 euros.

NADARÍN
Os Títeres Trompicallo es-
tarán este sábado 17 ás 18h
no Auditorio Municipal pa-
ra divertir ás crianzas.

CYRANO DE BERGERAC
O mércores 21 ás 20h30
poderemos ollar no C.C.
Caixanova a peza de Ed-
mond Rostand, producida
por Concha Busto e dirixi-
da por John Strasberg.

EMIGRADOS
O Centro Cultural .Caixa-
nova acolle o sábado 17 ás
20h30 a actuación da
compañía Teatro de Nin-
gures, que estrea esta pe-
za realizada por Cándido
Pazó, Xosé Manuel Pa-
zos, Suso de Toro, Anxos
Sumai e Sonia Torre, bai-
xo a dirección de Etelvino
Vázquez.

UN DÍA DE FORMIGA
Arte Livre presenta este musi-
cal de Eisenhower Moreno,
con cancións e 22 coreografí-
as de Paula Cobián. Os sába-
dos e domingos ás 18h por un
prezo único de 10 euros. In-
formación e reserva de entra-
das en www.tal2005.com.

TRASTOS VELLOS
Choliño, Maripili, Martí e
Ficus son unha disparatada
pandilla que tera que unir as
súas forzas para evitar que
os humanos limpen o vello
desván no que conviven. Tí-
teres en Acción representa
esta obra os domingos ás
12h no teatro Arte Livre

BragaBraga
■ MÚSICA

TUSITALA
O Baldo Martínez Grupo
presenta o seu último traba-
llo este venres 16 dentro do
festival Braga Jazz.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

SENDA DE PEDRA
A Fundación Feima acolle,
até o 31 de marzo esta mos-
tra da Escola de Canteiros
de Pontevedra.♦

ESCOLA DE MÚSICA CODA
www.escolamusicacoda.es

Páxina electrónica da Escola de Música e
Danza Coda de Vilagarcía de Arousa. O
sitio inclúe unha presentación do centro,
datos da súa situación, referencia das sú-
as instalacións, contacto coa secretaría e
unha relación dos estudos que imparte,
case trinta especialidades diferentes.♦
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■ Búscase finca rústica para gran-
xa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tii-
po de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.

■Alúgase apartamento en Lira (Carno-
ta), a carón da praia, con vistas a Fisterra,
completamente equipado, para catro per-
soas, en Semana Santa por 250 euros.
Dispoñíbel todo o ano. Telf. 981 761 144.

■ 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

■ 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 comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño, con 3 cuartos du-
plos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, fins
de semana, temporadas... Chamar ao
686 753 105.

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.

■ Alúgase apartamento completa-
mente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, coci-
ña e inmellorábeis vistas ao mar no Pe-
nedo (Bueu). Telf. 986 320 837.

■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos en Vigo. Am-
biente familiar. Chamádeme, donas e
cabaleiros, ao 986 378 608.

■ Ofrécese Enxeñeira Agropecua-
ria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.

■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 per-
soas. Telf. 981 761 158.

■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para 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 acti-
vidades asistenciais e culturais na ca-
dea, e asesóraos e orienta nos seus
dereitos. Facemos un chamamento a
quen queira colaborar para que se po-
ña en contacto con nós, no telf. 986
291 722 ou no apdo. 6068 36210 de
Vigo.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

O círculo marca un muíño e cadra tamén a trampa. Foi el a desculpa urbanística para erguer,
sobre o mesmísimo leito do río pontevedrés dos Gafos, un edificio que chegaría a aproveitar até
oito alturas e xerar plusvalías de infarto. Unha desas microhistorias franquistas que deberan
usar os historiadores para dar coñecer a historia real da Ditadura no noso país.♦

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

Até o
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Todo o traballo dos so-
cialistas nos últimos
anos por desideoloxizar

a bandeira española estase a
vir abaixo. A rojigualda vol-
ve recender a franquismo e a
Ynestrillas. Como apuntou

Javier Marías, en Francia é
natural levar a bandeira, pero
en España pode resultar
ameazador. En Madrid suce-
de iso: mercas El País, ves
alguén coa bandeiriña e tes
que agachar o periódico.

Aínda que seña disimulalo
debaixo do Playboy. Se vas
falando catalán polo mobil
que non te escoiten. O Esta-
do español volve estar sen
bandeira e sen himno que o
una. Por algo será.♦
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Versos
satíricos
MANUEL CIDRÁS

“Toda España está en un tris
y a pique de dar un tras;
ya monta a caballo más
que monta a maravedís.
Todo es flamenco país
y toda cuarteles es;
al derecho o al revés
su paz alterado han
el rebelde catalán
y el tirano portugués”.

Por non facerme de me-
nos que letrado e que leí-
do comenzo por unha ci-
ta que, dunha vez, me re-
solve unha parte da colu-
na e outra da admiración
que me provoca o furor
de tanta xente de ben asi-
da dunha pancarta. Non
me dou desfeito do octo-
sílabo. A cita non é mo-
derna, aínda que sexa ac-
tual. É a décima primeira
duns versos anónimos do
século XVII, atribuidos
por algúns a Quevedo
seica sen fundamento,
que describen en clave
satírica os avatares da
política no reinado de
Filipe IV baixo o gober-
no do seu valido, o con-
de-duque de Olivares. A
xente de ben castellana
vía con malos ollos o
que consideraba febleza
do valido fronte á rebel-
día dos cataláns, aliados
co rei de Francia, e ao
secesionismo portugués
que resultaría trunfante.
Portugal estaba daquela
baixo o dominio dinásti-
co español.

Como entón, hoxe os
españoles de ben (así os
chama Raxoi) están soli-
viantados pola idea de
que España está nun tris,
a piques de dar nun tras.
Así que o flamenco país
está todo el feito un
cuartel. Montado non
dacabalo senon en raudo
autobús, vai en manifes-
tación berrándolle a Ze-
taPé, novo conde Don
Julián, ou tamén novo
Olivares, disposto a ven-
der a España aos mouros
ou aos etarras. Malditos
octosílabos. Raro miste-
rio gozoso o destes ma-
nifestantes que entre mi-
sa e máis e rosario desfi-
lan cos estandartes.

A culpa é sempre do
rebelde catalán, e como o
secesionismo portugués
xa non ten remedio, debe
ser substituído polo tira-
no vascongado. Agora to-
ca defender Navarra.

Volvo para rematar á
cita anónima e clarifica-
dora da chamada a filas
patrias: “(...) que es la
guerra, en conclusión, /
para muchos perdición, /
para pocos granjería”. A
don Mariano Raxoi cáe-
lle a baba polo labio in-
controlado de só pensar
na gañancia.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Anna Boyé é unha fotógrafa
independente que ten percorrido
o mundo realizando reportaxes
principalmente referidas ás mu-
lleres. A última, Matriarcats, foi
editada polo Concello de Barce-
lona e difundiuse nunha exposi-
ción celebrada na capital catalá.

Como fotógrafa ten viaxado
moito, algo que lle permite fa-
cer traballos bastante amplos.

Este é un deles. O anterior, Mu-
ller e Deus, tardei sete anos en fa-
celo. Era un traballo sobre a muller
e a espiritualidade. Interésame es-
pecialmente o mundo da muller e
comprobar como vive. Ir a ver eses
outros mundos. Son viaxes duras, a
lugares que están lonxe, dos que
volves cambiada porque viches
unha sociedade onde a muller vale
e volves a outra, a nosa, onde a
muller non ten valor ningún.

En Orango Grande, en
Guinea Bissau, son moi orga-
nizadas. Asócianse e teñen
máis poder.

É unha illa no Atlántico á que
é difícil de acceder. Facelo pare-
ce un deporte de risco. O illa-
mento permitiu que se conserva-
se o matriarcado. As mulleres de-
ciden sobre a economía, o benes-
tar e a lei. O home mesmo reco-
ñece que elas son máis capaces.

No Lago Lugu, na China, é
dos poucos lugares do país on-
de ter unha filla non é unha
desgraza.

Todo o contrario porque sig-
nifica ampliar a familia. A ma-
triarca alí non é a máis vella, é a
máis sabia. Ela organiza o traba-
llo da familia, que son uns núcle-
os dunhas vinte persoas. Non
existe a figura do marido e a do
pai está nun segundo termo. As
relacións sentimentais entre ho-

mes e mulleres son só pola noite.
Despois, aínda que a relación
continúe, non viven en parella e
os fillos a quen de verdade que-
ren é á nai e a súa familia.

E en Juchitán, en México,
controlan a economía.

Alí coexisten un matriarcado
e un patriarcado. A muller domi-

na a economía e organiza un sis-
tema de créditos. Os homes for-
necen as materias primas e traba-
llan nos servizos, ademais da po-
lítica e, como din elas, a cantina.
Mais a muller está a escalar pos-
tos na política. O home alí, afir-
man, é máis pacífico.

De todos os xeitos, os homes

aí si que pintan algo: avalan
que as mulleres podan pasar
moito tempo fóra da casa.

A muller traballa moitas ho-
ras fóra e eles acéptano por tradi-
ción nun México onde iso é insó-
lito. Eles din que sempre foi así.

Vamos, que é un matriarca-
do por delegación.

Non é que as deixen. Cando
te moves polo costume non con-
cibes as cousas doutra forma. A
muller é o punto forte da socie-
dade e así se asume.

Tamén se fala do matriarca-
do en Galiza. Eu nunca o vin.

Parece ser que en Ourense al-
go houbo. Así o di Carmelo Li-
són Tolosana. Mais eran casos
do pasado que xa non están vi-
xentes porque non son socieda-
des tan illadas como a do Lago
Lugu na China ou a de Orango
Grande en Guinea Bissau.

En moitas localidades ga-
legas, as mulleres mandaban
moito. Sobre todo porque os
homes estaban no mar ou na
emigración.

En todo o norte da Península,
pero non era o mesmo. O seu po-
der non era recoñecido polo home.

O matriarcado é un tema
polémico. Lévi-Strauss xa dixo
que era un conto e non só os es-
truturalistas desacreditan esas
teorías. Os materialistas tamén
as negan.

O matriarcado non é o contra-
rio do patriarcado. Nas sociedades
matriarcais os homes están encan-
tados porque son estruturas de po-
der controladas pola muller pero
de forma máis harmónica. Non
son antropóloga nin fixen este tra-
ballo por razóns xornalísticas, se-
nón porque desexaba facer unha
exploración persoal e, cando fun
informarme, vin que os antropólo-
gos non tiñan datos da cuestión.♦

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)

Anna Boyé
‘Nas sociedades matriarcais os homes están encantados’




