
Fe
ijó

o
 ap

u
ra a sú

a re
e
le

c
c
ió

n
 c

o
m

o
 p

re
sid

e
n

te
 d

a X
u

n
ta. p

Á
x

. 7

E
n

tre
vista a X

u
rxo

 Á
lvare

z, p
re

sid
e
n

te
 d

a Fru
g

a. p
Á

x
. 9

Le
iras P

u
lp

e
iro

: o
 c

e
n

te
n

ario
 d

o
 san

to
 laic

o
. p

Á
x

. 2
0

U
g

ia: "M
arfu

l m
e
d

ra c
o

n
stan

te
m

e
n

te
. So

m
o

s u
m

 m
e
io

 d
e
 c

o
m

u
n

ic
aç

o
m

" p
Á

x
. 2

2
-2

3
Prezo 3,50€

Número 23 Ano 0
Sexta feira, 9 de novembro de 2012

O leite pónse 
en folga para 
defender o rural

Até 2 mil persoas 
(mal)viven baixo o 
teito da caridade

"Eu era de non 
chorar, agora fágoo 
todas as noites"

 Sindicatos e organizacións de 
produtor@s convocan un paro das 
entregas para o 27N en protesta 
polos baixos prezos. Páx.11

 Colectivos que atenden a po-
boación sen teito cadran ao sina-
lar que os efectos da crise capitalista 
"aínda empezan a despuntar". Páx.15

 O relato das familias que logran che-
gar a fin de mes con salarios de miseria 
e malia a precariedade laboral. Teste-
muños de subsistencia Páx.13

#14N En marcha 
cara á Folga xeral
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EDITORIAL

O mundo non rematou o 21-O, 
folga xeral o 14 de novembro!

P
asadas as eleccións autonó-
micas cun resultado enga-
noso que lle deu a maioría 
absoluta ao PP, o que nos 
corresponde é facer todo 

o posíbel para lograrmos o éxito da 
folga xeral do 14 de novembro. Ago-
ra máis que nunca temos que ocupar 
as rúas de Galiza para nos facer ouvir, 
para que o PP e o capital saiban que 
non estamos derrotados nin someti-
dos, que a nosa rebeldía non para de 
medrar, que máis cedo que tarde o 
noso día chegará.  

Somos conscientes de que a con-
vocatoria foi feita a destempo, que se 
trata dun paro que as centrais sindicais 
españolas non tiveron a visión sufi-
ciente de convocaren no momento 
acaído no noso país. Mais é una folga 

Claro que hai loita de clases
Na segunda metade do século XV, 
nun contexto de fame e abusos cons-
tantes por parte da clase dominante,  
Galiza viviu unha situación de conflito 
social que derivou na que, posibel-
mente, foi a maior revolta social de 
toda a Europa do século XV. Foi un-
ha guerra de clases na que, segundo 
se conta, o conde de Lemos, un dos 
vencedores, sabedor da necesidade 
de contar cunha clase traballadora 
que permitise manter o seu status de 
benestar e satisfacer as súas nece-
sidades de poder, cando o mariscal 
Pardo de Cela o instaba a  "encher os 
carballos de vasalos", o conde res-
pondeulle que "non se ía manter de 
carballos".

Pode que non sexa metodoloxica-
mente correcto establecer paralelis-
mos entre a Galiza do século XV e a 
do século XXI mais hoxe, como da-
quela, unha inmensa maioría da po-
boación está sometida ás decisións 
que ditan organismos que fican fóra 
de todo control democrático, en for-
ma de grandes bancos, corporacións 

Análise

financeiras e outras mutacións do sis-
tema  que se apropian dos gobernos 
e con eles dos cidadáns, -lembremos 
as proclamas de Rajoy cando di que 
non lle gusta tomar as medidas que 
toma máis non ten máis remedio- 
medidas que  rachan as conquistas 
sociais -educación e sanidade en pri-
meiro lugar- logradas no derradeiro 
século e impoñen políticas de res-
trición de dereitos laborais e sociais 
apelando a prácticas de austeridade 
e control de gasto.

Nos próximos días, o 14 e o 27 de 
novembro,  Galiza sairá de novo á rúa 
para se levantar contra os secuestra-
dores que se rescatan a si mesmos 
co diñeiro, o esforzo e o traballo dos 
galegos e galegas: dos que sufriron 
unha reconversión naval ou agrícola; 
das  que foron ao desemprego pro-
cedentes do téxtil ou do pequeno co-
mercio, autónomos ou asalariadas.  
Unha, a do 14, enmárcase no contex-
to dunha mobilización en varios esta-
dos da Unión Europea, con folga xeral 
incluída e a idea de que, se queremos 

estado e de Europa, esa Europa que 
tanto se empeñou en desmantelar 
os nosos sectores produtivos desde 
o naval ao leiteiro, coa axuda direc-
ta de todos os gobernos do estado 
e a complicidade dos gobernos do 
PP na Galiza.

Serán dúas mobilizacións ben dife-
rentes na súa concepción, e mesmo 
con diferente proxección social, mais 
cun punto de unión: só con soberanía 
teremos futuro nun momento en que 
o neoliberalismo radicaliza as súas 
posicións e, como acontecía no sécu-
lo XV, está decidido a encher os car-
ballos de vasalos. Aclárao ben Warren 
Buffett, o multimillonario americano, 
cando asume taxativamente que hoxe 
en día hai, máis que nunca, loita de 
clases e non se ruboriza en concluír 
que é a súa clase, a dos ricos, a que 
comezou a loita que van gañando, 
nunha batalla que  ten, como efectos 
colaterais, que  na maioría dos países 
prósperos aumentou a desigualdade 
económica durante as últimas déca-
das case á mesma velocidade coa 
que minguaron os impostos para os 
multimillonarios. E é que o sistema 
é tan voraz que, de non o impedir-
mos, acabará por devorar vasalos e 
carballos. 

O medo e a desesperación están a se 
instalar na nosa sociedade, nas nosas 
casas e nas nosas vidas como un virus 
letal. Un virus para o que semella non 
existir antídoto. Mais a historia do mo-
vemento obreiro está chea de avances 
e retrocesos, de loitas perdidas e de 
batallas gañadas. Este 14 de novembro 
a clase traballadora galega temos que 
dar un novo paso á fronte, erguermos 
a cabeza e darmos máis unha vez un-
ha lección de dignidade.

Canda nós estarán as e os nosos ve-
ciños de Portugal, Italia, Francia, Chi-
pre... Imos xuntos, cos mesmos obxec-
tivos, con iguais reivindicacións, con 
idéntico grito: abaixo o capitalismo! 
Pois outro sistema económico e so-
cial é posíbel e a cada vez máis ne-
cesario. 

xeral que mantén toda a vixencia  e ne-
cesidade que tiña antes do 21-O.

As políticas neoliberais, de empo-
brecemento, de submisión ao poder 
financeiro; as políticas de recortes dos 
dereitos dos traballadores e traballa-
doras, dos menos favorecidos, con-
tinúan e seguirán golpeándonos aco-
tío. O rescate, o pseudo-rescate ou 
‘rescatiño’, vaise producir; xa se está 
a producir.

Centos de miles de traballadoras e 
traballadores atópanse en paro, moi-
tas familias padecen xa graves pro-
blemas económicos. En Galiza hai 
267.812 persoas desempregadas, un 
3,25% máis a respecto do ano ante-
rior, e case un punto máis (0,52%) so-
bre o conxunto do Estado español, 
onde medrou un 2,73%. Unicamente 

ter futuro, un futuro con capacida-
de de decisión,  é preciso loitar con 
contundencia contra a explotación 
e o empobrecemento a que se está 
sometendo as clases traballadoras.  
A outra, a do 27, pretende pór en evi-
dencia a situación insostíbel de mi-
lleiros de explotacións gandeiras de 
Galiza que, non o esquezamos pro-
duce o 40% do leite de todo o esta-
do, e se verán forzadas ao peche de 
non variar o escenario actual, mar-
cado polos prezos máis baixos do 

150.373 persoas cobran algún tipo de 
prestación, así que preto de 120.000 
homes e mulleres do noso país non 
teñen ningún tipo de ingreso.

Detrás destes datos tan dramáti-
cos hai persoas con nomes e apeli-
dos, mozas e mozos que se ven for-
zados de novo á emigración; porque 
se antes marcharon os nosos avós e 
os nosos pais, agora son as nosas fi-
llas e fillos.

Quen está a quedar sen as súas vi-
vendas son os traballadores e as traba-
lladoras; quen non son quen de facer 
fronte ás hipotecas, son os emprega-
dos e empregadas; quen está a acu-
dir arestora aos bancos de alimentos, 
son as clases populares despois de 
seren empobrecidas en beneficio da 
banca.

O papel utilizado para a impresión deste semanario conta co selo FSC e foi fabricado e partir de fragas e plantacións xestionadas cos máis altos estándares ambientais, garantindo un 

tratamento dos recursos sustentábel para o medio ambiente e beneficioso para as persoas. Sermos Galiza asegura, asemade, a reutilización do papel excedente e convida, após a lectura, á 

reciclaxe das páxinas ou exemplares que non se arquivaren.

Xosé Francisco Miranda Vigo
Secretario confederal de Comunicación e Propaganda da CIG

Hoxe, como no século 
XV, unha inmensa 
maioría da poboación 
está sometida ás 
decisións que ditan 
organismos que fican 
fóra de todo control 
democrático
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Europa vai á folga xeral
Estaleiro naval Freire en Vigo.

O vindeiro 14 de novembro a clase 
traballadora de cinco estados mem-
bros europeos, que suman unha po-
boación de 216 millóns de persoas, 
está chamada a unha xornada de fol-
ga histórica. 

A dimensión e os efectos da cri-
se sistémica, conforme se radicali-
za a ofensiva do poder económico 
contra a maioría social a través das 
sucesivas vagas de recortes, agudi-
za tamén --loxicamente-- a resposta 
social, alargando as dinámicas unita-
rias. Engádense tamén as consecuen-
cias do proceso de centralización e 
concentración da riqueza --e instru-
mentalmente do poder político-- que 
fan especialmente duro o embate da 
crise nos territorios periféricos e de-

Imaxes: SG
Olalla Rodil 

>>

pendentes, como Galiza.
Por vez primeira desde o nacemen-

to da Unión Europea, tra-
balladoras e traballado-
res de diversas nacións 
tomarán parte dunha loi-
ta conxunta en defensa 
dos dereitos sociais e un-
ha outra política econó-
mica que non estea ao 
servizo da clase domi-
nante. Organizacións sindicais do Es-
tado español, Italia, Bélxica, Grecia, 
Chipre e Portugal, convocan de ma-
neira conxunta unha nova xornada de 
folga --a cuarta no noso país desde 
2010-- con que pretenden reaxir as 
políticas (neo)liberais implementa-
das polos seus gobernos e as propias 
institucións comunitarias, perante o 
xaque marcado a moitos dos dereitos 
conquistados no século pasado. 

Aliás da folga xeral en Francia, Aus-

tria, Polonia, Eslovenia e a República 
Checa está convocada unha xornada 
de loita con mobilizacións nas princi-
pais cidades para amosaren a súa so-
lidariedade. Asemade, o eco da pro-
testa resoará en Suecia ou Alemaña a 
través da lectura de manifestos.

Na Galiza, ao igual que noutras na-
cións da periferia europea, como Ca-
narias, a clase traballadora secundará 
a xornada de folga cun paro xeral ao 

que están chamados todos os 
seus sectores produtivos. 

A crise económica e fi-
nanceira iniciada en 2008, 
está a ser empregada como 
coartada para a eliminación 
de dereitos laborais, sociais, 
civís e políticos, para alén 
da aprobación de medidas 
de axustes, recortes, priva-

tizacións e explotación ás cales es-
tán sometidas as clases populares. 

Na Galiza, ao igual que 
noutras nacións da periferia 
europea, como Canarias, a 
clase traballadora secundará a 
xornada de folga

As taxas de desemprego, que 
sitúan a Eurozona nunha cifra 

récord (18%), dan boa conta 
da ineficacia das políticas 

implementadas

9 de novembro de 2012

Por vez primeira desde o nacemento da Unión Europea, traballadoras e traballadores de diversas nacións 
tomarán parte dunha loita conxunta en defensa dos dereitos sociais e unha outra política económica.
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Neste sentido, a convocatoria adquire 
un obxectivo común, confrontar as 
políticas deseñadas pola Troika (BCE, 
Comisión europea e FMI) e levadas á 
práctica polos estados membros, quer 
baixo gobernos (neo)liberais conser-
vadores, quer socialdemócratas.

a inoperancia política

As taxas de desemprego, que sitúan 
a Eurozona nunha cifra récord (18%), 
dan boa conta da ineficacia das po-
líticas implementadas polos gober-
nos europeos.

As sucesivas reformas laborais apro-
badas no Estado español, son un bo 
exemplo do fracaso destas medidas 
que, asemade, non traen senón “máis 
recesión e máis paro” e máis o empo-
brecemento de amplas capas da po-
boación, como denuncia a esquerda 
europea e galega. 

A a redución de salarios e pensións 
así como os despedimentos colecti-
vos, reducen o poder adquisitivo das 
clases populares contraendo aínda 
máis o consumo interno, e provo-
cando, xa que logo, unha significativa 
queda produtiva. O peche dos comer-
cios locais e de pequenas e media-
nas empresas, non fai máis que em-
peorar unha realidade económica, 
per se, crítica. Aliás, a suba dos im-
postos, nomeadamente os indirectos 
que gravan, entre outros, os produtos 
de primeira necesidade sumado aos 
recortes en servizos públicos e polí-
ticas sociais, están a situar as clases 
traballadoras nunha situación límite, 
poñendo mesmo en cuestión a sim-
ple subsistencia. Neste sentido, e se-
gundo reflicten todos os indicadores, 
na Galiza nove de cada dez persoas 
atópanse en risco de padeceren po-
breza e 83.700 fogares –segundo os 
datos tirados da EPA-- non percibe 
ningún tipo de ingreso.

Ao cabo, o desenvolvemento dun-
ha política ao servizo dos mercados 
financeiros e dunha clase dominante 
cada vez máis privilexiada e enrique-
cida, devén no afondamento da crise 
e máis no aumento das desigualda-
des sociais.

A sinatura dos 'memorandos de en-
tendemento' --os acordos asinados 
coa troika polos países rescatados-- 
reflicten o trasvase de inxentes can-
tidades de fondos públicos, proce-
dentes da achega vía impostos d@s 
traballador@s, cara ás entidades fi-
nanceiras privadas, por mor dunha 
débeda  --tamén privada-- asumi-
da polos gobernos estatais. A políti-
ca de austeridade, que na práctica se 
reduce a unha agresiva campaña de 
recorte de dereitos, promovida pola 
UE e aplicada polos estados mem-
bros, favorece a apropiación da rique-
za xerada pola clase traballadora por 
parte da banca (entidades financeiras, 
fondos de investimento...) e o grande 
empresariado.

a resposta popular e as alternativas

Grecia deu boa conta nestes días da ca-

Aínda que é certo que existen 
diferenzas entre aqueles 
gobernos de marcado 
signo conservador (Rajoy) e 
aqueloutros socialdemócratas 
(Hollande), estas 
circunscríbense tan só aos 
tempos de implementación 
das medidas, que no caso dos 
segundos se traducen nun 
ritmo máis sosegado. Porén, 
nin uns nin outros cuestionan 
o ideario arredor do cal xiran 
as políticas deseñadas polas 
institucións internacionais, 
cuxo obxectivo se centra tan 
só na redución do déficit e 
do pagamento da débeda 
externa. 
A chegada ao poder de 
François Hollande --líder do 
Partido Socialista francés-- 
xerou grandes expectativas, 
mesmo para alén das 
fronteiras francesas, ao 
asegurar en campaña que 
faría fronte a Berlin, racharía 
co denominado 'eixo do 
norte' desmarcándose do que 
fora o binomio Mercozy e 
procuraría unha outra política 
baseada, dicía, no crecemento 
económico "inmediato", o 
estabelecemento dunha taxa 
ás transaccións financeiras e 
a xeración de emprego. Porén, 
após a súa chegada ao Eliseo, 
o presidente francés aprobaba 
o maior recorte orzamentario 
da historia do país, que 
suporía unha redución de 
33 mil millóns de euros só 
en 2013. O seu obxectivo era 
--ao igual que nos demais 
países da UE-- o sometemento 
do investimento público 
aos obxectivos de déficit 
exixidos polas institucións 
comunitarias.

A sOcIAL-DEmOcRAcIA 

E O NEO-LIbERALIsmO 

vAN DA mAN

pacidade de resposta das clases popu-
lares perante a asfixia económica á cal 
son sometidas polos gobernos, a troika 
e as institucións comunitarias. 

A convocatoria dunha folga xeral 
de 48h paralizou o país e mobilizou 
milleiros de persoas polas rúas da ca-
pital, a poucos días de se producir 
--como todo apunta-- a aprobación 
do segundo rescate. O presidente do 
executivo grego, o conservador An-
toni Samarás, aseguraba que non po-
dería facer fronte aos pagamentos a 
partir do mes de novembro, reflec-
tindo que os millóns de euros e as 
políticas neoliberais implementadas 
non conseguen senón afondar a eco-
nomía aínda máis. 

"Tales intervencións son profunda-
mente erróneas", asegura ao respecto 
o catedrático Vincenç Navarro. Porén, 
cumpren cos intereses dos gobernos 
conservadores  e neoliberais ache-
gándoos ao modelo ansiado durante 
décadas; "o debilitamento e privatiza-
ción" dos servizos sociais e as redu-
cións dos salarios.Neste sentido, os 
gobernos afánanse en convencer a 
cidadanía de que non existe alterna-
tiva posíbel. "Estamos facendo o que 
hai que facer", afirmaba o presiden-
te español, Mariano Rajoy, a respec-
to das políticas regresivas aprobadas 
polo seu executivo. "Non podemos 
vivir por riba das nosas posibilidades", 
sentenciaba recuncando no discur-

Manifestación en Vigo na Folga xeral do 29 de setembro.

A convocatoria dunha 
folga xeral de 48h 
paralizou Grecia e 
mobilizou milleiros de 
persoas polas rúas da 
capital helena

9 de novembro de 2012

Jerónimo de Sousa 
(PCP): " Os traballadores 
e o pobo teñen nas súas 
mans a posibilidade de 
pór fin a esta política"
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Marcha polo emprego en Portugal convocada pola CGTP-IN.

As centrais sindicais galegas 
secundarán a convocatoria de 
folga, cun paro xeral. Após diversos 
emprazamentos por parte da 
Confederación Intersindical 
galega (CIG), que promovía unha 
convocatoria antes das eleccións, 
CC.OO e UGT, uníronse finalmente 
ao chamamento europeo. “Hai 
motivos máis que suficientes 
para unha folga”, aseguraban os 
secretarios xerais dos principais 
sindicatos. “Estamos nun escenario 
profundamente preocupante”, 
afirma Suso Seixo, secretario 
xeral do sindicato nacionalista, 
perante os datos de desemprego 
e a realidade económica, social e 
laboral do país, “as agresións contra 
@s traballador@s e a cidadanía 
son tan graves que unha resposta 
contundente é obrigada”.
Neste sentido, os sindicatos 
puxeron a andar toda a maquinaria 
organizativa a prol dunha resposta 
masiva nos centros de traballo, 
mais tamén na rúa. A través de 
asembleas con traballador@s e 
accións a pé de rúa, as centrais 
sindicais procurarán que o 
maior número de traballadoras 
e traballadores secunden o 
paro. Porén, ás accións previas, 

GALIzA IRá á fOLGA cONTRA As POLíTIcAs REGREsIvAs DO PP

seguiranlle os piquetes nos centros 
de traballo e as manifestacións 
polas rúas de todo o país a propia 
xornada de folga, “porque a folga é 
de todo o día”. 
Na Galiza a convocatoria do 
14N posúe un importante valor 
simbólico após os comicios do 
21-O. A renovación da maioría 
absoluta do PP –que finalmente 
suma tres escanos máis con 
135.000 votos menos-- servirán 
a Núñez Feijóo para recuncar na 
política de recortes e austeridade 
pois, segundo as palabras do 
presidente, “a maior parte da 
sociedade apoiou a estratexia 
económica do Partido Popular”. 
Neste sentido, a xornada de loita 
do vindeiro día 14 é asumida 
polas centrais sindicais como 
unha resposta contra o saqueo e 
as políticas regresivas da dereita. 
José Antonio Gómez, de UGT, 
asevera que os resultados electorais 
"non deben ser entendidos como 
un cheque en branco" nin como 
referendo das medidas restritivas 
dos gobernos conservadores" polo 
que a folga xeral debe lembrarlles 
"que primeiro hai que pensar nas 
persoas", conclúe Sánchez Aguión, 
secretario xeral de UGT.

so oficial, para xustificar a redución 
do investimento público en políticas 
sociais e servizos fundamentais para 
a cidadanía. 

No entanto, a esquerda real pro-
cura facer chegar as súas propostas 
alternativas, non sen dificultade, á fin 
de amosar á clase traballadora que 
outras políticas son posíbeis cara a 
unha saída social e xusta da crise. 

Jerónimo de Sousa, secretario xe-
ral do PCP, afirmaba con rotundida-
de que as clases populares "teñen 
nas súas mans, coa loita de todos os 
días, a posibilidade de pór fin a esta 
política" e concluía asegurando que 
"os traballadores, o pobo coa súa co-
raxe e a súa loita, coa participación 
na folga xeral", porán fin á política de 
axustes e recortes que non procuran 
máis que "unha maior explotación" da 
clase traballadora.

Por toda Europa sucédense alterna-
tivas aos programas de goberno neo-
liberal reflectidos nos Orzamentos 
de Estado que se están a aprobar nas 
Asembleas nacionais e Parlamentos, 
para o exercicio 2013. Neste sentido, 
o Bloque Nacionalista Galego rexeita 
con dureza a proposta achegada polo 
executivo español. "Os OXE son unha 
transfusión de sangue desde o pobo 
á banca", afirmaba con rotundidade o 
voceiro nacional do BNG, Guillerme 
Vázquez, quen, asemade, aseveraba 
"serán modificados ao longo do ano 
e para peor", pois a máis que probá-

9 de novembro de 2012

Seixo (CIG): “As 
agresións contra 
os traballadores e a 
cidadanía son tan graves 
que unha resposta 
contundente é obrigada”

Guillerme Vázquez 
(BNG): "Os OXE son 
unha transfusión de 
sangue desde o pobo á 
banca"

bel chegada dun rescate á economía 
española exixirá o cumprimento de 
novas e máis duras condicións.

O rexeitamento d@s nacionalistas 
ao proxecto orzamentario elabora-
do polo goberno do Partido Popu-
lar débese, din, ao feito de "se tra-
tar duns orzamentos entregados á 
banca", aseguraba a deputada Olaia 
Fernández Davila, ao antepor "o pa-
gamento da débeda e o cumprimen-
to do déficit" ás necesidades da ci-
dadanía. 

A xornada de loita procura dicir non 
á política de austeridade e amosar 
que a clase traballadora superará "con 
todas as consecuencias" os embates 
neoliberais.  
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Máis de 700 sinaturas retrucan o cuestionamento do dereito á libre determinación.

O pasado 5 de novembro lanzába-
se á rede un manifesto para expresar 
desde Galiza o apoio aos pobos pa-
ra poderen decidir libremente o seu 
futuro. Era a reacción perante outras 
iniciativas de signo contrario, como 
o manifesto publicado no diario es-
pañol El País, que baixo un discurso 
pretensamente federalista, confron-
tan con dereitos fundamentais como 
o de libre determinación, no medio 
dun intenso debate arredor da posíbel 
independencia de Catalunya. 

O texto, impulsado por un grupo 
de intelectuais, conta arestora con 
máis de 700 apoios, entre os que fi-
guran activistas sociais, sindicalistas, 
representantes políticos, persoeir@s 
do eido da cultura, mais tamén per-
soas desempregadas ou pensionis-
tas. Pode asinarse no enderezo web: 
https://sites.google.com/site/polode-
reitoadecidir/ e a seguir reprodúcese 
o texto completo.  

Diante da decisión da maioría parla-
mentar catalá -atendendo ao clamor 
cidadán expresado na última manifes-
tación da Diada- de someter a refe-
rendo a permanencia ou non de Ca-
talunya no marco do Estado Español, 
están a se realizar pronunciamentos 
a nivel español (ver manifesto publi-
cado por El País o 3/11/2012, asinado 
surpresivamente por persoeiros das 
esquerdas españolas), en contra do 
dereito a decidir dos cataláns alegan-
do diversas cuestións.

Desde a esquerda consecuente e 
desde unha nación tamén enmarca-
da no referido Estado como é Galiza, 
manifestámonos fronte eses ataques 
e a favor do devandito proceso so-
berano que o pobo catalán ten de-
cidido poñer en marcha, aseverando 
dende o noso sentir e axir democrá-
tico que:

1º
A discrepancia coa política 
económica e social do ac-
tual presidente da Generali-
tat Artur Mas e do seu parti-

do CiU, non debe servir como desculpa 
por parte de ningunha persoa que se 
considere de esquerdas para opoñer-
se ao dereito a decidir de Catalunya: 
dicir que se usa a crise como subter-
fuxio para axitar o independentismo e 

Manifesto galego a prol do dereito a decidir dos pobos

mANIfEsTO: 

POLO DEREITO A DEcIDIR

En solidariedade coa iniciativa 
catalá de someter a referendo 
a súa permanencia ou non no 
Estado Español

non percibir a ofensiva centralizadora 
que se está a acometer coa coartada 
da creba económica, é tan manipula-
dor como a imputación que se lle fai a 
CiU de empregar o soberanismo co-
mo cortina de fume para ocultar a súa 
xestión, pois o anceio de Catalunya por 
decidir o seu futuro provén da maioría 
da sociedade daquel país e non perten-
ce a ningún partido político en parti-
cular. Non obstante, o que está en xo-
go non son as tirapuxas partidistas; o 
asunto de fondo, é o dereito a decidir 
do pobo catalán, ou de calquera outra 
nación sen Estado propio se for o caso. 
Un dereito previo, mesmo, ás diferen-
tes solucións que cada quen –e unha 
vez que teña capacidade para levalas a 
cabo- poida dar a esta crise; unha crise 
que, por certo, deixou en evidencia un 
dos seus elementos determinantes: a 
falta de control democrático sobre a 
economía, isto é, a falla de soberanía 
dos pobos.

2º 
Unha esquerda que non 
botou man do federalismo 
após a queda da Ditadura 
franquista para opoñerse 

a un sistema político unitario e centra-
lista, non está lexitimada para facelo 
contra as arelas de independencia que 
poidan existir. Así, pois, no feito de que 
a Constitución do 1978 non fose fede-
ral, algunha responsabilidade terán os 
que agora se acordan do federalismo e 
daquela non o defenderon. Salvo que 
recoñezan que houbo razóns de forza 
maior naquela altura que os levaron a 
relegar o devandito federalismo, isto 
é, que acepten explicitamente que a 
chamada transición non estivo exenta 
de imposicións antidemocráticas que 
influíron no que tan alegremente se de-
nomina “Ley democrática hecha por 
todos y para todos”.

En calquera caso, o federalismo que 
é unha opción lexítima (como a inde-
pendencia, claro está) nun proceso 
soberanista onde se recoñeza o de-
reito a decidir nas distintas nacións, 
estase a utilizar como muro de con-
tención contra aquel dereito, que se 
elude. De aí, por certo, a adhesión 
entusiasta a manifestos como os ci-
tados dalgúns sinalados dereitistas, 
agora “federalistas” conversos.

3º 
Aínda así, desde Catalu-
ña pretendéronse lecturas 
desta Constitución que, 
respectando o seu texto, 

permitisen avances no recoñecemen-
to do carácter plurinacional do Estado 
no que hoxe nos achamos. Sen embar-
go, o “cepillado” nas Cortes españolas, 
primeiro, e o uso partidista do Tribunal 
Constitucional, despois, botaron por 
terra calquera tentativa de abrir o ac-

para dar resposta á vontade democrá-
tica das nacións que hoxe integran este 
Estado, para alén da española. 

É evidente o esgotamento desta 
vía; tamén a necesidade de mani-
festar que mentres non se recoñeza 
a realidade plurinacional do Estado e 
o dereito a decidir dos distintos pobos 
que o configuran, o sistema político 
español non será plenamente demo-
crático. Por conseguinte, calquera das 
nacións que arestora o compoñen es-
tán lexitimadas para encetar o seu 

O federalismo estase a 
utilizar como muro de 
contención contra o 
dereita a decidir

Manifestación na Diada o11 de setembro.

>>

tual marco xurídico para que tivera en-
caixe a diversidade nacional. A sentenza 
do TC contraria ao Estatut referendado 
polo pobo catalán, deixa en evidencia 
a quen apela á Constitución española 
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Alberto Núñez Feijóo, ten previsto apurar a investidura da súa reelección.

Feijóo apura a súa reelección 
como presidente da xunta
O 1 de decembro podería ser a data para a  súa investidura, só 41 días despois das eleccións.

Despois de anunciar a súa vontade 
de acelerar os trámites de constitu-
ción da nova Cámara galega tras os 
comicios do 21-O, o presidente en 
funcións da Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, ten previsto apurar a investidura 
da súa reelección. A data que se ma-
nexa é a do 1 de decembro, cando 
tería lugar unha cerimonia sinxela. 
De se confirmar, trataríase da inves-
tidura máis áxil da historia do Parla-
mento de Galiza, xa que a distancia 
coa data das eleccións sería apenas 
de 41 días. 48h despois de que Fei-
jóo tome posesión, farían o propio 
as e os conselleir@s, despois de se-
ren designad@s nun decreto de ur-
xencia. 

As previsións apuntan que o gober-
no galego non sufrirá grandes cam-
bios e mesmo podería darse a conti-
nuidade de todas e todos @s actuais 
conselleir@s. Así o apuntaba o propio 
Alfonso Rueda, home forte de Feijóo 
no executivo e máis no PPdeG, quen 
nunha recente entrevista televisiva, 
aseguraba que “todos os consellei-
ros merecen repetir”.

As présas para formalizar o “novo” 
goberno tras o paso polas urnas, están 
motivadas pola intención de Núñez 
Feijóo de remitir canto antes á Cá-
mara a proposta de presupostos para 
o vindeiro exercicio. Con todo, pro-
blemas de axenda, de Mariano Rajoy 
e de El-Rei, poderían atrasar uns días 
os plans do mandatario galego.

O que é seguro é que o novo Par-
lamento se constituirá a vindeira sex-
ta 16. Os grupos parlamentares, que 
desta volta serán un máis tras a en-
trada de Alternativa Galega de Es-
querda, ficarán conformados a se-
mana seguinte. Porén, a esta altura 
xa se coñecen algunhas das chaves 
que marcarán o decorrer a vindeira 
lexislatura. 

Unha delas é a das persoas en que 
recaerán as portavocías dos grupos. 
Neste sentido, PSOE e PP farán unha 
aposta continuísta, con Abel Losada 
e Pedro Puy como voceiros dos seus 
respectivos grupos parlamentares. O 
nomeamento de Puy aínda non se fixo 
oficial, mais todo indica que nos vin-
deiros días se confirmará. Francisco 
Jorquera será o portavoz do BNG no 
Pazo do Hórreo e Alternativa Galega 
de Esquerda vén de designar a Xo-
sé Manuel Beiras voceiro e Yolanda 
Díaz, vicevoceira. 

Imaxe: SG
Xabier P. Igrexas

A irrupción dun novo grupo 
parlamentar proxecta incógnitas 
arredor da composición da Mesa 
do Parlamento de Galiza para a 
novena lexislatura. A Mesa está 
composta por cinco integrantes. 
Tres postos correspóndenlle ao 
Partido Popular, en tanto que 
grupo maioritario, e os outros 
dous terían que se distribuír entre 
os grupos da oposición. 
O problema radica en que restan 
dous asentos para tres grupos, 
o que de entrada deixa o BNG 
sen practicamente ningunha 
posibilidade de manter a 

mEsA só cON PP E PsOE vicesecretaría que ocupou Carme 
Adán no anterior mandato --quen 
renunciou ao coche oficial e ás 
dietas de transporte, por vez 
primeira na historia da Cámara. 
Certamente o regulamento do 
Parlamento permitiría que o 
PSdeG quedase cos dous postos, 
sen ceder ningún nin a AGE nin 
ao BNG. Esta posibilidade, malia 
que resta representatividade e 
pluralidade á Mesa, cobra cada 
vez maior forza, toda vez a perda 
de 7 escanos pol@s socialistas 
supón unha aminoración 
importante de recursos 
económicos para o seu grupo 
parlamentar.

9 de novembro de 2012

propio camiño fóra dunha estru-
tura que as nega e subordina.

4º 
O negacionismo res-
pecto da historia das 
agresións do Estado 
español contra Ca-

talunya (“había cataláns en ambos 
bandos”, como se iso non acontece-
ra en todos os procesos de domina-
ción coñecidos até agora), renxe coa 
tradición da esquerda que soubo ver 
as acometidas contra os dereitos co-
lectivos. Precisamente a orixe da es-
querda foi para responder a unha 
burguesía que ocultaba as desigual-
dades entre colectivos na exaltación 
dunha universal liberdade individual 
abstracta, da cal ficaban fóra aquelas 
categorías invisibilizadas que non se 
correspondían coa identidade do-
minante (xéneros, clases ou nacións 
sometidas). É igualmente falso que 
non se alimentara e alimente a xen-
reira contra Catalunya –tamén, aín-
da que doutro xeito, contra Galiza 
e Euskal Herria-, por moito que se 
poña a venda antes da ferida.

No actual contexto, inzado de 
ameazas nada veladas, estes pro-
nunciamentos súmanse a aquelas 
con intención de influír na opinión 
pública e, se cadra, para avalar ou 
xustificar calquera acto que impida 
o desenvolvemento do referendo 
catalán, isto é, impoñerlle pola for-
za a prohibición a expresarse.

5º 
Esta campaña contra 
a soberanía de Cata-
lunya –que tamén o é 
contra a vontade so-

berana de calquera nación a decidir 
democraticamente o seu futuro-, 
debería ter na esquerda difícil asen-
to pola súa tradición, xustamente, 
democrática. De aí que quen isto 
fai, caia na contradición de sos-
ter a improcedencia de que un día 
os cataláns poidan resolver me-
diante unha consulta, coa escusa 
capciosa de que xa o fan todos os 
días (en cada unha das eleccións). 
Parécenos que chamar ás “forzas 
democráticas” a impedir o derei-
to a decidir do pobo catalán, non 
é compatíbel con dicirse de es-
querdas e tampouco demócratas. É 
mais, alertamos precisamente dun-
ha involución democrática alenta-
da por chamamentos como estes, 
lexitimando ao Estado español pa-
ra reprimir a expresión da vontade 
da sociedade catalá.

Por todo isto, desde Galiza, des-
de a esquerda e como demócra-
tas, defendemos o dereito a decidir 
e apoiamos que Catalunya poida 
someter a referendo a súa perma-
nencia ou non no Estado Español, 
tomando as determinacións que 
estime oportunas en relación ao 
seu presente e futuro.

Na Galiza, 5/11/2012
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Lonxe de meditar sobre a perda de apoios, o PP teima na fórmula das sacas emigrantes para paliar o descenso en 
votos, entrementres o PSOE se afunde nos personalismos e o BNG mantén a calma, malia algunha saída de roda.      

Á espera da constitución do Parlamen-
to, o panorama político galego segue 
movéndose baixo as coordenadas que 
deixou a resaca do 21-O. Tanto as for-
macións que saíron beneficiadas do 
escrutinio como as que non xa apun-
tan por onde irán os seus camiños, que 
para todos pasan por reflexións de fu-
turo, fórmula que nalgúns casos volve 
deixar ao aire -con maior ou menor 
intensidade- vellos vicios, que no ca-
so do PP se resumen nun único: non 
reflexionar. 

Como D´Hont avala coas súas tram-
pulladas o resultado en escanos, o par-
tido gobernante nin se para a pensar 
nas razóns que o levaron a perder máis 
de 130.000 sufraxios. Seguen ao seu, 
alleos ao malestar social, a unhas cifras 
de desemprego cada vez máis aterra-
doras ou á realidade xudicial, que con-
firma a desvergoña deses dirixentes das 
caixas que foron reforzados e mima-
dos pola Xunta durante a fusión. Seica 
agora o grave problema é outro. Con 
Feijóo de troula por América do Sur 
e Rueda como cabeza visíbel -apun-
ta para vicepresidente, ese posto que 
antes chamaban “dispendio”- a dereita 
e os seus medios favoritos seica agora 
están moi preocupados polo descen-
so da participación entre a diáspora. 
Curiosamente, do enorme aumento 
da abstención no territorio galego nin 
se lembran. Interésalles máis o de alá, 
máis manexábel. Afirman que votou 
pouca xente porque agora se exixen 
garantías, así que o para eles o pro-
cedente é que volvan as sospeitosas 
sacas e o disparate, ese que en tem-
pos se lles deu tan ben. Xa levan me-
ses traballando no tema. E agora irán 
a máis, seguramente coa colaboración 
do PSOE. O obxectivo é obvio. Que-
ren compensar a súa perda de apoios 
en Galiza por medio dos sumidoiros 
do sufraxio exterior. Todo atado e ben 
atado, por se nin lles chega a medio 
prazo coa redución de escanos ao seu 
favor. 

Estará o PSOE nesa artimaña? É moi 
probábel, de feito tamén se aproveitou 
da falta de garantías no CERA, como 
cando conseguiu un escano a poste-
riori en 2009. Mais esa cuestión é ben 
simbólica do rumbo en que andan @s 
socialistas, perdid@s no seu propio Ti-
tanic cara ao iceberg. Este sábado, ce-
lebrarán un conclave dirixente que se 
prevé axitado, porque desde o resulta-

do dos comicios o PSOE non só evitou 
esas discusións internas, que tanto se 
penalizan a ollos do electorado, senón 
que as intensificou. Dunha banda, Pa-
chi Vázquez rexeita de plano calquera 
responsabilidade individual polo oco-
rrido -certo é que o problema do seu 
partido é moito maior- e mesmo xoga 
coa posibilidade de se intentar manter 
no timón, evidenciando ese problema 
de personalismos e cotas de poder que 
desde hai tempo vicia algunhas forzas 
políticas, de xeito moi destacado na 
socialista. Converteuse a problemá-
tica do PSOE galego nunha cuestión 
nominalista, non só para a prensa, se-
nón tamén para os propios cadros da 
formación. O debate de ideas semella 
adiado, influídos, máis unha vez, polos 
seus superiores de Madrid, que tam-
pouco abordan o punto fulcral da súa 
crise, isto é, que queren ser. 

cRóNIcA POLíTIcA

Rodri Suárez

Reflexións (ou non) e vellos vicios

Desacougo e indignación provocan 
@s socialistas ao saíren agora en pú-
blico para exixiren medidas que alivien 
-non solucionen- o intenso drama dos 
desafiuzamentos, cando mentres es-
taban no goberno en varias ocasións 
votaron en contra da dación en pago 
que, por exemplo, o BNG propuxo no 
Congreso de Madrid. Precisamente aí 
está un dos enigmas que agora ten na 
cabeza a formación nacionalista e ta-
mén outras que se poden ver na mes-
ma tesitura, que facer cos pactos co 
PSOE? Semella claro que en moitas, 
moitas ocasións, este tipo de alianzas 
son castigadas por amplos sectores de 
votantes de esquerda, que identifican 
@s socialistas como un alicerce máis 
do sistema, unicamente cunha cara 
máis amábel. O declive da Cultura da 
Transición pode acabar levándose por 
diante o PSOE, e tamén danando quen 
con el se xunte, sen provocar melloras 
moi visíbeis. Por mor da falta dunha re-
fundación socialista, da cal non existen 
indicios, a esquerda real medita sobre 
o efecto contaminante que pode xerar 
unha acción gobernamental xunto a 
eles. Sen esquecer que -cando menos 
entrementres non caia nunha irrele-
vancia que semella estar buscando- en 
Galiza unha alternativa de goberno ao 
PP aínda precisa do PSOE. Importante 
fío de reflexión.  

O Bloque mantén un proceso inter-
no de conversa que nesta ocasión pin-
ta pacífico e construtivo, mais tamén 
cheo de dificultades. Na procura dunha 
nova etapa que lle permita ser perci-
bido pola sociedade como unha forza 
moderna, aberta e alternativa, no BNG 
imponse por necesidade a ausencia 
de leas públicas, por agora con certo 
éxito malia algún caso individual e do-
loso, como foi a dimisión da executiva 
do alcalde de Castrelo de Miño, Xurxo 
Rodríguez, xa non polo moi lexítimo 
fondo, senón polas formas, con que 
de novo se lle regalou munición ao 
adversario en forma de exhibición nos 
medios de comunicación. 

Mantén o pulo AGE, que anunciou 
que traballará de forma conxunta no 
Parlamento, malia que polo fondo xa 
hai quen teme tamén os antigos vicios 
representados no dominio de vellas 
gardas en contra dos cales buscan a 
constitución dun movemento de reali-
dade horizontal. Con todo, a posta en 
escena da coalición segue a ser feliz. 
Mais afrontará, como todas as forzas de 
esquerda, unha proba de nivel a próxi-
ma cuarta, na folga xeral do 14-N. En 
fronte, o PP.  

humOR GRáfIcO tokio

Como D́ Hont avala 
coas súas trampulladas 
o resultado en escanos, 
o partido gobernante 
nin se para a pensar nas 
razóns que o levaron a 
perder máis de 130.000 
sufraxios

O Bloque mantén un 
proceso interno de 
conversa que nesta 
ocasión pinta pacífico e 
construtivo, mais tamén 
cheo de dificultades.
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xurxo álvarez. presidente da federación rural galega, fruga

como definiría a situación hoxe do 
sector do leite?
Se dixese que é catastrófica sería 
pouco definitorio. É unha situación 
desesperante. Todo o que invistes na 
explotación non dá beneficios, senón 
perdas. Un exemplo: está máis caro 
o quilo de penso que o litro de lei-
te. As explotacións gandeiras teñen 
cada vez menos base territorial por 
culpa das normas da Xunta de Gali-
za e máis dependencia de fóra. Se a 
administración non é capaz, ou non 
ten intención, de sentar por un lado 
os produtores e por outro a industria, 
e poñer unhas normas de xogo que 
nos beneficien a todos... Isto será a 
extinción da gandería galega.

cal sería a defensa do sector?
Sempre dixen que ten que haber unha 
regularización. A administración ten a 
responsabilidade de poñer normas. O 
que falta é regulación. Hai explota-
cións que están metidas en créditos 
e hai que axudalas. Hai que sentarse e 
non ter unha reunión para quitar unha 
foto. A administración ten que ser o 
árbitro. É imprescindíbel para que sai-
ban os produtores o que van cobrar a 
fin de mes, como calquera cidadán. É 
o que reivindicamos na FRUGA.

Que lle pareceu a actuación da xun-
ta na cooperativa agraria en outei-
ro de rei?
Alguén escribiu “Crónica dunha morte 
anunciada”... FRUGA xa dixo que non 
era correcta a actuación da Xunta nesa 
cooperativa. Tiñan problemas econó-
micos moi graves e se cadra primeiro 
tiñan que a sanear. Vai ter unha morte 
lenta. O PP e o goberno de Galiza, co-
mo noutras decisións que tomou, ma-
ta lentamente. É necesario un Grupo 
Lácteo Galego máis que nunca. Ago-
ra estamos nunha situación de vaiven. 
Eu agardo que non, mais ao final vai 
desaparecer.   

Imaxe: SG
Antón Escuredo

"É necesario un 
grupo Lácteo galego 
máis que nunca"
viticultor en cenlle, preside a federación rural galega, fruga, 
desde a súa creación en novembro de 2009. a súa prioridade é 
apoiar as explotacións e defender os seus intereses.

cal é a previsión da pac 2013?
Temos pendente unha reunión en 
Bruxelas polo tema da política agraria 
e tratar o tema en profundidade. Pola 
miña experiencia de todas as PAC que 
se realizaron desde o ano 2000, foron 
de peor en peor. As políticas agrarias 
comunitarias fanse en función dos inte-
reses das grandes multinacionais e non 
das pequenas explotacións. Seguen no 
mesmo: liberalización das producións, 
fóra cotas... Primeiro mándanche in-
vestir diñeiro en cota e agora non ten 
ningún valor... Para que nos mandou o 
goberno investir en cota? 

Que foi das axudas ao desenvolvemen-
to rural dos fondos económicos euro-
peos?
Neste momento non existen. Non hai 
diñeiro. Os Grupos de Desenvolvemen-
to Rural (GDR) teñen que pedir pólizas 
de crédito mesmo para pagar aos seus 
propios asalariados. Quedouse aí, no 
caixón do esquecemento. Agora, ade-
mais, en nome da crise todo vale.

a nova lei de montes permite a refo-
restación de terreos agrarios....
É un paso atrás. FRUGA con outras orga-
nizacións do nacionalismo fixemos ale-
gacións cando presentaron o proxecto 
e logo manifestámonos en contra. Fala-
bamos antes do problema que teñen as 
explotacións para xerar alimentos para 
os seus animais. Promocionan volver 
a plantar árbores para combustíbel en 
terreos dedicados á produción de ali-
mentos. Tamén está o problema que 
incorporan ao permitir chegar o monte 
a carón das casas. Se no núcleo rural 
case toda a poboación é vella, que po-
de ocorrer en caso de lume? Porque o 
servizo de extinción de incendios neste 
país co PP está “extinguido”... Algún día 
morrerá algunha persoa e o presidente 
da Xunta chorará un pouquiño no ve-
lorio... Este mesmo ano houbo grandes 
incendios en Valdeorras por culpa de 
meter o monte a carón das casas. 

outro dos problemas é o abandono 
das explotacións ...

agraria útil supera o 50% do total. Aquí 
estamos no 22% e perdendo máis ca-
da ano que pasa. En que tipo de país 
queren que vivamos? Para comer ao 
final teremos que importar e nos tem-
pos que corren... É necesario producir 
no país, crear cooperativas de trans-
formación, grupos potentes agroali-
mentarios... Non é nada estraño. É o 
modelo danés e hai moitos anos que 
funciona. Hai que poder competir no 
mercado.

FrUGa ten algunhas experiencias nes-
te sentido...
Temos algúns asociados que optamos 
por iso, mais en sectores moi específi-
cos como o viño. No leite ou na carne 
é moito máis complicado. Cando fa-
lamos de produtos básicos de necesi-
dade hai que facer algo máis. No caso 
do leite temos que tentar vender leite 
fóra dos nosos mercados. Temos ca-
pacidade para a producir e condicións 
para a reproducir. Fagamos produción 
de leite para vender fóra. Nós anima-
mos para que se fagan experiencias 
novas, mais o tema está nunha indus-
tria potente que se quixo facer desde 
sempre no sector lácteo e no cárnico, 
foi e é unha reivindicación do nacio-
nalismo galego. Temos potencialida-
de, fagamos industria.

Segundo se xubilan os propietarios 
non hai relevo xeracional, non é que 
pechen para iren traballar a outro la-
do. Xa hai tempo que pasa. Medran os 
terreos a xestas. Somos dos poucos 
traballadores que non sabemos o que 
cobraremos a fin de mes. Pasa no vi-
ño, pasa no leite, pasa na carne, pasa 
en todos os produtos agrarios. Ti le-
vas o produto e pagan o que queren 
e cando queren. As explotacións pe-
chan porque non ven futuro. E aínda 
por riba cun goberno que forza ese 
peche. Houbo un intento de parar esta 
situación cando gobernou o BNG na 
consellaría de Medio Rural. Haberá que 
seguir loitando.

como determina o rural ter un sector 
agrario forte?
Se tes un sector agrario forte, no rural 
hai vida. Eu son dunha aldea que hai 
trinta anos había 200 veciños e agora 
haberá 50. Antes había 40 crianzas e 
agora hai 3. Se hai un medio rural vi-
vo, se se manteñen as explotacións, 
hai riqueza e hai xente. Hoxe é unha 
residencia de maiores sen cancelas. 
Na miña parroquia o 80% de habitan-
tes supera os 65 anos. Aínda por ri-
ba se tes unha mala situación econó-
mica como a que dicía... En calquera 
país moderno do mundo a superficie 

Xurxo Ávarez, presidente da Federación Rural Galega, FRUGA 
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Arredor de 3.000 explotacións están ao borde de suspender pagos, segundo os sindicatos agrarios.

Entre 2005 e 2010 perdéronse na Ga-
liza pola volta de 4.500 explotacións 
leiteiras. Un duro golpe a un sector 
chave para manter vivo o rural do país. 
No país mantéñense aínda algo máis 
de 10.000 explotacións, que xeran uns 
66.000 empregos directos e indirec-
tos. Mais a crise e os baixos prezos 
ameazan con destruír a curto e me-
dio prazo máis de 10.000 postos de 
traballo.

Para denunciar esta situación e lle 
facer fronte, sindicatos e organizacións 
de produtor@s veñen de convocar un-
ha folga de leite, que terá o seu punto 
forte na paralización das entregas de 
leite. “Intentar desabastecer de pro-
duto os mercados para que tod@s se 
decaten do que está en xogo”, afirman 
os colectivos encargados da convo-
catoria.

irrisorio

As explotacións están en números ver-
mellos. O custo de produción do litro 
de leite está en 36 e 37 céntimos, en-
trementres o prezo que se paga oscila 
entre os 26 e 27 céntimos. No Estado 
español o prezo medio é de 31,40 cén-
timos e na Unión Europea de case 34. 
Así pois, o sector lácteo galego está 
a sufrir as cotizacións máis baixas de 
Europa, malia que os custos que ten 
que afrontar son iguais aos que pagan 
no resto de territorios.

Un informe dos sindicatos agrarios 
apunta que hai 3.000 explotacións 
de leite que se acolleron nestes anos 
ao plan de modernización, con im-
portantes investimentos, e que es-
tán ao borde da suspensión de pa-
gos. Un escenario que condena non 
poucas comarcas de Galiza ao des-
emprego e emigración. Isto é, ao des-
poboamento.

Sindicatos como Fruga e SLG inci-
den na falta de compromiso da Xun-
ta para resolver este problema e na 
súa responsabilidade directa na situa-
ción actual. “Hai que dicir que a Xun-
ta, mais que non facer, desfai”, sina-
lou Manuel Dacal, da Federación Rural 
Galega. Lembra que as apostas acti-
vadas  no bipartito, coa consellería do 
Medio Rural en mans d@s nacionalis-
tas, foron desmanteladas polo gober-
no de Feijóo: “Mesa do leite, contrato 
homologado, observatorio de prezos 

27N: o leite en folga para defender 
o rural galego

Imaxes: SG
X.M.P.

Sindicatos e organizacións de produtor@s acordan un contundente plan de mobilizacións perante a 
discriminación en prezos do sector lácteo galego, que ameaza máis de 10.000 empregos.

ou banco de terras”.

distribución

O Sindicato Labrego Galego e a Fruga 
tamén coincidiron ao sinalar as políti-
cas de des-regulación desenvolvidas 
ao longo destes últimos anos, un feito 
que favoreceu que Francia e Alemaña 
incrementasen a súa produción de lei-
te, o que lles levou a apostar por outros 

mercados, como o do Estado espa-
ñol, para colocaren os seus excedentes, 
competindo con prezos moi baixos.

Para atinxir esta expansión, estes 
países tamén aproveitaron as súas 
potentes cadeas de comercialización 
(grandes superficies, como Alcampo 
ou Carrefour, entre outras), que faci-
litan a colocación no mercado deses 
excedentes.

A isto engádese que arredor do 80% 
do leite galego é comercializado por 
empresas de fóra, pouco ou nada in-
teresadas no que aconteza co tecido 
económico e social que na Galiza pi-
vota en torno ao sector lácteo.

resposta contundente

Esta semana sindicatos, cooperativas e 
organizacións, mantiveron unha xun-
tanza en que esbozaron a trabe de ouro 
do calendario de mobilizacións que 
cómpre desenvolver e onde se con-
templan accións de presión ás cadeas 
de distribución, á industria e, tamén, 
perante as administracións.

“Non é só defender o leite, é defen-
der o rural e defender Galiza. Está en 
xogo un sector indispensábel para a 
economía de moitas comarcas do país. 
Se cae, cae o futuro de Galiza”.
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Os sindicatos agrarios lembran 
que hai un factor determinante 
que cómpre ter en conta á hora 
de analizar a situación do sector 
leiteiro de Galiza. Se neste punto o 
SLG denunciaba a falta de actuación 
da Xunta, na Fruga dáse un paso 
máis: “Non é que non faga, desfai”, 
afirmaban na Frugal. Refírense non 
só a que se liquidasen os mecanismos 
postos en marcha pola consellaría do 
Medio Rural cando estaba dirixida 
polos nacionalistas (“Mesa do leite, 
contrato homologado, observatorio 
de prezos, banco de terras...), senón 

O PODER PúbLIcO, INAcTIvO

á participación da actual Xunta nun 
proxecto empresarial: Alimentos 
Lácteos, “que ampara baixo o nome de 
cooperativas proxectos moi próximos ao 
PP”. O goberno galego deu a este grupo 
máis de sete millóns de euros.
Da Cal lembra que esta empresa 
irrompeu en primavera ofertando a 
distribución do leite por baixo dos 45 
céntimos, algo que só se pode facer “se 
pagas moi, moi pouco no campo ou ben 
se te atrasas moito nos pagamentos”. 
Ao “tirar Alimentos Lácteos os prezos”, 
outras empresas “seguiron o mesmo 
camiño”.

Sindicatos e 
organizacións de 
produtor@s lembran 
que a Xunta tamén ten 
moita responsabilidade 
na crise que atravesa o 
sector lácteo de Galiza



catro de cada dez persoas 
desempregadas non cobran 
ningún tipo de prestación

denuncian prevaricación da xunta en alfageme
CIG e CGT veñen de denunciar o conselleiro de Industria por prevaricación pola dilación do proceso de adxudicación 
da conserveira Alfageme, que pode derivar na poxa por lotes do grupo e sen garantías para o cadro de persoal.

Alfageme. A empresa conserveira do 
Salnés que ao longo destes catro anos 
exemplificou a loita das traballadoras 
do sector por manteren os seus em-
pregos contra a xestión e intencións 
de propietarios (familia Lago, que que-
ría especular urbanisticamente cos te-
rreos) e a ineficiencia da Xunta.

Cando tras meses e meses de loita 
das operarias semellaba que o con-
flito estaba a piques de se solucio-
nar, ao presentar o grupo cántabro 
El Consorcio un proxecto de adqui-
sición das factorías de Alfageme de 
Vilaxoán e Ribadumia, comprometén-
dose a manter o cadro de traballado-
ras, unha nova manobra da consella-
ría de Industria ameaza con destruír 
o acadado.

Actualmente hai tres ofertas de 
compra por Alfageme. Ademais da 
do Consorcio están riba da mesa a 
de Pescamar (con importantes per-
sonalidades do PP de Pontevedra de-
trás) e outra tras a que están os Lago, 
os anteriores propietarios da conser-
veira. A de Pescamar non reunía to-
dos os requisitos exixidos para optar 
á compra. A consellaría vén de lle am-
pliar o prazo en cinco días para que 
os rectifique. Unha decisión "insólita", 
consideran as centrais sindicais que 
representan as 150 traballadoras e que 
respondería a "escuros intereses".

De aí que a CIG veña de presentar 
unha denuncia contra o conselleiro 
de Economía e Industria por preva-
ricación, unha vía que tamén está a 
seguir o sindicato CGT. 

Rosa Abuín, da central nacionalista, 
considera que a Xunta está a apos-

Imaxe: SG
X.M.P.

Do total de persoas desempregadas 
que hai na Galiza, 267.812 , só 150.374 
cobran algún tipo de prestación, sexa 
esta contributiva, subsidio, renda de 
inserción activa ou subsidio de even-
tuais agrarios. 

Sermos Galiza
Deste dato dedúcese que un 42,1% 

de persoas desempregadas en Galiza 
non perciben ningún ingreso, o que 
aboca a unha cada vez maior por-
centaxe de poboación á pobreza e á 
exclusión social. 

En outubro asináronse a nivel de 
estado un total de 1.427.173 contra-
tos laborais, un 10,22% máis que en 
outubro de 2011. Porén, só o 9,1% 

(130.632) foron indefinidos, e entre 
estes foron máis a tempo parcial (cun-
ha suba do 58,69%) que a xornada 
completa.

Os datos de desemprego e máis a 
precariedade laboral que se extrae da 
temporalidade nos contratos, e do as-
censo dos traballos a tempo parcial, 
concordan coas advertencias e crí-
ticas sinaladas nas centrais sindicais 
a respecto dos efectos das sucesivas 
reformas laborais, das cales denun-
ciaban que no canto de fomentaren 
o emprego facilitarían a súa destru-
ción.

Entre xaneiro e agosto deste ano, 
un total de 18.590 persoas víronse 
afectadas por un expediente de re-

gulación de emprego, un 47,4% máis 
que no mesmo período de 2011. Esta 
tendencia que se mantén desde hai 
anos e que provoca que nos primeiros 
oito meses de 2012 os EREs comu-
nicados ou autorizados fosen 1.684, 
o que supón que se dispararon por 
riba dun 82 por cento a respecto do 
exercicio anterior.

receu para vender ese compromiso 
co Consorcio... o mesmo que agora 
intenta afogar", engade.

A representante da CIG salienta, ta-
mén, que de ir a poxa a propia Xunta 
podería adquirir os lotes de Alfage-
me que lle interesan, "para despois 
os poñer a disposición das súas em-
presas amigas". Nesta liña, na central 
nacionalista sinalan que a Xunta amo-
sou nestes anos "que o que menos lle 
interesa é os 150 postos de traballo 
que dependen de Alfageme, e nun-
ha comarca, O Salnés, moi golpeada 

As operarias de 
Alfageme levan catro 
anos loitando sen tregua 
para manteren os seus 
postos de traballo

Traballadoras de Alfageme no Parlamento de Galiza

pola crise e o desemprego".
Malia os anos pasados, e os mean-

dros por onde o conflito de Alfageme 
transcorreu (concurso de acredores, 
EREs,...) as traballadoras non se rende-
ron en ningún momento. Foron pro-
tagonistas de ducias de mobilizacións 
e protestas, desde peches na facto-
ría e en concellos até manifestacións, 
pasando por protestas nos actos de 
campaña do PP. 

Por iso, non están dispostas a ceder 
agora, no tramo final. Manteñen a loita 
e confían en que a Xunta (quen pagou 
uns 30 millóns en avais aos bancos 
por Alfageme) dea o paso necesario: 
adxudicar a conserveira á única em-
presa que presentou unha oferta que 
garante os seus empregos e a conti-
nuidade do proxecto industrial. 

tar por unha dilación no tempo que 
impida a adxudicación de Alfageme 
e leve os administradores concursais 
da conserveira a poxaren a empresa 
por lotes. 

Que intereses?
"Unha poxa deste tipo é o que intere-
sa á consellería de Industria. Dunha 
banda, poxaríase por un lado a mar-
ca, por outro unha factoría, por outra, 
a segunda planta... Desmembraríase 
así a empresa, que é o que interesa a 

determinadas conserveiras, porque 
poden adquirir o que lles interese ao 
seu gosto. E o máis importante: ao 
facerse así non hai compromiso nin-
gún de manter un plan industrial pa-
ra Alfageme nin de responsabilidade 
cos postos de traballo". Abuín insiste: 
a única oferta que se presenta pola 
conserveira e que ten un compromiso 
por escrito e cos sindicatos de manter 
os empregos é a do Consorcio.

"E a mediados do ano pasado, o con-
selleiro Javier Guerra mesmo compa-

Entre xaneiro e agosto 
un total de 18.590 
persoas víronse 
afectadas por un ERE, 
un 47,4% máis
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"Somos 29 na casa e estamos todos no 
paro", cantaban Os Resentidos en Eco-
nomía Sumerxida alá polos comezos 
dos noventa. Soaba gracioso cando a 
situación económica era distinta. "Eu 
tamén cantaba esa canción", lembra 
Daniel R., 41 anos, casado e cun fillo 
de 8 e unha pequena de 34 meses. 
"Agora, vamos, é que me dá un vaído 
se a lembro".

Daniel non está no paro nin son 29 
na casa, sorrí: "tan mal non estou, a 
verdade". Son catro na casa e el traba-
lla. Na hostalaría e por menos de 800 
euros ao mes. A súa compañeira, Ce-
lita, non traballa. "Ai non. E o da casa, 
qué?", retruca ela. "Que non cobras, 
quero dicir".

Chegar a fin de mes non é unha 
aventura "é unha guerra. Nas aventu-
ras, en teoría, pásalo ben", aclara. Bota 
contas: "Ponlle aí que uns 750 euros, 
máis ou menos. Desconta o aluguer, 
e iso que esa zona (barrio do Castiñei-
riño) non é das caras de Composte-
la. Iso son uns 300 euros". E son 300 
euros por un piso duns 70 metros ca-
drados, con cociña-comedor, baño e 
dous pequenos cuartos. 

Quedan 450 euros para roupa, co-
mida, gastos da casa..."e os nenos, que 
iso si é un gasto continuo", apunta Da-
niel. Como cadran, logo, as contas? 
"Pois facendo equilibrios, non gastan-
do en nada que non sexa imprescin-
díbel. Para nós, nada, porque todo se 
centra nos pequenos".

E, recoñece polo baixo, "pois pedin-
do cartos a parentes e amigos", aínda 
que el@s, apunta, "tampouco estean 
para botar foguetes".

cidades, vilas e aldeas

A situación anterior repítese en toda a 
parte. Familias afogadas para chegar 
a final de mes, que pasan o seu par-
ticular via crucis. Segundo os propios 
datos oficiais, pola volta do 42% das 
familias galegas chegan a final de mes 
con dificultade. E en 13 de cada 100 é 
case unha misión imposíbel 

Nesta categoría sitúase Alberto, de 
Carballo. Con traballo, "aínda que po-
lo que me pagan case podía falar de 
hobby". Uns 700 euros por cinco días 
e medio á semana. Casado e con tres 
fillos, recoñece que é imposíbel por si 

"Eu era de non chorar aínda que me 
desen patadas nos ollos. agora fágoo"

Imaxe: Marcos Guisasola
X.M.P.

ro trimestre de 2012, sinalan que o 7,4 
por cento dos fogares da Galiza tive-
ron que recibir axuda económica de 
amizades ou familiares para chegaren 
a fin de mes. A comezos de 2010 esa 
porcentaxe era do 6%. No censo de 
2010 cifrábase o número de fogares 
existentes na Galiza en 1.054.716. Por 
tanto, ese 7,4% de fogares que depen-
de das achegas de familiares e amig@s 
para cadrar as contas mensuais supo-
ñen perto de 74.000.

Praza de Abastos de Santiago de Compostela.

Falamos con familias que chegan a final de mes con empregos precararios, a cada vez máis solicitados. "O custo da 
vida dispárase, e nós a resistir, resistir... Porque non nos podemos permitir o luxo de baixar os brazos".

propio manter o fogar. "Meus pais, xu-
bilados, axudan. E xa non vivimos nun 
piso, agora vivimos con eles". "Eu era 
de non chorar aínda que me peguesen 
patadas nos ollos", afirma, "agora dan-
me ganas de o facer todas as noites"

Alberto fala baixo: "Dan ganas de 
renderse, mais hai que resistir, non 
é?, non podo baixar os brazos. Iso é 
un luxo".

Os datos oficiais do Instituto Gale-
go de Estatística referentes ao primei-

Austeridade, contención, moderación. 
Son as palabras que se repiten cal 
ladaíña nos gobernos e patronal a 
respeito dos salarios en época de 
crise. Mais é falso. Non para a maioría 
d@s traballador@s, mais si para unha 
minoría privilexiada que seguiu a 
aumentar os seus ingresos malia a 
situación económica.
O 27% das persoas asalariadas en 
Galiza percibiron como máximo o 
SMI (un 15 % apenas a metade deste). 
Conxuntamente recibiron o 6% do 
total da masa salarial d@s galeg@s. O 
1,5% das persoas asalariadas en Galiza 
de maiores ingresos (máis de 7,5 veces 

A fENDA sALARIAL AumENTA DE xEITO NOTábEL EN PLENA cRIsE

o SMI) percibiu o 7,7% do total das rendas 
salariais galegas. Os números falan por 
si propios: o 1,5% das persoas asalariadas 
de maiores ingresos acapararon unha 
maior porción da masa salarial que o 27% 
de menores ingresos.
O Instituto Nacional de Estatística (INE) 
vén de publicar a súa enquisa de estrutura 
salarial. Un informe de mercado laboral 
en que se plasma que Galiza é o terceiro 
territorio do estado cos salarios máis 
baixos, só superada por Estremadura e 
Canarias. No país, o soldo medio é de 
20.242 fronte aos 22.790 do estado, un 
11,2% inferior.
En 2007, a distancia entre o 20% máis 

rico e o 20% máis empobrecido era 
de 5,3 puntos na Galiza, unha fenda 
que a finais de 2010 xa aumentara até 
os 6,9 puntos. Nese mesmo período, 
o coñecido como índice de Gini 
(indicador que permite coñecer o 
grao de igualdade dunha sociedade) 
apuntaba que a Galiza estaba a se 
escorar cada vez máis cara a unha 
fractura social.
“ E st amos perante un h a cr ise 
asimétrica. Non golpea tod@s por 
igual”, sostén Carlos Grandín, profesor 
da facultade de Ciencias económicas 
e empresarias de Vigo, que alerta da 
polarización social na Galiza.
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O 1,5% das persoas 
asalariadas de maiores 
ingresos acaparan unha 
maior porción da masa 
salarial que o 27% de 
menores ingresos
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Quen é Silvia casal?
(sorrí) Silvia Casal é unha muller que 
desde hai moitísimos anos está invo-
lucrada co movemento teatral aquí en 
Narón, forma parte dunha asociación 
de teatro, actúo, dou aulas para crian-
zas, mocidade e para persoas maio-
res... A iso me dedico. Fago parte dun 
grupo de montaña e sempre estiven 
moi implicada en movementos cultu-
rais, pola defensa da lingua e feminis-
tas. Fago parte de Mulleres naciona-
listas galegas. 

muller, nai e activista feminista. Que 
lectura fai da actuación policial con 
vostede e coa súa crianza?
Foi unha impotencia... horríbel! Ne-
gáronnos todos os dereitos, todos os 
dereitos que pode ter un menor. E ne-
gáronnolos sabendo que todo iso era 
unha parodia. Foi o neno quen viviu as 
consecuencias desta mentira porque 
é lactante, só toma o peito. Non sa-
be comer, choraba seguido. Mais isto 
non é o peor! A machistada maior foi 
cando non mo deixaron ter comigo, 
ameazáronme con que viñan os Servi-
zos Sociais e leváronme a Madrid. To-
do para presionar o meu compañeiro. 
Que estamos, no franquismo? Nos lle-
vamos a tu mujer y a tu hijo para ver si 
así cantas algo? Que é o que querían 
que cantasemos.

como lembra o 29 de outubro?
Estabamos na cama. Eu acababa de 
volver do meu traballo e Júlio quedara 
a coidar do seu fillo. Ouvimos golpes 
na porta. Cando xa nos pareceron ex-
cesivos, erguémonos. Pensamos que 
lle pasara algo a algún veciño e, ao 
abrir, xa vimos que era a policía e xa 
nos dixeron: 'Silvia María Casal Sabín 
y Julio Sayáns quedan detenidos bajo 
la ley antiterrorista'. Metéronnos cada 
un nun cuarto e non nos volvemos ver. 
Non sabiamos nin de que nos acusa-
ban, nin que ía pasar con nós.

Un interrogatorio que durou o cami-
ño entre Galiza e madrid, e 36 horas 
incomunicada. dixeron os avogados 
que non houbo malos tratos...
(sorrí) Unha persoa á cal non lle deixan 
falar co seu avogado, que apartan do 

seu fillo lactante e que a levan da súa 
terra... Iso para min é un secuestro, 
entendes? E é un maltrato, psicolóxi-
co. Efectivamente, maltrato físico non 
houbo en ningún momento. A min até 
me quitaron as esposas, ofrecíanme de 
beber e dicíanme que ficase tranqui-
la. Mais estas imaxino que son as for-
mas que empregan para quitar algo de 
nós, porque, como ía estar tranquila 
se o meu fillo de oito meses non es-
taba comigo? Se me trasladaron nun 
coche pequeno con outras catro per-
soas dentro, coséndome a preguntas... 
E cada vez a máis horas e a máis qui-
lómetros do meu fillo. E todo isto sa-
bendo que son inocente, porque ao 
saír da casa mandáronme coller car-
tos para volver de Madrid.

En liberdade e sen cargos. como lle 
senta o xuízo mediático?
(ri) Contáronme que a información 
da detención a ilustraban cunha po-
ta bomba, cunha imaxe dunha grúa 
levando un carro, que falaban de re-
sistencia á policía... Nós non nos re-
sistimos en ningún momento, ese ca-
rro non é noso e esas fotos non teñen 
nada a ver connosco. É unha mani-

pulación brutal. Xa non quixen saber 
máis nada. Suponse que estás prepa-
rada para todo o que che vén enriba, 
mais cando ves que familiares e ami-
zades pelexan coa súa contorna para 
te defender, porque te coñecen e te 
queren, entón invádete a rabia, a frus-
tración. Sobre todo porque funciona 
tan ben iso da manipulación na prensa 
que aínda quen te quere e confía en 
ti queda un pouco coa dúbida, e din 
'iso pásache pola maneira que tedes 
vós de pensar'. Mais por pensar non 
vai ninguén ao cárcere. Ou si?

ten a impresión de que lle pode tocar 
a calquera?
Totalmente! A nós non nos prenderon 
por ter feito algo, só porque defende-
mos causas que a eles lles molestan. A 
policía non deixaba de me repetir que 
'se te va a acabar el teatrito', que os 
meus pais ían estar destrozados por-
que vivimos nun barrio pequeno e que 
os ían sinalar como ' los padres de la 
terrorista'. Intentaron que sentise ver-
goña de ser quen son, de pensar co-
mo penso e de facer o que fago. O que 
queren é anularte, que baixes a cabe-
za, quitarche a túa dignidade.

Imaxe cedida por Leandro Lamas
Beti Vázquez

Silvia Casal durante a pintada dun mural de Leandro Lamas en Mugardos.

"Que ninguén se engane: o que eu vivín 
pódelle pasar a calquera"

silvia casal. activista e profesora de teatro

profesora de teatro, actriz, activista cultural e pola lingua, a silvia casal prendérona e incomunicárona "por pensar diferente". en liberdade 
e sen cargos, fala con serenidade e firmeza. porén, non é quen de agochar a raiba: "veñen tempos escuros. haberá que mercar candeas" 

como está a vivir Júlio todo isto?
Está a agardar. É inocente e como tal 
quedará tamén en liberdade. El é máis 
frío, máis duro e máis consciente de 
que este mundo é como é, que as 
inxustizas existen. Eu son moito máis 
visceral. Encaixei peor o golpe.

Viu en si propia un reflexo do que 
acontecera xa con outras mulleres 
independentistas detidas?
Si. Préndennos para presionar os nosos 
compañeiros. E poden facelo! Iso é o 
lamentábel. Non te decatas até que o 
vives en carne propia. Para eles deixas 
de ser unha persoa, coas túas emo-
cións, os teus vínculos sociais. Estás 
totalmente indefensa e baixo unha lei 
que anula todos os teus dereitos co-
mo persoa. To-dos. (Ergue a voz) E que 
ninguén se equivoque, eh? Pódelle to-
car a calquera! É moi importante ter 
isto ben claro. Ti podes empatizar cun-
ha persoa que tamén foi secuestrada, 
pensar que ten que ser terríbel o que 
está vivir, mais, agora, póñenseme os 
pelos de punta. (Volve erguer a voz) 
Póñenseme os pelos de punta pen-
sando na cantidade de persoas ino-
centes que están aí dentro, que foron 
esnaquizadas nun xuízo mediático que 
os dá como culpábeis cando levan un 
ano privados de liberdade e sen seren 
xulgados, como María Osório, como 
Antom Santos.

Que lle diría a quen colocou a carón 
do seu nome palabras como 'terroris-
ta' ou 'resistencia Galega'?
Primeiro, que se informen ben. Segun-
do, que me expliquen a min que é Re-
sistencia Galega, porque eu non sei nin 
se existe. E terceiro, que terroristas son 
os que me secuestraron a min. Eu non 
lle fixen dano a ninguén, queda claro? 
O único que quero é defender o meu 
país, a miña terra. E se por iso son un-
ha terrorista vai haber que revisar o 
significado desa palabra.

cando o xuíz lle preguntou 'sabe por 
que está aquí?' vostede respondeu 
'agora si'. por que estaba alí?
Porque nos queren asustar, meterlles 
medo a todas as persoas que teñamos 
vinculación cos movementos sociais, 
coa loita independentista, co sindica-
lismo combativo, co nacionalismo... 
Foi máis un toque de atención para os 
que pensamos diferente. 
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baixo o teito da caridade
Ao redor de 2 mil persoas en Galiza non teñen fogar. Son homes na súa maior parte "porque as mulleres conservan 
mellor os lazos afectivos". A atención que reciben por parte das administracións tapa o problema, mais non o resolve.

Os bancos, tamén os que foron res-
catados con diñeiro público, botan da 
casa unha media de 50 persoas ao día 
na Galiza. O desemprego de longa du-
ración afecta xa o 7,1% da poboación 
activa galega. Máis de 70 mil fogares 
chegan a fin de mes cos cartos de fa-
miliares ou amizades. Só unha de ca-
da dez persoas está lonxe do risco de 
ser pobre. Todos estes datos, tomados 
de organizacións como a Rede galega 
contra a pobreza, axudan a entender 
por que a traballadora social Pepa Váz-
quez, que fai parte deste colectivo e de 
Encontro benestar social, salienta que 
no noso país a tradución da crise capi-
talista nun incremento de persoas sen 
teito "empeza aínda a se notar". Hoxe 
en día, e segundo as cifras que manexa 
Cáritas, son xa máis de 2 mil, e dormen 
sobre todo nas pedras de Compostela, 
Ferrol, Vigo, Vilagarcía e A Coruña. 

as duras "circunstancias da vida"
A pouco máis de 500 metros da turísti-
ca catedral de Santiago está a dársena 
de Xoan XXIII, lugar que ocupou titu-
lares na prensa no último ano xaco-
beo, cando o concello convidou as ao 
redor de 50 persoas que alí dormen a 
recolleren os seus cartóns —e os col-
chóns nos casos máis afortunados— e 
buscar outro lugar onde se acubillaren 
da chuvia e do frío. Na dársena colo-
caron unha consigna para bicicletas e 
mochilas de peregrin@s. O trato pre-
ferente que reciben @s turistas fronte 
as persoas que dormen na rúa tamén 
lle chamou a atención a Andoni. Entre-
mentres facía o Camiño de Santiago 
desde Euskal Herría "por circunstancias 
da vida", advertiu que el sempre tiña 
unha praza nos albergues e nos ban-
cos sempre durmían @s que remata-
ron por ser compañeir@s na dársena e 
que el bautizou como 'homes de pedra'. 
As persoas sen teito son homes nunha 
porcentaxe moi elevada. Porén, na rúa 
tamén hai mulleres. 

Igual que Andoni e que Miguel —de 
quen falaremos máis adiante—, foron 
tamén "as circunstancias da vida" as que 
colocaron a Rosa debaixo da bota da 
pobreza. Co primeiro embate da crise 
capitalista quedou sen traballo remu-
nerado e acabou limpando as escaleiras 
dun edificio un día por semana. O des-
arraigamento familiar chegoulle cando 
os dous fillos que tiña non quixeron sa-
ber nada dela. A billa dos cartos pecha-
ra. Por debaixo do gorro de la que lle 
cobre até os ollos asoman as primeiras 
bágoas. Di que non lle doe facer me-

Imaxe: Rosa Veiga
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moria, senón non entender por que as 
mesmas persoas que criou lle deron 
agora as costas. 

Miguel podería entender moi ben o 
que esta muller conta. "Botei doce anos 
durmindo no pavillón de deportes de 
Pontevedra, tapado cun saco". Vai facer 
os 60 e hai catro pediu axuda aos servi-
zos sociais afectado por unha doenza. 
Tramitáronlle a Risga —renda de inser-
ción social— e agora vive nun cuarto 
de alugueiro e colabora con entidades 
sociais que traballan con persoas sen 
teito. Imparte cursos de iniciación ao 
xadrez. "Eu non son adicto a nada. Po-
rén, compartín con alcólicos, con ion-
quis, todos viamos como se pinchaban. 
Moitas veces reprendinos, mais tamén 
os acompañei. A rúa ensinoume que 
esta é unha vida que ninguén escolle. 
Non somos vagos, fáltannos oportu-
nidades". Son @s excluíd@s.

arañeiras de mulleres

A traballadora social Pepa Vázquez ex-
plica por que, a pesar de que a pobreza 
afecta nomeadamente as mulleres, a 
poboación d@s sen teito é, maioritaria-
mente, masculina. "Elas tecen as súas 

Colchóns e cartóns na dársena de Xoan XXIII, a 500m da catedral de Santiago.

"Os albergues só ofrecen 
caridade: unha cama 
polas noites e un prato 
de sopa nalgúns casos. 
Mais non resolven o 
problema. Ocúltano"

Os vínculos afectivos 
fan que o número de 
mulleres na rúa sexa 
notabelmente menor 
que o dos homes. Na 
Galiza @s sen teito son 
xa máis de 2 mil

redes e gardan mellor os vínculos. Eles 
son máis impulsivos á hora de coller a 
porta. Hai outro factor: procuran no 
traballo doméstico ou na prostitución 
unha vía de ingresos para subsistiren". 
Vázquez fai parte do colectivo Boa vi-
da, que traballa poñendo en común 
colectivos de persoas que fican á mar-
xe dos circuítos de produción e que a 
sociedade organizou en nichos —in-
migrantes, drogadictos— para "reivin-
dicar unha cidadanía desde a exclusión, 
sexas quen sexas". 

Para alén das vivendas en transición, 
nos albergues públicos @s sen teito po-
den pasar uns sete días ao mes. "Hai un-
ha lexislación que a Xunta non cumpre, 
e acaban xestionados por entidades re-
lixiosas" —Cáritas ou Cruz vermella— 
que lle fan os deberes á administra-
ción cun orzamento case anecdótico. 
Con todo, Vázquez salienta que "o que 
cómpre é un sistema de protección que 
lles permita a estas persoas recuperar-
se cando se perderon a si propias", e 
acrecenta que "os albergues só ofrecen 
caridade: unha cama polas noites e un 
prato de sopa nalgúns casos. Mais non 
resolven o problema. Ocúltano". 

A lenda de que @s sen teito son 
vag@s creouse ao redor dunha 
sorte de 'soño americano': nun 
mundo capitalista, quen non 
ten casa é porque non quere. 
O proceso de deterioro que as 
persoas sofren ao se veren fóra 
do circuíto do benestar é agudo, 
"cando se atopan mergulladas 
nunha sociedade do consumo 
que lles coloca diante unha 
vida que non lles toca vivir". 
Para paliar tal deterioro, Diana 
Núñez coordina en Compostela 
un programa de atención a 
enferm@s mentais que leva 
dous meses en funcionamento. 
A principal pexa atopouna no 
feito de que "estas persoas non 
reclaman axuda". Son, máis ben, 
refractarias a a recibiren. "Hai 
que ir buscalos". Desde outubro 
atenderon seis pacientes. Cinco 
del@s, mulleres. A patoloxía 
que presentaban "era previa a 
viviren na rúa", explica Núñez. 
O informe do Valedor do Pobo a 
respecto da poboación sen teito 
realizado en 2010 colocou xa a 
enfermidade mental como máis 
unha causa de exclusión social.  

sAúDE mENTAL: máIs uN 
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o Sergas fai dos tratamentos da 
tuberculose un negocio

Ence: cando os poderes económico e 
político estreitan a man coa empresa
A multinacional desembarcou na ría de Pontevedra en 1957. Desde entón foi condenada pola comisión dun delito 
ecolóxico continuado, e son xa dúas as sentenzas que a obrigan a deixar Lourizán. Porén ten a Xunta da súa parte

"Se por ela é, sempre está máis lonxe 
de marchar que de quedar". O vocei-
ro da APDR —Asociación pola defensa 
da ría—, Antón Masa, ironiza sobre Ence 
e sobre as últimas declaracións do seu 
presidente, Juan Luis Arregui, que veñen 
confirmar a teima da empresa en ficar 
en Lourizán, torcendo a cara perante o 
rexeitamento ecoloxista, da cidadanía e 
do propio concello. 

De se cumprir o disposto en diversos 
textos legais, de concesións a sentenzas 
xudiciais, a realidade de Ence é clara: a 
papeleira ten que facer as maletas en 
2015. Daquela caducáralle o permiso, 
pois unha resolución do Tribunal Supre-
mo "deunos a razón" ao sinalar que a au-
torización ambiental integrada, renovada 
coa Administración Fraga, foi concedida 
baseándose nun acordo de supramu-
nicipalidade e, en consecuencia, a En-
ce non lle cumpriu solicitar do concello 
de Pontevedra o informe de compati-
bilidade urbanística que sería, con toda 
probabilidade, negativo. No Concello, o 
titular de Ordenación do Territorio, Cé-
sar Mosquera, considerou que a maneira 
de proceder desde hai nove anos "non é 
máis que unha radiografía de como fun-
cionan os poderes na sociedade galega", 
pois o presidente de Ence era daquela 
José Luís Méndez —ex-director xeral de 
Caixa Galicia—, o presidente do gober-
no galego era Manuel Fraga e o conse-
lleiro de Política Territorial era Alberto 
Núñez Feijóo. 

Imaxe: SG
B.V

Mediante un contrato que durará un ano 
e cuxo custo ascenderá até os 350 mil 
euros, o Servizo galego de saúde vén de 
iniciar o procedemento para contratar 
"un servizo de intervención" que garanta 
os tratamentos por tuberculose, de tal 
xeito que non será o persoal sanitario 
público quen se ocupe deste servizo, 
senón unha empresa privada que saia 

B.V
beneficiaria do acordo antes sinalado 
após un concurso público, tal e como 
se recolle no propio contrato. As sete 
UTB —unidades de tuberculose— que 
funcionan nos hospitais públicos gale-
gos, ficarán relegadas "á supervisión" do 
traballo da privada. 

"Acaban de dar un paso de xigante na 
privatización", atalla Manuel Martín, pre-
sidente de SOS Sanidade pública, quen 
recorda que até o de agora só se exter-
nalizaban servizos como os informáti-
cos ou os de información a pacientes, 

deixando desta volta "a asistencia ás per-
soas" en mans dunha empresa "da cal 
non sabemos nin a súa cualificación". 
Antón Hermo parti-
lla estas valoracións. 
Contraeu a tuberculo-
se a finais do ano pasa-
do, e ficou a tratamento 
os seis meses que dis-
pón o protocolo, reci-
bindo atención na UTB 
do hospital provincial de 
Pontevedra. "O persoal 
público está perfecta-
mente capacitado pa-
ra prestar este servizo, 
mais o que traerá canda si o novo plan 
da Xunta serán máis despedimentos".

Hermo explica que cando se lle diag-

nosticou a tuberculose, pasou a facer 
parte dun ficheiro a nivel estatal onde 
calquera familiar ou amizade que tive-

se contacto comi-
go puidese facer as 
probas". Isto é, que 
a empresa privada 
terá acceso ao his-
torial clínico com-
pleto, circunstancia 
que Martín cualifi-
ca de "escándalo", 
ao entender que tal 
información "deberá 
estar tutelada" polo 
Sergas. Galiza é dos 

territorios con maior incidencia da tuber-
culose: 20 casos por cada 100 mil habi-
tantes. A media estatal está en once. 

ditame supuxo "unha viaxe mortal para a 
Xunta, Ence e o TSXG", tendo este último 
que acatar o disposto polo Alto Tribu-
nal, pese a que nun primeiro momento 
resolvera a favor da empresa. "Recoñe-
ceu tamén que todos as decisións to-
madas en virtude dese acordo de su-
pramunicipalidade son nulas, polo que 
para nós Ence funciona sen autorización 
ambiental", di Antón Masa. Mais o acti-
vista quéixase de que "semella que neste 
país as disposicións xudiciais non son 
de obrigado cumprimento", e enumera 
as "trampas legais" acordadas para que 
a papeleira se acomodase en Lourizán 
"medrando en detrimento dos recur-
sos ambientais de Pontevedra", apunta 
o concelleiro do BNG. 

Ao fío, recorda Masa a tentativa da 
empresa de facer pasar os terreos que 
ocupa como se fosen titularidade por-
tuaria, para que non se lle puidese apli-
car a normativa municipal. E a "trampa" 
máis recente sería a reforma da Lei de 
costas que se prepara en Madrid: po-
dería seguir na mesmo lugar onde se 
instalou en 1957 por 75 anos máis, e o 
único que lle cumprirá será un informe 
positivo da consellaría de Medio Am-
biente, a mesma que só se pronuncia 
para repetir que Ence "cumprirá a lei". 
Perante este panorama, César Mosquera 
conclúe: "Todos somos moi ecoloxistas, 
mais até o de agora non se viu ningún 
detalle no DOG, que é onde se teñen 
que ver, non na prensa untada, que de-
se a entender que se están a fechar as 
vías para que Ence fique na ría. Nin con 
Pachi Vázquez nin con Feijóo. Isto non 
vai mudar agora". 

A pasteira de Ence leva 55 anos ubicada na ría de Pontevedra.

A incidencia da 
tuberculose na 
Galiza está nos 20 
casos por cada 100 
mil habitantes, case 
dez puntos por riba 
da media do Estado

Ence vende a fábrica de Lourizán na 
súa páxina web como unha das dúas 
únicas do mundo que branquea a pas-
ta de papel sen empregar derivados do 
cloro. Xoga a baza da creación de postos 
de traballo e acrecenta que a actividade 
"non afecta hoxe" á calidade da auga. 
Porén, informes asinados por entidades 
ecoloxistas elevan a 12 millóns de m3 o 
volume de auga contaminada que cada 
ano vai parar debaixo da alfombra azul 
da ría de Pontevedra. César Mosquera 
e Antón Masa subliñan que a papeleira 
"obtivo sempre informes favorábeis" da 
administración galega, tamén cando a 
empresa era pública ou a consellaría 

de Medio Ambiente estaba rexentada 
por Pachi Vázquez —PSOE—, "aínda que 
realmente incumpre toda a normativa". 
Exixen que o emprazamento da pape-
leira teña data de caducidade, aínda que 
son conscientes de que "as distintas ad-
ministracións estiveron sempre prega-
das aos intereses da empresa".

Así as cousas, a sentenza ditada nesta 
semana polo Tribunal Superior galego, 
"non é unha resolución nova", explica 
Masa. Só lle vén dar a razón ao Supremo 
cando instou a anular a licenza da mul-
tinacional papeleira, diante de senllos 
recursos presentados por APDR e po-
lo concello. Valora Mosquera que aquel 
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a troika exixe a (re)centralización política de 
italia e portugal
Senllos decretos aproban a re-organización territorial en Portugal e Italia e dan conta da ofensiva centralizadora 
promovida pola troika para favorecer a concentración da riqueza. 

A crise económica o está a remover 
todo. Xunto ás políticas de axuste e re-
cortes promovidas polas organizacións 
financeiras internacionais e polos go-
bernos de toda Europa, o capital lanza 
a súa ofensiva contra o poder local e 
exixe a re-organización territorial dos 
estados.  

Portugal e Italia son os primeiros en 
aprobar cadanseu decreto polo cal se 
suprimen e concentran entidades ad-
ministrativas. Freguesías e provincias 
serán obxecto de novos axustes enca-
miñados a re-organizaren o mapa te-
rritorial luso e italiano en aras, apuntan 
os seus gobernantes, do aforro. 

No entanto, o executivo italiano li-
derado polo tecnócrata Mario Monti 
lanzaba un aviso nun comunicado: "é 
o primeiro paso" cara a unha reforma 
máis ampla que prevé a re-organización 
da administración de todo o territorio. 
Polo de agora, farán desaparecer 35 
provincias italianas e máis dun milleiro 
de freguesías portuguesas.

o poder centralizado no estado

A troika manda e os gobernos obede-
cen. A redución do gasto público a mí-
nimos insostíbeis que asfixia as políticas 
públicas e os servizos sociais, prevé va-

Imaxe: SG
Olalla Rodil rrer con todo. Até a prensa máis con-

servadora aseguraba con fachenda que 
a crise económica conseguira o que 
moitos gobernantes tentaran, borrar o 
mapa territorial dos países industrializa-
dos cunha ofensiva centralizadora que 
outorgue maior control ao estado, en 
tanto que entidade administrativa.

Porén a reforma aprobada en Por-
tugal e Italia non supón unicamente a 
eliminación dun marco administrati-
vo, senón tamén dos servizos que es-
tas entidades xestionan. "As provincias 
serán completamente novas na súa di-
mensión e funcións", aseveraba Patroni 
Griffi, ministro de Administracións Pú-
blicas italiano, advertindo da "raciona-
lización de competencias" que sufrirán 
estas administracións. 

Pola súa banda, o goberno de Passos 
Coelho suprimirá e re-agrupará fregue-
sías nunha "ofensiva contra o poder lo-
cal democrático", apuntaba Jorge Cor-
deiro, membro da Comissao Política do 
PCP. @s comunistas portugueses non 
dubidan en afirmar que a re-organiza-
ción territorial promovida pola troika su-
pón "un proxecto de liquidación da au-
tonomía administrativa do poder local" 
e aseguran que o seu obxectivo atende 
a un modelo "que o goberno ambicio-
na impor". Porén, engaden, "en vez de 
gaños de eficiencia" como sustentan os 
gobernos luso e italiano, o que resulta-
rá da reforma é "menos proximidade e 

Manifestación contra a extinción das freguesías en Portugal.

resposta directa aos problemas locais 
con menos verbas e menos recursos 
dispoñíbeis", afirma Cordeiro. 

A aprobación da Reorganización da 
Administración Territorial Autárquica 
(RATA) pola que se estabelece a supre-
sión de freguesías, que na actualidade 
fornecen servizos básicos á cidadanía, 
contou cunha importante resposta so-
cial   no país, organizada arredor da Pla-
taforma Nacional Contra a Extinción 
de Freguesías. "Temos que demostrar 
que o que se está a facer é un enor-
me erro", di Nuno Cavaco, membro da 
plataforma, que engade, "non se po-
den extinguir freguesías sen o acor-
do destas". 

Neste sentido, no PCP aseguran que 
coa resposta social "o goberno sufriu 
unha primeira e importante derrota", 
pois "o illamento político, social e insti-
tucional ao que foi sometido o gober-
no neste proceso, é en si propio unha 

derrota fronte ao proxecto de liquida-
ción das freguesías". 

Tamén así, a Unión de Provincias 
italianas criticou o executivo de Ma-
rio Monti pois din, a medida aprobada 
"non ten en conta a realidade socioeco-
nómica" do país e pretende converter 
as provincias en meros "confins xeo-
gráficos". 

o modelo de goberno europeo

As freguesía portuguesas son "unha 
conquista de Abril", asegura Jorge 
Cordeiro, pois prestan servizos de 
maneira directa á poboación local. Neste 
sentido, a súa desaparición "significaría 
unha completa des-caracterización 
dos elementos máis progresistas e 
avanzados do poder local". Aliás, o seu 
re-agrupamento suporá en palabras 
de Cordeiro "menos cohesión para os 
territorios máis empobrecidos", pois di, 
"xuntar territorios máis fortes, máis ricos 
ou con máis poboación, cos máis fracos 
ou menos poboados, traducirase en 
máis atracción para os primeiros e máis 
abandono para os segundos". 

A reforma territorial implantada en 
Portugal e Italia procura inevitabelmen-
te ser exportada a outros territorios de 
Europa que deberán adaptarse aos "ac-
tuais modelos de goberno europeos", 
din desde Italia avanzando o que acon-
tecerá, máis cedo que tarde.  

A re-organización 
promovida pola troika 
procura instaurar un 
modelo ambicionado por 
moitos gobernos durante 
anos: centralizar o poder 
político



fernando rascado ríos. taekwondista

“galiza está nos primeiros postos do taekwondo, nos 
últimos anos gañamos varios campionatos estatais“

Naceu en Vigo en 1988. Desde peque-
no decidiu que este sería o seu deporte. 
Co tempo e traballo  veñen os éxitos e 
aí está esa medalla de ouro en Gandía 
e a copa para a selección galega. Fer-
nando superou na primeira rolda a David 
Alonso (Castela e León) con gran facili-
dade (12-2), despois deixou fóra a Lean-
dro Jurado (Andalucía) e a Arám Muñoz 
(Catalunya). Nas semifinais enfrontouse 
a Daniel Ros (Valencia) e na final gañou 
a Gaspar Trabalón (Andalucía).

como comezou no taekwondo?
Foi aos seis anos no colexio Castro de 
Vigo. Veu o meu adestrador, Miguel Mei-
lán, con Díaz Noia a dar clases. Leva-
ba uns anos sen saber moito que facer. 
Despois do fútbol, xadrez... Non me de-
cidía. Podo dicir que hai algo de casua-
lidade nos meus inicios.

En que momento decide pasar a com-
petir?
Primeiro foron os "pumses", como as 
catas de karate, e exhibición. Xa con dez 
anos fun a un campionato estatal. Algo 
despois quedei campión estatal infan-
til co meu equipo, o Tau. Cando dei o 
salto foi en Pontevedra, xa en primei-
ro de bacharelato. Aquí no Centro de 
Tecnificación xa é máis sacrificio e máis 
adestramento. 

coñece o mundo dos ximnasios. co-
mo é?
Eu estou no Tao de Vigo e é como un-
ha familia. Agora, como vou tres veces 
por semana a Pontevedra, non o visito 
tanto, mais de pequeno pasaba alí moi-
tas horas. Case todas as miñas amiza-
des veñen do mundo do taekwondo. 
Entre os compañeiros que coñecín en 
Pontevedra e a miña moza que ades-
tra noutro ximnasio de Vilagarcía... Case 
percorrín todos os ximnasios e adestrei 
neles. Sempre tiven unha acollida moi 
boa en todos eles.

Que papel xogan as mestras e mestres 
no taekwondo?
En Galiza coñécense todos e queren, 
pola miña experiencia, que o taekwon-
do galego sempre vaia para arriba. Cada 
un ten o seu sistema, mais tentan ir na 
mesma liña. Hai algúns que son máis 
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lucionou. Houbo unha xeración moi 
boa cando estiveron, entre outros, Zas 
ou Marco Carreira. Desde que apareceu 
o Centro, creo que desde hai dúas xe-
racións, levamos este deporte moi alto. 
Nos últimos anos gañamos os campio-
natos ou entramos nos podios. Este 
ano pasou e gañamos a copa do Rei 
en masculino e en feminino deixouse 
unha moi boa impresión. A nivel estatal 
Galiza está nos primeiros postos.

como foi esa copa do rei?
Foi un pouco estraña. Nas competi-
cións non adoito ter moi boas sensa-
cións. Desta volta foi diferente e a mes-
ma mañá, quecendo, noteime moi solto 
de pernas e logo foi todo moi rodado. 
Tiven un sorteo moi difícil, con moitos 
combates. Tocáronme rivais de moi-
ta entidade tanto de Catalunya como 
de Madrid e a verdade que foi un deses 
días en que todo sae ben. Levaba un par 
de anos un pouco baixo e este verán 
estaba algo desmoralizado. Comecei 
a adestrar co meu pai o físico e agora 
todo vai mellor.

Que lle pide ao futuro neste depor-
te?
Aprendín a non pedirlle nada. A ades-
trar e... Canta máis ilusión tes, cando 
menos a min, foime peor. O que fago 
agora é dedicarme a adestrar e com-
petir para facelo o mellor posíbel. Todo 
o que veña despois é para mellor.

podería chegar a vivir deste deporte?
Hai quen vive, mais habería que ser co-
mo Joel que gañou dous europeos, do-
us mundiais e a medalla olímpica. Está 
ao alcance de poucos. Eu tento buscar 
algún patrocinador. Estudo Publicidade 
e Relacións Públicas e sempre procu-
ro sacarlle rendemento ao taekwondo 
desde ese punto de vista. Teño a sorte 
de contar cunha empresa que me bota 
unha man sempre que pode. Para vivir 
esta moi dificil.

tan difícil está o mundo do patroci-
nio?
Os deportistas con moita repercusión 
nos medios téñeno fácil, mais outros a 
nivel local son coñecidos, e non apro-
veitan ese potencial. Creo que as em-
presas pequenas poderían aproveitar 
e sacarlle máis rendemento que poñer 
un anuncio nun medio de comunica-
ción local.
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Fernando Rascado coa súa medalla de ouro.

Rascado na copa do Rei.

hai uns días a selección galega masculina de taekwondo gañou a copa do rei celebrada este ano en gandía. entre os deportistas que fixeron 
posíbel esta vitoria está o vigués fernando rascado, medalla de ouro na categoría de menos 80 quilogramos.

técnicos, outros máis tácticos. Depen-
dendo do ximnasio, o competidor ten 
unhas características ou outras.
Hai competencia entre os ximnasios?
Hai anos cando eu comezaba había 
moita competencia, máis rivalidade. 
Coa aparición do Centro de Alto Ren-
demento coñecémonos máis e faste 
amigo doutros ximnasios e foi positi-
vo para o ambiente. Somos rivais mais 
dun xeito san.

como se prepara unha competición?
Nós temos dúas ou tres competicións 
grandes ao longo do ano. A copa do Rei 
e o campionato estatal xunto co galego, 
son as máis importantes. Nestes puntúas 
para despois ir ao campionato europeo 
ou mundial. Tivemos un agora que foi a 
copa do Rei e o estatal, que se celebra 
por febreiro ou marzo. A planificación 
prepárase en función desas competi-
cións e o resto son máis ben rodaxe. No 
verán faise a pre-temporada, a prepa-
ración física, o corpo.

o nivel deste deporte en Galiza medrou 
desde a súa chegada nos anos '70. Que 
lugar ocupa en relación con outras fe-
deracións do Estado?
O taekwondo foi pouco a pouco. Evo-
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Serán de San Vicente de Oitavén en febreiro de 2009.

É tempo de serán

A imaxe superior esta en branco e ne-
gro, mais tirouse non hai moitos anos. 
É o serán de San Vicente de Oitavén, 
Fornelos de Montes. A festa volve ao 
rural e desafía a modernidade co espí-
rito das parroquias. O sur da provincia 
de Pontevedra comeza agora o tempo 
dos seráns, a festa do inverno. Como 
conta Carmiña, unha muller que pasa 
dos 70 anos e que vive na Franquei-
ra (A Cañiza), “pasaba o día de defun-
tos e comezaban os seráns até Semana 
Santa”. Despois dos meses máis duros 
de traballo o tempo non acompañaba 
para andar fóra máis do debido e as 
xuntanzas pasaban ao interior das vi-
vendas. A xente máis vella aínda lem-
bra como eran nos anos '20 e '30 do 
século pasado, sendo informantes para 
etnólog@s como o vigués Luís Prego 
Fernández, unha das persoas que máis 
sabe de música e baile tradicional no 
noso país. “Comezaban sobre as oito 
da tarde e remataba alá polas dúas da 
mañá, unha vez que o gando estaba 
na corte e os labores do campo en in-
verno feitas”. Foi despois dunha desas 
“recollidas” en 1991 na zona de Ponte 
Caldelas cando comezou a recupera-
ción, de xeito natural e por casualida-
de, dunha festa que hoxe se consolidou 
como a máis característica desta zona 
do sur de Galiza.

da ínsua a toutón

“Estabamos a recompilar información 
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Algunhas parroquias do sur de Pontevedra recuperaron nos '90 aqueles bailes que tiñan lugar no inverno, cando 
menos traballo había. Celébranse agora en centros culturais e teleclubs, mais o espírito é o mesmo: a diversión. 

música, baile... e comida

A principal característica dos seráns é 
a diversión. “Antes a xente quería bailar 
máis que tocar, hoxe é ao revés”, ase-
gura Prego. De tres pezas que se to-
caban en tempos agora son cinco ou 
seis. Os músicos apúntanse segundo 
chegan ao lugar e ás veces hai liortas 
por se adiantar e non tocar máis alá das 
tres da mañá. 
Sobre bailes e instrumentos Luís Prego 
fixo unha recompilación e conta, co-
mo exemplo, que en Avión se adoitaban 
interpretar unha xota, unha muiñeira e 
un “agarrado”. O tema dos instrumentos 
varía tamén segundo o lugar. “Na Limia 
non tiñan pandeiretas e tocaban a tris-
ca, latas de pemento ou tixolas cunha 
chave, na Fonsagrada só había gaiteiros 
e na Paradanta empregábase moito a 
pandeireta, o pandeiro e as cunchas”. O 
gaiteiro quedaba para a parroquia que 
o podía contratar.
Unha das características dos actuais se-
ráns é a comida que se distribúe gratui-
tamente ao longo da noite. “Os primei-
ros en dar comida foron os de Sequeiros 
e os de Toutón”, afirma Luís Prego, “na 
nave de Pousiño deuse a primeira me-
renda para os participantes”.  Aí come-
zou a rivalidade e hoxe ofrecen xamón 
asado, orella, empanada...
Comezaron os seráns e o primeiro é sa-
ber onde son. Ademais do boca a boca 
e os anuncios que se realizan en cada 
un deles, as novas tecnoloxías axudan. 
O blogue www.blogoteca.com/malme-
quer/ reúne todos os que se realizan no 
país. Agora toca quecer o corpo e cantar 
aquilo de "esta noite hai un serán..."  

sobre bailes e pezas musicais antigas 
polas aldeas nesa zona pola proximi-
dade a Vigo e na boca da xente sem-
pre aparecían os seráns”. O xeito de 
convencer a xente para que cantase 
ou bailase para ser gravada non era 
outro que facer festa. De súpeto aque-
las xubiladas e xubilados tiñan diante 
a posibilidade de recuperar unha par-
te da súa xuventude cunha actividade 
que coñecían ben. 
“O primeiro serán”, lembra Luís Pre-
go, “foi no ano 1991 na Ínsua de Pon-
te Caldelas”. Do éxito deste veu ao 
ano seguinte outro no baixo do bar 
do Crego. “Xuntamos catro pandere-
teiras e un grupo de gaitas e fixemos 
festa todos os sábados”. En 1993 foi 
nas Cortellas de Padrón onde houbo 
Serán todos os sábados. Organizados 

por Manolo da Nave e Domingos da 
Ermida, foi este último quen trouxo 
desde A Ermida, Pazos de Borbén, un-
has pandereteiras. “Foron os primeiros 
lugares en recuperar un serán como 
os de antes, con xente de varias pa-
rroquias”. Despois foi o boca a boca 
e comezaron tamén en Paredes, un-
ha parroquia que se interesou tamén 
por recuperar as labradas, restaura-
ron un muíño e aínda hoxe explican 
o proceso para facer o pan.
O de Moscoxo foi o primeiro macro-
serán. Neste botou unha man o cre-
go da parroquia, quen o diría, para 
acondicionar o lugar ao que asisti-
ron centos de persoas. Alí foron os 
de Toutón que hoxe organizan o dos 
Namorados, un dos de máis sona da 
provincia.
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Os seráns eran, en parte son tamén 
hoxe, as máis importantes festas 
das parroquias galegas onde a 
relixión non intervén. Organizadas 
por e para @s veciñ@s, o seu 
único fin é a diversión. Na maior 
parte do rural galego non había 
discotecas nin lugares pechados 
onde poder bailar no inverno. Ao 
mellor había dous ou tres seráns 
á semana que xuntaban xente de 
varias parroquias. A intención era 
divertirse e coñecer algunha moza 
ou mozo. Eran os únicos puntos de 

A fEsTA cOmO REuNIóN DA PARROquIA

reunión. 
En Galiza, segundo o etnógrafo 
Luís Prego, os seráns tiveron 
nomes diferentes. No norte de 
Pontevedra e Avión son ruadas, 
na Fonsagrada chámanse 
polavilas, no Caurel levan o nome 
de filandóns, en Bergantiños 
e na Coruña son foliadas, 
e noutras zonas esfolladas, 
fiadas ou palilladas, esta última 
denominación porque a 
aproveitaba a xente máis vella para 
facer palillos.
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Leiras Pulpeiro, 
no centenario da morte do “santo laico”

As terras de Mondoñedo estarrecían de dor o 9 de 
novembro de 1912 ao se coñecer a morte do médico e 
escritor Manuel Leiras Pulpeiro. O seu enterro no cemiterio 
civil continúa a ser un dos actos máis multitudinarios 
que a comarca lembra. Despedían o home que “amou 
a verdade e predicou o ben”, como se le no mausoleo 
costeado pola emigración Arxentina. Os días 9, 10 e 11 de 
novembro, o concello de Mondoñedo e a deputación de 
Lugo promoven unhas xornadas arredor da súa figura, “O 

poeta e o cidadán ao cabo dun século”, unha homenaxe 
a unha das figuras máis relevantes da nosa literatura. 
“Médico de barbas brancas, encendido republicano, vate 
civil, foi, sen dúbida, poeta dunha terra e dunha idea”, 
escribiría Francisco Fernández del Riego arredor do 
autor que foi o protagonista o Día das letras galegas de 
1983. A nosa colaboradora Pilar García Negro escolma e 
recupera un texto do profesor Ricardo Carvalho Calero 
en que retrata a Manuel LeirasPulpeiro.

Dom Manuel Leiras Pulpeiro é um es-
critor que nom nos convida a atuá-lo, 
tirando-lhe o dom e tratando-o com 
desenfadada camaradage. Hai escri-
tores que nom aturam o dom. Seria 
estrafalário falar de dom Manuel Antó-
nio, ou dom Luís Amado, ou dom Ma-
nuel Maria. Nom está o nó da questom 
na idade dos interessados. Se Manuel 
António Pêrez Sánchez ou Luís Ama-
do Carvalho morrêron moços, Ma-
nuel Maria Fernández Teixeiro nom 
pode considerar-se um rapaz. Com 
toda naturalidade podemos dizer Ma-
nuel Curros Henríquez, mas nom ca-
dra António Lôpez Ferreiro.

  […]

 No caso de Leiras, poeta republica-
no e anticlerical, como Curros, a sua 
traça física e a sua actividade profisio-
nal fôrom decisivas. Barbas tinham o 
um e o outro, e barbas tenhem Ber-
nardino Granha e Ugio Novo Neira, a 
quem nom titulamos de dom. Se cal-
har, a Bernardino ponhem-lhe o dom 
os seus alunos. Nom o sei. Leiras, com 
as suas barbas brancas fluviais de Es-
camandro mindoniense e a sua sacer-
dotal actividade de curador vilego e 
rural, aparece-se-nos como un sen-
hor sábio e benéfico, mensageiro de 
potências salutíferas, aureolado polo 
prestígio mágico de um conselheiro 
popular, umha espécie de profeta ou 
juiz de Israel, génio familiar respeita-
do, druídico e mitológico. O médico 
no campo galego decimonónico é um 
pouco o feiticeiro da tribo, o conju-
rador dos demos domésticos. Leva 
naturalmente o dom, quase como os 
abades bieitos.

Dom Manuel Leiras Pulpeiro fai as suas 
visitas de a cavalo ou de a pé, apoia-
do ou nom na sua bengala ou cajado, 
e, médico humanista, em cada casa 
campesina deixa receita e conselho, 
e recolhe respeito cordial e agradeci-
mento carinhoso. A figura do médico 
de aldeia, de vila, de cidade  -mesmo 

na sua projecçom literária (o doutor 
Moragas, mais ou menos trasunto par-
dobazaniano do republicano Pérez 
Costales)-, melhor provido de carisma 
patriarcal que de ciência terapéutica 
nos anos finais do século XIX, é familiar 
entre os galegos, e instituiçom social 
de muito peso e prestígio.

[…]

 Estes republicanos decimonónicos 
eram santos laicos. Em Leiras o anti-
clericalismo é freqüente motivo lite-
rário. Mas a caridade cristá ou a filan-
tropia filosófica  -realmente, as formas 
culturais que reveste, se calhar por 
determinaçom ambiental, som as da 
primeira mais do que as da segunda-, 
é nel prática quotidiana, e imaginamo-
lo abandonando a casoupa do mise-
rento labrego doído, enlevado por um 
coro de bençons que lhe desejam e 
prometem a glória de Jesus, baixo o 
patrocínio da Virgem dos Remédios. 
Assi, as suas exequias fôrom apoteó-
sicas. Um liberal do tempo do Sylla-
bus simbolicamente beatificado polo 
povo de Deus na levítica e entalada 
Mondonhedo dos seus amores.

Porque a popularidade de Leiras foi 
tan firme como o seu popularismo, 
que o levou a escrever e publicar uns 
Cantares gallegos que nom som glo-
sa de cantares galegos, como os de 
Rosalia, senom puros e simples can-
tares galegos populares  -ainda que 
da sua autoria-, como os que Rosa-
lia glosou.

[…] 

Lembremos a concentrada cançom 
da triste Frouseira, na cal o fundo rei-
vindicativo civil nom anuvia a pleni-
tude verbal organizada em sonorís-
simas expressons:

Desque lle a peta botaron
naide mais foi á Frouseira;
soilo Dios puxo froliñas

por entremedias das penas;
froliñas pequerrichiñase
e agrouladas, que semellan
bágoas de sangue calladas
no bico das carrasqueiras;
froliñas que, con ser froles,
caladamente se queixan
de que tanto, tanto tardem
en cobrarse contas vellas!

Nom menos recedente é a linguage 
da cordial elegia à morte da meninha 
de dom César Saco:

Era  raiola maiega
que esvaía as néboas pardas
i ós abisíos máis fondos
prestaba contento a ialma!
Por eso todo desloce
donde ela adoito folgaba

dendes que o Nubro engafado
puido por sempre entoldala; 
por eso secas xa teñen
as doces fontes caladas
do consolo os que en seus ollos
noite e día se espellaban,
os que finarse se  sinten
de non sentir súa baralla, 
Nin apaxar súas manciñas
nin llas mazmir ó chucharllas!

[…]

Escrevia à toa, segundo a inspiraçom 
lhe vinha, louvanças à marinha, deos-
tos à montanha, pinturas da formosa 
paisage do seu vale, ledas glosas de 
rústicos galanteios, picoada à crega-
ge, misteriosas endechas ao Mare-
chal, cançons de protesto perante a 
injustiça e a opressom. Nom lhe faltou 
para ser poeta dos maiores mais que 
querer sê-lo. Em vigor, em dominio 
da língua, em riqueza e naturalida-
de do léxico, nom o passa ninguém. 
Bem se pode pôr galhamardo o va-
le de Brea, a terra de Noriega e Cun-
queiro, tamém por este barbuçam e 
agarimoso petrúcio, cuja paisage poé-
tica pode descrever-se com as suas 
próprias palavras:

Danse ao pé dos toxos bravos
as margaridas sinxelas;
entre espiñosas xibardas
o cabrinfollo frolea;
e o fero acibro e a abrula
xuntos nos cómaros medran…

Que romaria de vozes. Que foliom 
de fonemas. Mas se queredes umha 
arela de irmandade utópica, dá-vo-
la tamém:

¿Cando uns pra os outros os homes
seremos disa maneira? 

*RICARDO CARVALHO CALERO: “Dom 
Manuel Leiras Pulpeiro”, Escrita, nº 1, 

1983; Letras galegas, 1984, Associaçom 
Galega da Língua
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Manuel Leiras Pulpeiro.
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Quedam dois meses para o fim do 
programa da Capital Europeia da Cul-
tura em Guimarães, a histórica cida-
de situada apenas cem quilómetros 
de Tui. A aguardada volta da mítica 
banda dos anos noventa, Resistên-
cia porá o ramo a um programa de 
arredor de 800 atividades culturais 
que se reuniu baixo unha lenda com 
duas formas: “Eu faço parte”, “Tu fa-
zes parte”. 

O logótipo da Capital Europeia da 
Cultura prendeu em casas e comér-
cios da cidade. Revisitado em moitas 
maneiras, o desenho de João Cam-
pos evoca um coração mais contem 
nas suas formas de Dom Afonso Hen-
riques mais as torres do castelo, em-
blemas da cidade que se apresenta 
como berço de Portugal. Com bor-
dado típico vermelho, com flores, 
tapas de botijas ou elementos de 
ferra-gerias, o coração ilumina os 
escaparates e se recria em praças e 
parques, boa parte das vezes acom-
panhado com “Eu faço parte” dum 
programa que, precisamente por es-
sa participação, fase presente em to-
da parte. 

Arredor de cem quilómetros da 
fronteira, mais perto de Vigo que 
de Lisboa, a Guimarães quedam dois 
meses de programação cultural da 
que é fácil tomar parte. Portugal re-
pete como capital depois de Por-
to 2001 e optou nesta ocasião por 
um programa mais discreto, fora dos 
grandes eventos, como correspon-
de coa grave crise que o país está 
a viver.  Ademais dos espaços 
singulares da cidade como o 
Castelo, o Paço dos Duques 
de Bragança ou o Centro 
Cultural Vila Flor, a vi-
sita cultural incluem 
agora também es-
paços como o 
ASA, o CAAA, 
a Plataforma 
das Artes e a 
Criatividade 
ou o Instituto 
do Design. 

A pouco de 
rematar o ano, 
a intervenção do 
italiano Michelange-
lo Pistoletto nos projetos 
“Terceiro Paraíso” ou “Love 
Difference”, a proposta da artista 
Gabriela Gomes “Shelter ByGG” ou 

Guimarães, a nossa 
Capital Europeia da Cultura
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Carme Vidal

O oficio de 
escribir

Antón Cortizas
Escritor

O 
escritor escribe 
en compaña da 
soidade e de si 
mesmo. Mer-
gullado na vida 

e nas circunstancias que mo-
delaron a súa persoa, o mun-
do esvaece e o amanuense 
creativo  empéñase na difí-
cil tarefa de imaxinar que as 
cousas poden ser doutro xei-
to; tirando de aquí e pondo 
aló, argallando personaxes 
imaxinarios que talvez exis-
tan na realidade, cal se fo-
se un deus cos pés de barro, 
dirixe a farándula a vontade. 
Así, as palabras vanse arman-
do en monicreques movidos 
polos fíos da sintaxe, ao son 
da harmonía dos fonemas 
enmudecidos e do silencio 
oral da poesía. 

Un escritor non é un ser 
especial nin a reencarna-
ción das musas, é un estra-
ño traballador, un operario 
das palabras, que no seu es-
tado laboral máis puro non 
pretende ser remunerado 
con diñeiro senón apenas 
coa autosatisfacción da obra 
lograda. 

Por iso, por ser un opera-
rio criador de historias, debe 
estar no sitio que lle corres-
ponde: a carón do mundo 
que lle fornece as palabras 
e nunca por riba del. Velaí o 
verdadeiro valor deste oficio 
do que non é posíbel vivir, 
pese a que con el se inven-
ta a vida. Vén sendo algo así 
como se a patroa a fin de mes 
che vos dese por salario un 
cheque sen fondos dicindo: 
Veña, a seguir traballando, e 
dá grazas que tes un choio 
de chapa fina. 

Provisto da ferramenta 
axeitada, o escritor esfórzase 
en procurar a palabra abra-
cadabra coa que transfor-
mar as relacións humanas. 
Ás veces a súa boca deita a 
esencia dos máis íntimos e 
inconfesábeis desexos e in-
voca ansioso as musas di-
cíndolles:

-Vinde canda min, dádeme 
as palabras precisas e move-
rei o mundo. 

Ai, 
miña 
xoia! 

O
p

in
ió

n

a mostra “Para Alem da história. Co-
leções de José Guimãraes” no Centro 
Internacional das Artes som alcunhas 
das propostas plásticas da Capital. 
“Estado de Exceção” do coreógrafo 
Rui Horta ou unha versão do festival 
Optimus Primavera Sound em for-
mato de inverno que recorrerá o dia 
30 e 1 e 2 de dezembro achegam ao 
público ás artes dramáticas e musi-
cais. Alem disso, o Guimarães Jazz 
na sua XXI edição oferece no Centro 
Cultural Vila Flor concertos do 8 ao 
17 de Novembro. 

concerto de agasalho

Será sem dúvida o regresso da mí-
tica banda “Resistência” no seu 20 
aniversário un dos pratos fortes do 
feche da Capital Europeia da Cultu-
ra. O 29 de dezembro ás 22 horas, o 
grupo que revoltou a música portu-
guesa dos noventa com temas que 
se converteram case em hinos co-
mo “Nasce selvagem” ou “Não sou o 
único” regressará ao palco no que já 
está a ser definido como um concer-
to histórico e o último grande evento 
do 2012 em Guimarães, cidade que 
também comemorou os 30 anos do-
utra banda de referência na música 
portuguesa, os GNR. 

O Multiusos acolherá o regresso do 
grupo, dez dias depois do agendado 
para o Campo pequeno em Lisboa, 
em principio única cita do encontro 
dos grandes músicos da formação 
original que se volveram juntar arre-
dor da data das suas duas décadas de 
existência, Fernando Cunha, Miguel 
Ângelo (os dois de Delfins) , Pedro 
Ayres de Magalhães (de Madredeus 
e Heróis do Mar) , Tim (de Xutos e 

Pontapés), Fernando Jú-
dice, Alexandre Frazão, 

José Salgueiro, Rui 
Luís Pereira, Fred 

Mergner e Ola-
vo Bilac subi-
ram ao cená-
rio quando os 
convidados 
especiais Má-
rio Delgado 
e Pedro Joia. 

Neste mesmo 
ano, a compilação 

“Resistência, As Vo-
zes de Uma Geração” 

abriu o ano de come-
moração do vinte aniver-

sário da fundação do grupo 
que publicaria o seu primeiro 

álbum em 1991 e o segundo e 
último em 1994. 

O regresso da mítica banda Resistência fecha o programa o 29 de dezembro.



camilo nogueira. xxxxx
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ugia pedreira. música e diretora da central folQue

Você é umha da principais vozes da nos-
sa música e diretora do centro Galego 
de música popular, acentral Folque. o 
que é que leva umha artista a investir 
tanto esforço na formaçom musical?
Para ensinar há que estar disposta a 
aprender, é uma frase bem antiga. O 
ensino, se for vocacional, mantém-te 
viva, fresca, nova. Quando eu era ado-
lescente nom tivem oportunidade de 
sair estudar artes de forma interdiscipli-
nar e sem justilhos. Tivem, como tanta 
gente da música, que fazer-me a mim 
mesma entre acertos-erros. A música 
alimenta o espírito, ajuda á plenitude 
do ser como qualquer arte. Nom é uma 
questom de classe social. Ou estamos 
palhimocos? A música é fundamental 
para a nossa saúde.

acentral é umha iniciativa que parte do 
próprio mundo da música. Que espaço 
ocupa no ensino musical do país?
O que queríamos, umha coluna verte-
bral. Desde 2000, quando estávamos 
ainda em Lalim, até hoje em dia sairom 
das nossas aulas: programadores, agên-
cias de produçom, investigadores, mú-
sicos de ofício, compositores, artesáns 
de instrumento. Promovemos e criamos 
emprego para a música popular galega, 
expandimos ideias e pensamentos ge-
nerosamente, promovemos e criamos 
novos espaços, criamos contextos e si-
tuaçons novas sem subsídios dos Minis-
térios, nem de Europa, nem de Indústria, 
nem de Turismo...algumha vez apoio da 
Junta e algumha vez apoio dalgumha 
Deputaçom, é dizer "dinheiro público" 
investido nos projetos apresentados 
para os públicos e também, temos e 
tivemos apoio dos concelhos interes-
sados no nosso trabalho. Isto continua 
a ser assim. Ao dar tanto, que recebes? 
Abraços, dinheiro limpo, experiências 
de ouro, casas que se abrem, boa comi-
da, conversas que te mantenhem entre 
o fio que une presente-passado-futuro, 

Imaxes: SG
Carme Vidal

"Marful medra constantemente. 
Somos um meio de comunicaçom"
com marful prepara o seu terceiro disco numha trajetória que é abundante em iniciativas criativas. entre elas, "acrobata", esse 
encontro coa música popular brasileira através da parceria com fred martins que está na sua recente conta de discos. chouteira, 
ecléctica ensemble ou nordestinas, som alguns dos nomes de grupos que nascerom arredor desta mulher que tem merecido um 
posto de luxo na nossa música. ugia pedreira dirige o centro de formaçom, investigaçom e promoçom da música popular galega 
acentral folque através do que nascem a cada pouco novos projetos arredor da nossa música.

Foto Piouaille em Noente.
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inspiraçom, amigas e amigos por todo 
o mundo, momentos de encantamen-
to carregados de amor a paladas. Con-
heces a miséria e a bondade, vês quem 
som os bons e generosos, os imbecis e 
escuros dentro e fora do teu tour.

Que significou para a música popular 
galega a sua criaçom?
Na minha subjetividade diria que LUZ. 
aCentral somos selvagens e fervoro-
sos defensores da horizontalidade la-
boral cada vez mais conseguida. Es-
tamos dando e demos LUZ na sombra 

e no medo. LUZ onde o músico era 
o tolo ou o pobre. aCentral é futuro 
real, umha canteira nas maos dos ga-
legos-as e nom de empresas de fora 
ou de esquilmadores. aCentral dá irre-
verência, calor, exemplos de vida, co-
raçom e optimismo através da músi-
ca.

-acentral está a fornecer novas pro-
moçons de artistas formados em tem-
po de crise. acha que há futuro para 
a música galega? o setor está-se a 
queixar dunha diminuçom de apoios 

institucionais, eliminaçom de circui-
tos, desapariçom da promoçom exte-
rior... como valora a política cultural 
da consellaría de cultura em relaçom à 
música?
Cartos da fame e fame de cartos im-
pressos em formigom. As associaçons 
musicais Agaphono e Agem e supon-
ho que também Musicos ao Vivo, rece-
bem subsídios da Junta da Galiza para 
as suas organizaçons. Creio também 
que com rede económica suficien-
te também está a E-Trad de Vigo ou 
de Lugo. Se nom estás na lei de parti-
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Foto Piouaille em Noente.

Eu gostaria. Aprendim muito, creio que 
as administraçons e o público também. 
O público comprometido pagou 15 
euros por bilhete para ver Marful, des-
locou-se e deu-nos o seu calor. Som 
feliz sentindo-me querida cantando 
neste país ainda que nom saia mui-
to na TVG ou na Radio Galega que eu 
pago (e onde deixei sementes e tam-
bém ervas da fame). Som feliz cantan-
do neste país necessitado de referen-
tes para novas geraçons. Há artistas 
que no seu curriculum manda mais Ja-
pom e Nova Iorque, porque já se sabe 
como fascina a determinado setor da 
populaçom o de "triunfar" fora, ainda 
que tivesses que ir comendo bocadi-
lhos de plástico polo caminho. Sei de 
como funciona o jornalismo musical, 
o marketing e a publicidade sem es-
crúpulos, onde o nível artístico depen-
de dos aeroportos visitados ou do en-
grosse de umha agenda. Também sei 
dos que venhem aqui comer bem na 
música e na mesa e depois Galiza na 
biografia nom aparece como território 
exportável. Existem nomes de músicos 
galegos -estou rodeada- que ajudam, 
sanam as inconscientes feridas do po-
vo. Nom emigrarom, ficarom aqui. Ou 
é que a emigraçom agora causa ad-
miraçom? Aventureiras somos todas, 
acarreiradas e viajadas também.

com tantas iniciativas e umha inquie-
tude tam variada no âmbito musical, 
como definiria a sua proposta cria-
tiva?
Criativa. Fazer o que me saia da co-
na (ver Conismo Indiano), para isso 
tenho que senti-la cada vez mais. Le-
va tempo e pouca politesse.

com marful anunciam que estám a 
trabalhar no seu terceiro disco. para 
onde se dirige?
Tenho novas composiçons fei-
tas, umhas quantas rancheiras. No 
concerto privado no Paço de Muin-
hos estreamos umha delas.

marful fai gala de terem sido pioneiros 
à hora de cruzar fronteiras, ponho por 
caso, protagonizando a primeira par-
ticipaçom galega em Womex. cresceu 
a sua presença internacional?
Abrimos conexons através da mú-
sica em lugares onde nom chega-
ra a Galeguia. Nom temos nem mais 
nem menos concertos internacio-
nais, continuamos a velocidade de 
cruzeiro. Temos mais gente fora que 
nos ajuda em comparaçom com há 2 
anos. Marful medra constantemente. 
A nossa funçom creio que vai mais alá 
da visom superficial de fazer discos 
e palcos. Somos um meio de comu-
nicaçom. Estamos trabalhando com 
Olga Nogueira, sócia de aCentral e 
mulher que estivo no antigo Depar-
tamento de Internacionalizaçom na 
Junta. Cada concerto de Marful con-
seguido é um movimento circular e em 
espiral. Um concerto de Marful nom é 
tocar por tocar, nom som todos iguais 
e existem uns valores entre arte-pro-
duto que começam a ser expansivos já 
nas primeiras conversas da venda. Nós 
parimos e nós decidimos por fim. E va-
mos pouco a pouco, como sempre. 
Quem tem pressa?

Na sua filosofia semelha estar também 
a parceria com outras músicas, o seu 
encontro com Fred martins em acro-
bata é umha forte aposta no diálogo 
da música popular Galega coa música 
popular brasileira. a lusofonia é o uni-
verso natural para a música galega?
É. A Lusofonia devera ter como uni-
verso natural Galiza, aqui come-se 
muito bem, a gente é super-hospi-
taleira e nom pedimos nada. Fum a 
Brasil e conhecim Fred, gostei da sua 
arte e no Ciclo de Músicas Portuá-
rias pudemos traé-lo para o país atra-
vês de aCentral. Ficou. Bebe das nos-
sas fontes aqui. Figemos um disco em 
parceria, que editou, distribuiu, comu-
nicou e pagou aCentral. Figemos mui-
tos concertos por aldeias, vilas e cida-
des galegas varias, ademais de London, 
Oxford, Bruxelas, Portugal, Barcelona, 
S.Paulo e agora ...ando noutras cousas. 
Por iniciativa de Marcos Lorenzo mu-
siquei com Marcos Teira todos os poe-
mas em galego de Lorca que se apre-
sentarám o 17 na Cidade da Cultura. 
Também estou começando a desen-
har um novo projeto formativo-céni-
co continuador do formato P. Floren-
cio para a Marinha e Ortegal e para os 
músicos galegos que se quigerem unir 
à magia dos Salons de Baile.  
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dos nom existes, ou? É parte de jogo 
da repartiçom do pastel. Repartiçom de 
cargos, de cargas e descargas. Desde 
o ano 2000 venho-me perguntando 
quando se apoiará a qualidade, a edu-
caçom, a honestidade laboral, os proje-
tos que sementam e fertilizam para real-
mente melhorar de forma responsável 
o setor e quando se deixará de apoiar 
o amiguismo, as grandes magnatas e 
alcaides da cultura que só querem ali-
mentar os seus petos e o seu ego. 

Noutros países como irlanda ou bre-
tanha a música, por dizi-lo dalgumha 
maneira, toma parte do produto interior 
bruto. Galiza poderia ser pola sua cria-
tividade umha potencia musical?
É. Ou nom lembramos a quantidade 
de dinheiro em tempos de crise que 
gastam os galegos para fazer as suas 
festas com orquestras (cheias de gran-
des músicos) que aumentam os capi-
tais de compositores espanhóis e la-
tinos graças ao pagamento na SGAE. 
Orquestras que promovem a cocaína, 
homófobos e riem-se dos imigrantes 
(nom todas). Em Cabarcos, concelho de 
Barreiro, ponhem 400 euros por casa 
para fazer umas festas iguais ás do lu-
gar vizinho. Estamos num dos pontos 
estratégicos de Europa entre a cultura 
portuguesa e a cultura latina, num dos 
faros criativos e talentosos mais poten-
tes, com humor e improvisaçom de vi-
véncias musicais que ainda topas em 
qualquer parte, ainda podes beber água 
clara. A musica galega é uma bom-
ba. Os ovários e a música galega ten-
hem um poder inestimável. Sim, estou 
enfadada, mas nom resignada e mos-
tro-o, podia nom mostrá-lo.

além da atividade formativa, des-
de acentral nascem outras iniciativas 
arredor da investigaçom e difusom. di-
ga-me das primeiras, projeto Floren-
cio, jornadas de violino popular, ... fica 
muito por fazer arredor do património 
musical?
Um dos pilares de aCentral é o Sr. Ra-
mom Pinheiro, que leva grande pe-
so atualmente no Centro. Home que 
pujo finca-pé no primeiro disco ga-
lego de Aires da Terra e portanto na-
quel primeiro Ano da Música. Ele fi-
jo a investigaçom da música galega 
em Cuba, criou os dous primeiros e 
últimos Post-graus de Música Tradi-
cional na USC onde pudemos gozar de 
grandes nomes da antropologia musi-
cal mundial. Ainda lembramos as que 
tivemos essa grande sorte. Criou a em-
presa de documentaçom Ouvirmos... 
é um visionário do património junto 
com J. Luís do Pico Orjais e outra gente 
que trabalha na sombra e nom rece-
be medalhas Castelao nem falta que 
lhes fai, porque o maior prémio é ver a 
utilidade real e emocional de qualquer 
achado como arqueologistas do patri-

mónio que som. Agora Pinheiro, graças 
á Fundaçom Granell pode dar a conhe-
cer o GRANELL MUSICO. Sim, o Gra-
nell compositor, pronto sairá um dis-
co-livro e um espectáculo com as suas 
miniaturas. Uma explosom de orgulho 
para o país e para quem, como sempre 
saiba ver. Diamantes para a auto-esti-
ma, a coesom social com funçom pú-
blica.

canto às segundas, acentral está-se 
a caracterizar pola procura de novos 
cenários e projetos imaginativos co-
mo o "músicas doces" que vam botar a 
andar numha confeitaria de arçua. por 
que levam a música a umha doçaria?
O ano passado figemos na Casa 
das Crechas e no Café Concerto A 
Escondida de Espasante "Os Petiscos 
Musicais" que esperamos exportar a 
Portugal em breve, onde a música e a 
comida estavam ao mesmo nível tra-
tando de identificar os dous alimentos 
de forma parietal. Esta ideia das Mú-
sicas Doces é um projeto musical de 
desenvolvimento local em Arçua com 
alto grau de comunicaçom consciente. 
Maria, da linda pastelaria, umha mul-
her valente que quer cachos de magia 
cultural para o seu povo. Ela chamou-
nos a nós. E nós ajudamo-la com as 
nossas ideias pondo em valor o poder 
que pode ter a pastelaria central da vila 
de Arçua. Alguém mais?

afondam no caminho encetado na 
"Gira Surreal" por marful, um perco-
rrido por espaços singulares do país 
com um original formato de concer-
tos. tenhem previsto continuar com 
esta linha de atuaçons?

9 de novembro de 2012

Foto Piouaille em Noente.
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Do vello internacionalismo
O interese crecente pola clandestini-
dade antifascista do galeguismo non 
só atinxe á resistencia cultural des-
envolvida polo grupo de Galaxia e as 
persoas e grupos próximas a el. Se hai 
uns meses falabamos nese sentido das 
memorias de Fernández Ferreiro en 
relación ao grupo Brais Pinto, hoxe 
cómpre facelo dun dos fenómenos 
que atoparon a súa orixe naquel pri-
meiro antifranquismo cultural. A apa-
rición da Unión do Povo Galego a me-
diados da década dos sesenta, marca 
o principio dunha resistencia activa e 
programática contra o réxime, asen-
tada en principios marxistas e afas-
tada do dirixismo do grupo liderado 
por Ramón Piñeiro. Estas caracterís-
ticas darán á organización un papel 
fundamental na historia do noso país, 
e porén, resulta dificultoso por mo-
mentos trazar determinadas facetas 
da súa primeira historia. Os seus ava-
tares, as múltiples escisións e o feito 
de que a súa estrutura se manteña até 
os nosos días dificultan o tratamento 
obxectivo dalgúns dos temas do seu 
pasado. Estas cuestións vense agra-
vadas polo seu inicial carácter clan-
destino e as dificultades inherentes á 
conservación da documentación e até 
á propia fluencia interna destah.

O autor, antigo militante do parti-
do, tense ocupado en múltiples traba-
llos anteriores desta historia interna da 
propia organización e nesta ocasión 
céntrase nun aspecto moi concreto: 
a súa organización exterior, da que 
el mesmo formou parte no seu exi-
lio no Estado francés, e a súa política 
en relación a partidos semellantes da 
Europa Occidental. O libro, impresio-
nante dende o seu mesmo volume fí-
sico, divídese moi claramente nunha 
primeira parte que analiza os distin-
tos enlaces do partido no exterior e 
unha segunda dedicada en exclusiva 
á Carta de Brest e outras iniciativas 
semellantes que a UPG desenvolveu 
como política internacionalista entre 
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os anos sesenta e oitenta. Nesta longa 
traxectoria analizada brilla, se cadra 
polo escaso tratamento que recibe 
noutras obras, o esforzo dos militan-
tes exiliados entre Europa e América 
por crear redes de apoio entre outros 
emigrantes e os partidos antifascis-

dos anos a máis organizacións nacio-
nalistas europeas situadas na esquer-
da política. O descoñecemento xeral 
desta experiencia roza en ocasións á 
mitificación (cando non o sensacio-
nalismo) e constitúe un erro imper-
doábel no esquecemento da que foi a 
acción política internacionalista máis 
importante do nacionalismo galego 
da época.

Segundo Foz, unha das necesida-
des para este traballo pasa polos erros 
que ten atopado en traballos recen-
tes sobre os anos iniciais da organiza-
ción, erros que achaca ou a unha mala 
práctica investigadora ou ben ao feito 
de estaren os novos traballos funda-
mentados bibliograficamente noutros 
mal documentados, a miúdo basea-
dos en contactos orais con erros de 
memoria dos propios protagonistas. 
Este problema chega até o punto de 
que a mesma data de fundación que 
dan algúns dos antigos militantes da 
UPG (1963) é corrixida polo autor a un 
ano despois que será a referencia para 
todo o traballo. Esta teima por supe-
rar a memoria traizoeira marca dunha 
forma importante todo o libro, xa que 
Foz vai tratar de falar sempre dende o 
apoio e a constante reprodución de 
documentación da época, tanto do 
seu arquivo persoal como froito das 
súas investigacións. Este feito expli-
ca as case mil páxinas acumuladas e 
tamén converten a obra nunha pre-
zada e fiábel fonte para a investiga-
ción que porén pode chegar a resultar 
abafante para as persoas simplemen-
te interesadas na época ou nalgunha 
cuestión concreta.

Non cabe dúbida de que o volume 
cumpre con boa parte dos seus pro-
pósitos de obxectividade e precisión, 
mesmo así bótase un pouco a faltar 
a voz do autor que, non sendo para 
apuntar pequenos matices, limítase 
en xeral a expoñer uns feitos nos que 
moitas veces tivo un papel  decisivo. 
mario Regueira

tas locais, un traballo que atopou a 
súa propia problemática polas pre-
sións internacionais do réxime fran-
quista, e tamén polas dificultades de 
comunicación coa estrutura central 
do partido, vixiada de perto polas au-
toridades. 

Tamén cabe resaltar o minucioso 
tratamento que se dá ao fenómeno 
da Carta de Brest, un principio pro-
gramático de acción impulsado po-
la Unión Democrática Bretoa e que 
inicialmente asinarán tamén a UPG e 
o Movemento Republicano Irlandés 
(Sinn Fein e I.R.A.), abríndose ao longo 
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Hai uns meses saía o Doutor Aper-
tas, un disco feito por artistas amigos 
de Magín Blanco coa finalidade de 
lle render unha bonita homenaxe ao 
compositor. E certo é que o cantautor 
debe ter unhas amizades moi varia-
das, case tan variadas como variado 
é este disco: rock, pop, folk, etc. 

Perante tal eclecticismo sonoro, 
non é a miña intención facer unha 
valoración xeral da calidade do tra-
ballo (tarefa que sería, ademais de 
imposíbel, absurda), senón contar o 
que nos ofrece.

Falando a título persoal, agradezo 
que o destino o puxese nas miñas 

cRíTIcA musIcAL

Doutor apertas (tributo a magín blanco)

Varios artistas

Proxecto de crowfounding, 2012

CD 

absolutamente sublime), mais todas 
teñen a súa simpatía e agarimosa pe-
gada, como “Meu único amigo” de 
Os amigos dos músicos ou “O meu 
país”, de Xabier Díaz e Guillerme Fer-
nández. 

“O merlo tamén cantaba pra fuxir 
da soidade, a soidade xuraba, a soida-
de xuraba que ela non facía mal-e […] 
para chegar a Compostela guiábame 
pola lúa, pola rúa de San Pedro, po-
la rúa de San Pedro meteuse na casa 
túa […] aquí vai a despedida, aquí vai a 
derradeira, se tes o corazón roto, se 
tes o corazón roto non haberá quen 
o queira”.  Olga brañas

mans, porque así coñecín artistas que 
doutro xeito non chegaría a escoi-
tar por tocaren un estilo lonxe dos 
meus gustos habituais e que, tras es-
ta oportunidade, descubrín que me-
recen moito a pena. Seguro que vos 
pasa algo parecido. 

Non cómpre falar da gran valía de 
Magín como compositor, amplamen-
te demostrada, só quero dicir que de-
vezo coas versións de “Dolores” (co 
especial e precioso timbre de Javier 
Bergia), “Veño ou vou” (coa dozura 
de Xoél López) e “Pola Rúa de San 
Pedro”, (de Uxía e as Malvela e cun-
ha letra, tamén composta por Magín, 

A política e organizaçom exterior da uPG 

(1964-1986)

Luís Gonçales Blasco “Foz”

Laiovento, 2012

921 páxinas 

30 euros



A busca perpétua da pedra filosofal educativa

E
ntre hoje e amanhã sábado de-
correm no MUPEGA (S. Lázaro 
107) as II Jornadas de Literatu-
ra e Ensino organizadas pela 
AELG com entrada franca. A 

conferência inicial corre por conta de 
Rui Torres, professor de comunicação 
digital, hipermédia e ciberliteratura da 
Universidade Fernando Pessoa (Porto) 
e coordenador do Arquivo Digital da Li-
teratura Experimental Portuguesa, um 
projecto que pretende recolher, classi-
ficar e reproduzir em formatos digitais a 
poesia visual e sonora, a videopoesia, o 
happening e a literatura cibernética dos 
anos 1970 e 80. Em Compostela falará 
de "Literatura digital e ensino criativo: a 
escrileitura como ferramenta de releitu-
ra crítica da tradição" (esta tarde, 16:30). 
A oportunidade que para o ensino ofe-
recem os recursos visuais e as modali-
dades hipertextuais da escrita, nas no-
vas plataformas multimédia que muitos 
docentes já usam, será modo sugestivo 
de arrancar. Se a porta é aberta por um 
consumado especialista e até produtor 
como o Rui Torres a passagem parece 
mesmo irrecusável. 

O assunto inaugural me fez lembrar 
uma divertida proposta de há alguns 
anos, no início da vaga aparelhométrica 

que prometia tanta felicidade. Tratava-
se do objeto de alta tecnologia Local In-
formation Varied Reusable and Orderly 
ou L.I.V.R.O., um avanço fantástico, sem 
fios nem circuitos elétricos ou pilhas, 
que não necessita ser conectado nem 
ligado a nada, e tão fácil de usar que 
até uma criança pode operá-lo. Basta 
abri-lo. Alguns profissionais do ensino 
parecem estar provando com este ins-
trumento que clássicas alternativas sim-
ples em paralelo com as ultramodernas 
resultam inesperadamente efectivas nos 
mistérios da sedução docente. Por aí vai 
o que acontece a seguir da conferência 
de abertura, uma mesa (17:30) sobre os 
Clubes de Leitura na GZ. Ao tema ge-
nérico despacham argumentos con-
cretos quatro pessoas experimentada 
no campo, com vestígio especial para 
o vigor da leitura de obras em portu-
guês. Por um lado estará presente Con-
cha Costas, que foi presidenta da Mesa 
e ainda preside o 'Espazo Lectura' de 
Gondomar, associação para o incita-
mento/ iniciação à leitura em galego, 
organizando atividades várias em volta 
deste objeto e do seu uso a nível edu-
cativo, contacontos 'Contomar', leitu-
ra partilhada, bookcrossing, oficinas de 
ilustração ou noites na biblioteca. Des-

o sonho comanda a vida,/ que sempre 
que um homem sonha/ o mundo pula 
e avança/ como bola colorida/ entre as 
mãos de uma criança", que refere o fa-
moso poema de António Gedeão (Ró-
mulo de Carvalho). Professores e pro-
fessoras que durante anos enfrentam 
jovens e adultos fragmentando a própria 
existência "entre o sono e o sonho", que 
diria agora Pessoa, entre as margens 
diárias por que correm como rios as 
suas tentativas de atingir no real o que 
se imagina no ideal, andam/andamos 
sempre à procura de um Santo Graal 
que transmita pelo menos a possibili-
dade de sonhar. Para além do achado 
certo nos livros, pressentido no digital, 
o público terá ainda oportunidade de 
ver/ouvir outras modalidades da mes-
ma tentativa de busca em espetáculos 
poéticos (Maria Lado, Lucía Aldao, Da-
niel Landesa, Lorena Souto, Xabier Xil 
Xardón, Ledicia Costas, o músico Mig 
Seoane), conferências (Agustin Fernán-
dez Paz, Ramón Nicolás), e mais mesas 
sobre infanto-juvenil (Francisco Castro, 
Fina Casalderrey, María Reimóndez) ou 
Poesia (Ledicia Costas, Ángel Núñez Ra-
mos, Dores Tembrás). À falta de Flamel 
ou Paracelsus, passem saber doutros 
alquimistas que nisso andam. 

Do outro lado do rioCarlos Quiroga

Engurras
Malos tempos para a ancianidade. Non 
así no noso cine: Engurras é unha das 
máis respectuosas, dramáticas e belas 
aproximacións fílmico-literarias ao uni-
verso da terceira idade. Sen deixar de 
ser realista, e por tanto impresionante, 
a película de animación 2D de Igacio 
Ferreras constrúe un crebacabezas de 
tenrura, o humor e a dureza terminal 
do narrado son as chaves que arman 
o sentido da proposta. O propio rea-
lizador apunta que a tentativa de levar 
á pantalla esta historia con personaxes 
de carne e óso resultaría demoledora 
para o espectador. A metade do traballo 
estaba feito: unha fabulosa e exempli-
ficante novela gráfica escrita e debuxa-
da polo valenciano Paco Roca, Premio 
Nacional de Cómic en 2008, saída do 
prelo en galego da man de El Patito 
Editorial en xaneiro deste ano. Un libro 
que debería ser de obrigada lectura en 
secundaria.  Desde aquela,  este autor 
entregou outras dúas extraordinarias 
obras: Memorias de un hombre pija-
ma e El invierno del dibujante. 

Os cálculos e as profecías estatísticas 
avanzan que a taxa de envellecemento 

Engurras

Dirección: Ignacio Ferreras. Guión: Ángel 

de la Cruz, Ignacio Ferreras, Paco Roca, 

Rosanna Cecchini

intérpretes (voz): Álvaro Cervantes, tacho 

gonzález, Álvaro guevara, Mabel rivera

galiza-catalunya 2011

Animación, drama. 89 min.

cRíTIcA DE cINEmA superará en Galiza o 21% da poboación 
en 2016. A maior parte da xeografía pla-
netaria. Os recursos asistenciais e de 
servizos para persoas maiores deberían 
ser incrementados paulatinamente de 
acordo con estas inminentes necesi-
dades. O índice de persoas de máis de 
sesenta e cinco anos medra exponen-
cialmente. Tamén o da porcentaxe de 
individuos de máis de oitenta e cinco 
anos. Podemos falar dunha ancianida-
de da ancianidade. Na actualidade hai 
no noso país 40.000 pacientes con de-
mencia e 5.000 novos casos cada ano: 
a principal causa de dependencia.  Un 
problema de tod@s que non debemos 
consentir que se desvincule das prio-
ridades dos gobernantes. 

Como anticipa no prólogo, Paco Ro-
ca visitou residencias para saber como 
era a vida nelas e recompilou historias 
das velleces circundantes. Así trenzou 
a última aventura de Emilio, director de 
banco xubilado con Alzheimer en es-
tado inicial, internado polo seu fillo e 
a súa nora nun xeriátrico. Nunha habi-
tación dobre, que sae máis económi-
ca. Ignacio Ferreras cinematografía de 
xeito fidedigno a historia, os debuxos, 
os personaxes. Engádense elementos 
que axudan a amosar o avance inexorá-
bel, devastador, da enfermidade: a pis-
cina como lugar de encontro, lixeiros 

conheço se o livro em português forma 
parte das ofertas mas sei que Concha 
já realizou várias visitas à Biblioteca Al-
meida Garrett do Porto para explicar a 
lida em que anda, e agora fará para o 
público das Jornadas. Como fará Maria 
José Díaz Pinheiro, com um longínquo 
pioneirismo em Lugo na trincheira do 
ativismo leitor, e na provação de que a 
escrita com lh pode ser cristalina para 
públicos que nem suspeitam. Na mes-
ma evidência e cidade onde é professor 
na EOI, Joseph Ghanime vem agitando 
mais recentemente os Tuga-Lugo-Len-
do e promovendo ainda a coordena-
dora de rede de Clubes 'Pega no livro', 
num âmbito de adultos, com especial 
protagonismo para escolhas lusófonas 
no elenco de leituras. Já o trabalho do 
biólogo Miguel Rios Torres, quarto re-
lator, vem ultrapassando desde há anos 
a participação no clube do IES Rosalia 
compostelano, instigando visitas de es-
tudantes a Portugal e preenchendo ne-
cessidades docentes com livros e ma-
teriais didáticos da Lusofonia, a provar 
com naturalidade e desde vertentes me-
nos habituais as possibilidades reais da 
nossa língua. Em todo o caso tanto a 
ele como aos da mesa se pode sem dú-
vida atribuir a rara consciência de "que 

continuas regresións ao pasado afas-
tado, á nenez.  Unha viaxe a Istambul 
que se repite incesantemente no re-
cordo: Os Cárpatos son tan fermosos 
na primavera! 

Unha película fermosísima e terríbel. 
Entristece, angustia, desola. E fainos rir. 
E fainos pensar nas nosas responsabi-
lidades reais. Nestes tempos de Dorian 
Grays e Peter Pans en que se sacralizan 
o bótox, a silicona e os bisturís, non nos 
vén nada mal enfrontarnos ao espello 
e ao auténtico significado de vida e a 
madurez. Reler a Borges na memoria: 
“… el animal ha muerto o casi muerto./ 
Queda el hombre y su alma./… mis ami-
gos no tienen cara,/…” 

Unha balada do Narayama en que 
non é a escaseza de recursos e alimen-
tos o que nos fai abandonar ou recluír 
@s anciás e anciáns. Unha fuxida des-
toutro niño do cuco. Unha coprodu-
ción da coruñesa Perro Verde Films 
(que xa sacara adiante a memorística 
Bicicleta, Cuchara, Manzana. Carles 
Boch, 2010) premiada cos Goya a me-
llor guión adaptado e a mellor película 
de animación e recoñecida en Galiza 
co Mestre Mateo en cinco categorías. 
Vexan ou revisen Engurras. Choren e 
sorrían. E non deixen de consultar os 
anciás Sete Sabios de Tebas se queren 
retomar o rumbo orixinario. J. carou

enlaces e rupturas de situacións des-
critas na novela… Miguel, interno con 
quen o protagonista trenza amizade 
desde o seu ingreso, é aquí arxentino. 
Un cambio arriscado, dado que o que 
define a Miguel é tanto a súa tenaci-
dade en axudar a Emilio como as súas 
dotes de pícaro e contumaz estafador 
das persoas máis senís. Miguel evitara 
durante toda a súa vida responsabilida-
des emocionais.  O motor da historia é 
a loita d@s anciás e anciáns por evitar 
a subida de Emilio ao andar de arriba, 
o d@s asistid@s, @s desafiuzad@s ou 
que xa non teñen volta. O protagonista, 
como outras persoas residentes, sofren 
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O factor humano

Francisco Sampedro
Filósofo

P
asaron os días da desfeita 
electoral (triunfo do PP) e as 
opinións continúan. Mais a 
maior parte delas non se ver-
quen sobre tal desastre, senón 

como respostas ante a división do na-
cionalismo. Deixo clara unha premisa 
–previa a un par de apuntes que des-
exo salientar, eu tamén, arredor desa 
división. Eu, e moitos/as coma min, de-
clárome fiel a ese acontecemento radi-
cal que sacou a Galicia da humillación 
e que concentrou no seu ideario a sín-
tese do marxismo e do nacionalismo. 
Refírome á creación, en 1964, da UPG. 
Organización, daquela, que propuña 
como contradición principal dous an-
tagonismos disimétricos como a face e 
o envés dunha mesma folla: o do pobo 
colonizado fronte ao imperialismo, e o 
da burguesía –estatal e “cipaia”-  fron-
te ao proletariado (“obreiros, labregos, 
mariñeiros”, dicíase) .  Claro que muda-
ron os tempos, mais non para o esen-
cial. Hoxe por “proletario” concibimos 
a colectividade que crea unha subxec-
tivización tal –independentemente da 
clase de orixe e do lugar asignado no 
seo do capitalismo- que irrompe de-
cisivamente contra a orde establecida 
por ese modo de produción. Non falta 
bibliografía onde a síntese desa contra-
dición principal coas dúas vertentes que 
a conforman, defina con precisión e sen 
ambigüidade ningunha o artellamento 
daquela. Mesmo con posicións extre-
mas verbo da oportunidade, ou non, 
de apoiar a independencia das nacións 
colonizadas (Marx e Engels a prol de 
Polonia e Irlanda e contra Texas e a In-
dia. Hoxe poderiamos dicer: a favor de 
Galicia e Euskadi, en contra de Kosovo 
ou da Padania). Para o “caso” galego, o  
axioma é nidio: sen liquidar a opresión 
de clase e sen afirmar a idea de nación 
e responsabilidade nacional non se é 

referir ás “astucias da Razón”, mais non 
hai que facer do vicio virtude. Quen crea 
que o asemblearismo é unha sorte de 
democracia sen pexas, equivócase. Ou, 
como se entende, por exemplo, que un-
ha agrupación de tres individuos “colo-
que” dous deles nas listas electorais de 
AGE, mentres que o comunismo inde-
pendentista, con presenza activa, polí-
tica, sindical e mesmo institucional en 
Pontevedra, se vexa reducido a cero nas 
listas por esa provincia?  “Esterco” haino 
en todas as organizacións. Sería triste-
mente paradoxal que se recolla xusta-
mente nunha agrupación que ergue co-
mo bandeira a democracia radical e que 
se propón como “anti-sistémica”. 

Por último. Eu coincido plenamente 
con quen postulan  a unidade do na-
cionalismo. Mais do nacionalismo de 
esquerda. O outro quedou demostra-
do que non existe. O propio Jorquera 
recoñeceuno ao afirmar que a burgue-
sía galega o rexeitaba.  Pode ser que a 
unidade teña que se facer sen urxen-
cias nin precipitacións, para non dar 
outro paso en falso que se revele defi-
nitivo. Mais sen a unidade asistiremos 
a, xa enxergada, demolición da nación. 
E un alicerce nuclear  para superar a di-
visión debe contemplar, ao meu xuízo, 
a importancia do “factor humano”. Se 
a política non considera as vicisitudes 
da dialéctica subxectiva, de acordo con 
Wilhelm Reich, condenarase, no me-
llor dos casos (ou peor é o delirio nazi-
fascista), á compulsión de repetición. 
Unha simple distribución dos lugares 
para a xestión do modo de produción 
capitalista. E non se trata de “sentidi-
ño” como di Quintana, ou como ape-
la Feijóo noutro contexto. Como se os 
galegos/as non fósemos sensatos. Trá-
tase, pola contra, de valentía, de aber-
ta resolución, de sabedoría política e 
psicolóxica. 

convence os convencidos (e ás veces 
nin iso, como vimos). Cumpría un dis-
curso de ataque frontal. A situación é de 
extrema urxencia, non o cómpre reite-
rar, e Beiras sóuboo ver. Leu a situación 
perfectamente e así AGE amencendo 
da nada acadou a gloria de inmediato. 
Non tremeu ao falar de “franquismo”, 
soubo gañarse os a-partidarios, apelou 
ao entusiasmo das masas para se le-
vantar contra un réxime vampírico até 
o paroxismo, e situou a contenda en 
termos de crítica absoluta ao dominio 
insoportábel dun sistema que, efectiva-
mente, “mata”. Pouco importaban aquí 
ás propostas, ou as solucións. Era tem-
po de exercer do “espírito que nega”, 
como en Goethe.

Con todo, querería facer unha con-
sideración sobre AGE. Porque se esa 
ilusión colectiva se esborralla, a caída 
vai ser en picado e sen freos. E aquí é 
onde entra o factor humano.  Con in-
dependencia de que unha formación  
tan heteroxénea saiba acordar un míni-
mo de estabilidade, o problema radica 
nos compañeiros de viaxe do autor do 
“Atraso económico”.  E non me refiro a 
EU. Ante unha situación de excepción, 
valen medidas de excepción: xuntarse 
cunha organización española contra o 
neo-fascismo non é ningún pecado, é 
un imperativo ético-político. A cuestión 
do “perigo” sitúase no mesmo seo de 
Anova. Porque a carón de elementos 
–individuais e colectivos- de compro-
miso ratificado a prol da liberación na-
cional e social da nosa patria, atópase 
toda unha “nube tóxica” que unicamen-
te pretende “enmoquetar” o acontece-
mento triunfante da Alternativa. Algúns 
destes mesmo se poñen unha carau-
ta ideolóxica co fin de agachar as súas 
baixas paixóns: vontade de poder, afán 
de recoñecemento, ambición persoal, 
etc. Xa sei que diso falaba Hegel ao se 

Pode ser que a unidade 
teña que se facer 
sen urxencias nin 
precipitacións, para non 
dar outro paso en falso 
que se revele definitivo

comunista. O nihilismo nacional, sob 
a forma de cosmopolitismo non só é 
un erro, mais tamén unha interpreta-
ción interesada do imperialismo. Afas-
tar o contido do internacionalismo da 
súa forma nacional é a praxe daqueles 
que non entenden nada da solidarie-
dade entre as nacións. Esta amósase 
vencellada por enteiro á resolta dispo-
sición pola soberanía nacional.

Parella de antagonismos disimétricos 
(as dúas vertentes supra ditas da contra-
dición principal) na súa función, non na 
súa estrutura propia. Arestora vivimos 
un exemplo disto mesmo. 

Ao meu ver, a cerna do fracaso do 
BNG nestas eleccións –por supos-
to ademais da división de Amio- con-
sistiu na desconsideración do aspecto 
principal da contradición, aquela que 
consegue fixar ao seu favor as modali-
dades e o marco da contradición princi-
pal. Para o caso: a oligarquía financeira 
(española e global). A cuestión nacional 
pasou a un segundo plano –nese pre-
ciso momento- cedendo ao antago-
nismo social o protagonismo. O BNG 
tiña conciencia da espoliación de cada 
vez máis amplas capas da poboación, 
mais non a soubo resaltar. Isto é: unha 
campaña electoral non está para edu-
car as masas –niso consiste o traballo 
diario. E falando só de sectores produ-
tivos ou de autogoberno (termos, por 
suposto, claros e cabais) soamente se 
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horizontais 1. Do revés, río italiano. Cantidade de algo que se pode coller dunha soa vez coas 
mans.  2. Concello da provincia de Lugo. Pronome persoal tónico. 3. Que están inclinadas. 
Cen en números romanos. 4. Distingue das demais unha persoa ou cousa polos seus trazos 
ou características. 5. Conxunción copulativa. Adverbio de cantidade. 6. Sobrenome con que 
é coñecido o actor galego Antonio Durán. vogal. 7. Preposición. río que desemboca no mar 
Caspio, considerado fronteira natural entre Europa e Asia. 8. Soltas o que estaba atado. 9. 
volvese examinar unha cosa, particularmente para corrixir imperfeccións ou erros.

verticais 1. Artigo 
determinado. Mova os 
remos para impulsar unha 
embarcación. Símbolo 
químico do roentgen. 
2. Sacerdote da igrexa 
ortodoxa. Adverbio de lugar. 
3. tocar algo ou a alguén 
cos labios pechados, como 
caricia, en sinal de afecto 
ou amor. Do revés, parte 
do corpo. 4. Cesamento 
definitivo da menstruación 
coa conseguinte perda da 
capacidade de xeración. 5. 
redes de fíos que forman 
as arañas. 6. Símbolo do 
metro. Asisada, axuizada. 7. 
Preposición. Conxunción 
comparativa. Pronome 
persoal átono. 8. Póñase 
máis alto, móvase de abaixo 
para arriba. Conxunción 
condicional.

PAsATEmPOs carlos l. medrano

Encrucillado

Solucións Horizontais: 1. op. Manda. 2. Sober. El. 3. Pinas. C. 
4. recoñece. 5. E. Apenas. 6. Morris. E. 7. En. Ural. 8. Desatas. 
9. repasase.

Enigma

Tres filósofos gregos, vellos amigos, reuníanse cada tarde á sombra dunha oliveira 
para discutiren as grandes cuestións de sempre: Cal é o sentido da existencia? 
Que relación hai relación entre o ser e o pensar? Podemos alcanzar un verdadeiro 
coñecemento? En fin, pouca cousa.
Unha desas tardes, despois de moitas divagacións, os tres filósofos, un a un, foron 
adormecendo.
O curioso é que, mentres durmían, tres curuxas se pousaron nas pólas daquela 
oliveira, unha enriba de cada home. Tamén as tres deron en rematar a súa dixestión 
e en descargar os seus excrementos na testa de cada filósofo. Deseguido, botaron 
a voar. 
Debeu ser o bater das súas ás o que espertou os tres filósofos. Nada máis 
acordaren, os homes ollaron uns para outros e, á vez, os tres romperon a rir. Porén, 
un deles, de súpeto, parou de facelo. Por que?

Solucións: Asignemos as letras A, B e C a cada filósofo por orde de intelixencia. o filósofo A, que parara 
de rir, era o máis intelixente. Este deduciu que de ter limpa a súa propia testa, o segundo máis espelido, 
o filósofo B, axiña tería descuberto que o terceiro máis listo, o filósofo C, estaría a rir só del, do filósofo 
B. Así, o filósofo B, o segundo máis intelixente, tería deixado de rir. Como isto non sucedera, o filósofo A 
comprendeu que os tres tiñan na testa cadanseu "agasallo" das curuxas. E por iso deixou de rir.

os tres filósofos griegos

Prosa de observatorioXavier Queipo
Escritor

Piove, governo ladro

H
ai unha semana estiven 
en Catania, Sicilia, sen-
tindo o alento da Cosa 
Nostra na caluga. Non 
vou entrar en detalles, 

entre outras cousas porque non me 
está permitido revelar as circuns-
tancias do meu traballo. Alí escoitei 
esta expresión « Chove, goberno la-
drón », moi popular no sur de Italia. 
A expresión fai referencia a que can-
do chove as colleitas son mellores e 
daquela a parte que se leva o gober-
no é maior. Esta mañá, en Bruxelas 
chovia sen escán-
dalo mais tamén 
sen acougo. Escoi-
taba « Acqua », de 
Ryuichi Sakamoto, 
o meu pianista fa-
vorito, que é quen 
de transmitir coas 
súas notas todo un 
abano de sensibili-
dades. Lembrara-
no, sen dúbida, po-
la banda sonora de 
« O último Empe-
rador » de Berto-
lucci ou polo seu 
rol de capitán do 
exército xaponés 
de ocupación en 
Xava, no filme de 
Nagisha Oshima « Fuyio » (Merry 
Christmas, Mr Lawrence), do que 
tamén escribiu a banda sonora, 
(alí está un dos meus temas favoti-
tos « Forbidden Colours », que lo-
go cantaría, coa súa voz de veludo, 
David Sylvian). 

Aí, na Galiza, chove que alimen-
ta e non só auga, senón tamén ig-
nominia (ifamia, se o prefiren, ou 
acción da canalla) A aproximación 
nostálxica do tema de Sakamoto e a 

aproximación reivindicativa da frase 
escoitada en Catania, xelificáronse 
nun sentimento : mentres chova o 
goberno seguirá roubando. Se cadra 
non no senso explicito de se me-
ter os cartos no seu peto (imoslles 
dar o beneficio da dúbida), mais si 
roubando a nosa esencia, rouban-
do os nosos dereitos, sometendo 
ao pobo, que arestora tomou a de-
cisión (sabia ?) de empoleiralos no 
poder. 

Nun sistema onde cada voto non 
conta igual, onde con menos vo-

tos que as outras 
forzas a dereita 
levou a maioría 
dos  escanos , 
onde os emi-
grantes temos 
dificultades pa-
ra votar (eu non 
puiden por unha 
cuestión de for-
ma : tiña o car-
net caducado, 
mais que podo 
facer si aquí no 
consulado -para 
que vale o con-
sulado- non o 
podo renovar ?), 
non se pode di-
cir que os gale-

gos votaran a maioría absoluta do 
PP. Por iso, mentres chova, men-
tres teñan secuestrada a vontade da 
maioría nesta aparencia de demo-
cracia, mentres o Parlamento non 
sexa un lugar para debater o mellor 
para Galiza, negociando os argu-
mentos e as posibilidade de chegar 
a acordos entre as partes, senón un 
lugar para humillar  aos represen-
tantes lexítimos dos cidadáns, Ata 
entón : « governo ladro ». 

En Catania (Sicilia) 
escoitei esta 
expresión «Chove, 
goberno ladrón», 
moi popular no sur 
de Italia. A expresión 
fai referencia a que 
cando chove as 
colleitas son mellores 
e daquela a parte que 
se leva o goberno é 
maior
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O
s baldaquinos son dos ele-
mentos do noso patrimo-
nio máis descoñecidos e 
peor conservados. Esca-
sas construcións deste ti-

po chegaron até nós en bo estado, 
no seu emprazamento orixinal e valo-
rados pola veciñanza e as institucións. 
Bisbarras como o Deza, o Ribeiro ou 
o Salnés, concentran o maior número 
deles, e é nas pequenas igrexas rurais 
onde os podemos descubrir con sor-
presa, enchendo de beleza labrada en 
pedra os recantos máis insospeitados. 
Se os canteiros deixaron a súa pegada 
nas colunas e arquivoltas románicas 
ou nos canzorros baixo o beirado das 
cornixas, é dentro dos templos onde os 
baldaquinos amosan ese mesmo selo 
de esculturas espléndidas, de deco-
ración requintada e de medo ao ba-
leiro, o que fai deles auténticas pezas 
de arte en si propias, dignas de seren 
contempladas durante horas.

Dous exemplos permitíronnos co-
mezar a coñecer os baldaquinos, nun-
ha disciplina que verá de seguro novas 
xeiras. En días diferentes desta prima-
vera visitamos Xurenzás e Ventosa pa-
ra saber dos segredos que gardan os 
seus templos. 

xurenzás

Xurenzás é unha pequena paroquia 
do Ribeiro a carón do río Viñao; catro 
lugares compostos por poucas casas 
apiñadas. Na aba que se ergue sobre 
o val, sobe unha estrada estreita e con 
moitas reviravoltas. Chégase ás tres 
casas habitadas do Igrexario, onde un-
ha veciña nos vai abrir moi amabel-
mente a igrexa románica oxival que 
está a un cento de metros.

O templo dunha nave, ábsida ca-
drada e espadana bastante sinxela. Ao 
penetrarmos pola portada lateral des-
de a luminosidade exterior, os nosos 
ollos só aos poucos logran ir enxer-
gando os dous baldaquinos situados 
franqueando o altar maior, a cada lado 
do arco triunfal. Ambos os dous es-
tán apoiados nas paredes, deixando 
senllas colunas exentas sostendo to-
da a estrutura. A cativeza das colunas 
e as grandes proporcións dos doseis 
e as cúpulas pétreas achegan un aire 
algo pesado, mais a profusa decora-
ción, con ducias de figuras e relevos, 
dota o conxunto dunha sensación de 
equilibrio e serenidade. A nave é pe-
quena, en constante penumbra, polo 
que a presenza dos dous baldaquinos 
enche por completo a igrexa.

De subirmos ao coro poderemos 
contemplar moi achegadas as innú-

Xurenzás e Ventosa, arte popular en pedra
Autores: Colectivo XEA (Adela Leiro, Xoán Colazo e Mon Daporta)
Imaxes: Colectivo XEA

meras representacións de cabezas que 
cobren as nervaduras da cúpula, e as 
escenas bíblicas dos frisos ou as es-
culturas dos cumiais. Ducias de por-
menores entretéñennos no silencio 
do interior do edificio. Pensamos nos 
séculos que pasaron desde a constru-
ción, na súa sólida permanencia ago-
chada no decurso do tempo.

Os baldaquinos de Xurenzás deron 
pé para os integrantes do Seminario 
de Estudos Galegos se interesaren por 
estas amosegas esquecidas da nosa 
arte. As pescudas posteriores cristali-
zaron na publicación en 1930 dun ca-
tálogo por parte de Fernández-Oxea e 
Filgueira, que vería unha edición am-
pliada xa nos anos oitenta.

ventosa

Entre o pico do Farelo e o río Arnego 
sitúanse as terras altas de Ventosa, un 
pequeno núcleo de boas casas ao lon-
go da estrada e arredor da carballei-
ra. Na tenda-bar Casa Sidoiro non só 
venden o mellor bacallau do mundo, 
senón que xunto coa chave da igre-
xa nos proporcionan un folleto moi 
ben editado polas propias propieta-
rias. Oxalá todo o mundo tivese esta 
sensibilidade, a comezar polas admi-
nistracións.

O templo do século XIII está moi re-
formado na súa ábsida, mais o inte-
rior sorprende pola cantidade de ele-
mentos senlleiros, como o xacigo do 
abade Lope de Ventosa, cóengo de 
Compostela no XVI, cuxa figura de pe-
dra descansa apoiado en cans e libros 
baixo un arco de infindas esculturas, 
ou as pinturas murais tamén desa épo-
ca. Nos muros laterais da nave están 
colocados parte de dous baldaquinos 
góticos desmontados doutra igrexa. 
Contrariamente aos de Xurenzás, que 
están in situ, existe aquí un amorea-
mento de pezas formando paneis ou 
retábulos pétreos que impresionan po-

Os baldaquinos, que 
cun sentido máis amplo 
se denominan tamén 
ciborios, son elementos 
arquitectónicos 
destinados á protección 
do altar dentro das 
igrexas, ou de cruceiros 
illados cando se atopan 
fóra destas
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bALDAquINOs

Igrexa e Baldaquino de Ventosa.
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la súa beleza. Hai figuras policroma-
das amosando a creación de Adán e 
Eva, a expulsión do paraíso, San Sebas-
tián, anxos, reis, guerreiros, músicos, 
máis de oito homes verdes, colunas 
traballadas en baixorrelevo, mouchos 
e outros animais, grifos, seres meta-
de humanos metade bestas... Canta 
ornamentación hai nestas pedras! O 
único malo é comprobar a humidade 
que pinga dos muros, malia o restau-
ro de hai poucos anos.

No exterior a igrexa de Ventosa pre-
senta unha decoración moi semellante 
á de Órrea, paroquia bastante ache-
gada, o que nos dá pé para elucubrar, 
senón nunha escola dezá do románi-
co, si nun obradoiro do mesmo mes-
tre. A carón da reitoral quedan estra-
das aínda ducias de pedras labradas. 
Afastámonos do outeiro da igrexa en-
tre unha paisaxe agraria de pastos e 
pequenos muros, tendo gravados no 
noso interior retallos en pedra da al-
ma galega.

Que son?
Os baldaquinos, que cun sentido máis 
amplo se denominan tamén ciborios, 
son elementos arquitectónicos desti-
nados á protección do altar dentro das 
igrexas, ou de cruceiros illados cando 
se atopan fóra destas. A súa constru-
ción componse de catro colunas que 
sosteñen unha cúpula con linteis onde 
adoitan presentar decoración figurati-
va con esculturas, baixo-
rrelevos ou pinturas. Ma-
lia estaren presentes no 
mundo cristián desde os 
primeiros anos da no-
sa era, en Galiza a súa 
presenza relaciónase co 
románico, e vanse des-
envolver nos séculos se-
guintes até que a épo-
ca barroca supuxo a súa 
caída en consideración 
pola menor utilidade ar-
quitectónica, ao colleren maior im-
portancia os retábulos. De aí que en 
moitos casos fosen desmontados, re-
aproveitados os seus elementos, ou 
simplemente destruídos.

Lonxe da suntuosidade do de Bernini 
en San Pedro do Vaticano, ou do que 
mandou construír Xelmírez en madeira 
recuberta de ouro para Compostela, 
fícannos aínda na nosa terra un feixe 
deles: o gótico da espléndida igrexa de 
Serantes, tamén no Ribeiro, os rena-
centistas de Noia, o de Vilar de Donas 
–único exento-, o de Caldas de Reis 
con relevos interpretados como as ca-
rabelas mandadas por Colón, ou o de 
Meis, xa desmontado e encastado nos 
muros do adro, como tantos outros. 
No mosteiro de Oseira está o que en 
1909 foi obxecto de disputa entre o 
bispo de Ourense, que quería o seu 
traslado, e a veciñanza que defendía 
o seu patrimonio. A intervención da 
garda civil fixo nove mortos, nun epi-
sodio encadrado nas loitas agraristas 
e de defensa da terra producidas hai 
un século. 

Baldaquinos de Xurenzás dende o coro.

Xacigo de Lope de Ventosa.Coluna de ventosa.
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Bisbarras como o Deza, o Ribeiro 
ou o Salnés, concentran o maior 
número deles, e é nas pequenas 
igrexas rurais onde os podemos 
descubrir con sorpresa, enchendo 
de beleza labrada en pedra os 
recantos máis insospeitados
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D-Due. Ecuación perfecta

Charo Froján  deseñadora, procedente 
dunha longa tradición familiar  na moda, 
e formada en Barcelona e Milán, xunto 
con  Alfredo Olmedo, orixinariamen-
te  formado como deseñador gráfico 
en Barcelona, lideran un dos proxectos 
máis interesantes de deseño de moda en 
España,  D-Due. Con base en  Rianxo, o 
seu proxecto, que comenzou en 2004, 
converteuse nun dos máis atípicos e in-
teresantes en todo o estado, atopan-
do unha fórmula produtiva baseada 
precisamente en procesos artesanais 
e creativos. 

A equipa liderada por estas dúas per-
soas está formado, actualmente, por 
35 persoas, traballadoras e artesás que 
comezaron no obradoiro hai 30 anos. 
Forman parte dos acenos de identidade 
desta firma, que se asentan neste coñe-
cemento e experiencia baseada nunha 
calidade extraordinaria nos acabados e 
na factura das pezas. Os seus abrigos  
son  unha experiencia difícil de esque-
cer. Este saber facer e experiencia ex-
ponse cada día a un choque frutífero 
con creativos moi novos, xerando un 
capital  exclusivo da marca. 

Cada peza nace do obradoiro, no-
meadamente se refiren a esta forma de 

pUNtoS dE VENda
Web: d-due.com

Tendas propias  en:

Pontevedra- Vilagarcía. 

Santiago de Compostela

Tendas multimarca    estatais e 

internacionais en Tokyo, Nova York, 

Corea, Líbano, Reino Unido, Turquía 

e Italia.

pecialmente relevante. Están dispostas 
a investir  persoalmente    en garantir  
un mellor futuro para tod@s  a través 
da formación e a transmisión de co-
ñecemento.

Pezas únicas, series limitadas, crea-
cións experimentais mais ao mesmo 
tempo de calidade, saber facer, histo-
ria e identidade. Camiñar cara a adiante 
mais sen deixar quen somos no camiño. 
Ser global, porén máis local e cultural-
mente máis identitario que nunca. 

O modelo produtivo artesán está no 
histórico da marca, renovalo e poñe-
lo en chave contemporánea permitiu-
lles situalo no cerne da súa estratexia 
empresarial, mais non esquecen que o 
seu forte é a calidade dun deseño im-
pecábel. Deseño de vangarda e factu-
ra extraordinaria, sen esas calidades o 
compoñente artesanal non se xustifi-
ca por si propio e estará supeditado ao 
deseño. Tradición e contemporaneida-
de, produción local e mercado global, 
series limitadas fronte á produción de 
masas. Moda, artesanía e creatividade, 
ir ao contra-xeito. A perfecta ecuación 
de D-Due 

Lola Dopico. Profesora e Investigadora 
da Universidade de Vigo
Imaxes: D-Due
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producir como á creación de “prototipos 
seriados”. Esta metodoloxía remítenos 
aos xeitos produtivos da alta costura de 
outrora, mais nunhas coordenadas es-
pazo-temporais moi afastadas desa rea-
lidade. Afredo Olmedo e Charo Froján 
mantiveron como elemento identitario 
o seu asentamento na produción local, 
facendo deste vencello a fortaleza  e a 
diferenciación da súa proposta. Xunto 
coa firma D-Due desenvolveron ago-
ra unha nova sección DDue Lab, que 
se converteu no corazón experimental 
da firma. Pezas debuxadas a man, bor-
dadas unha a unha e desenvolvidas en 
series limitadas, que lles serviron para 
chegar coa súa aposta produtiva local 
aos mercados internacionais exixentes e 
moi complexos, como o de Xapón, que 
respecta e apoia as súas creacións e re-
centemente se incorporaron ao selecto 
grupo de firmas con presenza no Dover 
Street Market, cun espazo de “D-due 
Lab” na sucursal de Ginza en Tokyo, para 
o que foron seleccionados por Comme 
de Garçons, firma de absoluta referencia 
no ámbito da moda de vangarda. 

“Ser globais para poder seguir sendo 
artesanais”, con esa simple liña descri-
ben claramente o seu horizonte e a súa 
aposta. Series limitadas, pezas intervidas 
graficamente, bordados a man, tecidos 
naturais, padróns modelados sobre o 
corpo, saen desde o corazón desta fir-
ma en Rianxo e teñen o seu destino nun 
mercado internacional ao que accede-

ron desde a súa calidade e rigor na de-
finición de propostas. 

A súa mirada, a súa forma de enten-
der o mundo, está conectada á paisaxe 
que os nutre, o mar  e os campos. Cada 
peza pasou polas súas mans e foi ela-
borada nos seus obradoiros ou nos de 
artesás locais que traballan en relación 
directa con el@s. É unha forma de vi-
da, un modo de vivir e pensar que con-
forma o ADN da firma. Alfredo debuxa 
e volve debuxar, decide os elementos, 
plásmaos sobre os tecidos: herbarios e 
arquivos de bioloxía,  o millo e a reco-
lección, os barcos pesqueiros  e o mar,  
son os temas   que  se desenvolven so-
bre as las envellecidas, os tecidos  de 
abrigo , os  materiais impermeábeis e 
os algodóns. Charo refai as pezas coa 
súa mirada. As súas mans grandemen-
te exixentes refán os padróns sobre o 
corpo unha e outra vez estudados no 
obradoiro, revisa, refai cada un destes 
pasos, cada movemento queda pega-
do ao código xenético das súas pezas 
que, impregnadas de toda esta carga, 
aparecen como rotundas e delicadas, 
gráficas e estruturais, culturalmente lo-
calizadas e globais a un tempo. 

Estas dúas persoas son tamén  pedra 
angular,  como docentes das materias 
de proxectos de deseño, da titulación 
de deseño de moda da Universidade 
de Vigo, especialmente xenerosas, for-
man parte central da formación en mo-
da  nun país para o cal  este sector é  es-
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Principiantes na cociña coas mans na masa

Imaxes: SG
Carme Vidal Culturgal que se celebrará nos días que 

van entre o remate de novembro e o 
comezo de decembro. A editorial Patas 
de Peixe organiza o día 30 ás 17:00 o 
obradoiro que achegará a xente miú-
da ás comidas dos outros planetas do 
universo. Arredor do seu libro “Coida-
do, extraterrestre!” do francés Bernat 
Jacques, organizarán un curso de pra-
tos verdes e negros, con chocolate e 
uvas e moitos máis ingredientes, para 
tinguiren os pratos das cores dos ex-
traterrestres. Entre 6 e 10 anos terán 
as persoas que participen neste obra-
doiro, que se promociona desta terrí-
cola maneira: “con chocolate, cereais e 
uvas os nenos e nenas crearán os seus 
chourizos extraterrestres. Con galletas, 
tona batida construirán as naves dos vi-
sitantes. E con xelatina de kiwi e noces, 
cociñarán os cerebros dos aliens”. 

cociñas do mundo

Tamén arredor dos obradoiros de coci-
ña e a literatura artellou a editorial OQO 
a súa xira gastronómica por Marrocos, 
Italia, Polonia e Australia. Co Instituto 
Cervantes, a editorial de Pontevedra 
dirixiuse a cidades como Marrakech ou 
Melbourne, co convite a nenas e ne-
nos para que coñecesen outros países 
e outras culturas. “Contos até na sopa” 
chamábase o programa en que a cati-
vada participa nun obradoiro de coci-
ña dun país distinto ao seu, cos contos 
da súa cultura como escenario. Viaxes 
literarias e gastronómicas que incluían 
“sopas de letras, recomendacións lite-
rarias e un glosario de termos culinarios 
para empachar coa cultura e engordar 
o intelecto”. 

Contos e gastronomía son, pois, 
os ingredientes deste programa que 
a editorial conta desenvolver proxima-

mente en territo-
rio galego, des-
pois do éxito da 
xira que os levou 
por catro cidades 
de Marrocos, ca-
tro de Australia, 
ademais da italia-
na Palermo e a po-
laca Varsovia.   

As crianzas entran na cociña. Con go-
rro e mandil, preparadas para meter as 
mans na masa como quen anda no ba-
rro, decorar un pastel á maneira de fa-
cer un imaxinativo debuxo ou construír 
unha ensalada coa técnica do mecano. 
A cociña pode ser un xogo de creación 
e imaxinación que está na moda infan-
til. As editoriais contribúen con imaxi-
nativas iniciativas.

Coa colección de libros “Cociña in-
fantil e familiar” a editorial Ouvirmos 
comezou coa publicación de receita-
rios dirixidos á xente miúda. Facilidade 
na feitura e imaxinación son dúas das 
características de preparados culina-
rios que meten alegría en cada mesa. 
Bocadillo con forma de cempés para 
a festa, pizza “Bob Esponxa”, madale-
nas con chocolate e abelás ou corne-
te de pavo con verduras, son algunhas 
receitas que nos propoñen os títulos 
publicados. O pracer de meter as mans 
na masa fai que galletas, pans ou piz-
zas sexan dos pratos máis apetecíbeis 
para esta nova fornada de profesionais 
da cociña. 

 “Bocadillos e sándwichs” , “Sobre-
mesas”, “Menús para festas” ou “Pas-
tas e pizzas”, son os libros que até o 
momento se poden atopar á venda. 
O peixe, ese grande supervivente das 
mesas infantís, máis os arroces son os 
protagonistas dos dous novos volumes 
que Ouvirmos ten xa a punto de saír do 
forno á espera dos zumes, a cociña in-
ternacional ou o chocolate e xeado. 

Os obradoiros para menores están 
a agromar por asociacións e entida-
des. Xa non é difícil atopar restaurantes 
que teñen entre os seus menús unha 
preparación colectiva de alimentos os 
sábados á mañá en colaboración con 
algunha asociación, ou mesmo algun-
ha iniciativa  privada como a 
Hello Cooking de Compos-
tela, que organiza cursos pa-
ra crianzas ou aniversarios con 
obradoiros. Festivais, feiras gas-
tronómicas ou exposicións, in-
corporan cociñas con móbeis 
de medio metro, á altura dunha 
nova promoción de profesionais 
do xogo gastronómico. 

O feito de meter as mans na 
masa convida con maior ansia 
para se achegar ás receitas im-
presas, algo que viron tamén en 
Ouvirmos e por iso artellaron, 
arredor da súa colección, un pro-
grama de cursos que se desenvolveron 
a través das Feiras do Libro, impartidos 
por docentes titulad@s en cociña que 
lle deron corpo a algúns dos modos de 
preparación que se atopaban nos libros 
de “Cociña infantil e familiar”. 

“Cociña extraterrestre” prometen no 
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Obradoiro de cociña organizado por OQO.

Obradoiro de cociña de Ouvirmos.

Capas dos libros da co-
lección Cociña infantil 
e familiar de Ouvirmos.



poeta e activista

consello de Administración Nemésio Barxa, Paula Castro, Xoán 
Colazo, Xoán Costa, Pura Ferreño, isabelle kerdudo, rubén Camilo 
Lois, Manuel Mera, Francisco Miranda, Néstor rego, Marga romero, 
olalla rodil e Xurxo Souto.
Deseño e maquetación Ángela Costas e María Sabarís.

Enderezo rúa do Preguntoiro, 9 1º Santiago de Compostela.
correo-e info@sermosgaliza.com Teléfono 981 51 91 02
Edita Sermos galiza S.A. Depósito legal C 955-2012
www.sermosgaliza.com 
Twitter @Sermosgaliza facebook sermosgaliza

"as escritoras de támil construímos o noso 
corpo moderno a través das palabras"

Imaxe: SG
Carme Vidal

Kutti Revathi.

kutti revathi

A escritora de Támil Nadu, Kutti Re-
vathi, publicará en breve o seu sétimo 
poemario, Penn Kadal, un nome que 
leva da súa viaxe a Galiza e que ten un 
dobre significado, “océano de mulle-
res” e “mar calmo”. Activista no femi-
nismo, Revathi provén da comunidade 
pescadora, unha casta baixa e ofrece 
na súa obra un discurso liberador en 
que, entre outras cousas, reivindica 
con forza a linguaxe e o espazo para 
as mulleres. Foi perseguida e ameaza-
da pola publicación do seu poemario 
Tetas. Partilla do movemento contra a 
planta nuclear de Kudam Kulan, unha 
oposición pola cal milleiros de mulle-
res levan máis de 500 días durmindo 
ao aire libre. Con María Reimóndez e 
Luís Tosar, dirixiu Cambia de papel, de 
Implicadas no Desenvolvemento. 

Que supón a súa xeración de mulleres 
na literatura en támil?
Antes desta xeración non había es-
pazo para as mulleres na escrita. Ti-
vemos que traballar duramente para 
ir creando espazos, mais chegou un 
momento en que empezaron a apa-
recer nomes que, ademais, pertencia-
mos a comunidades marxinadas, cas-
tas baixas, que comezamos a escribir. 
Somos un grupo de autoras progre-
sistas e agresivas na nosa escrita. O 
sistema de castas oprime as mulleres 
dunha maneira que aquí é difícil imaxi-
nar. Trátase dun sistema de opresión 
estrutural, intrínseco e organizado. A 
raíz da celebración do centenario de 
Ambedkar, líder dos movementos in-
dependentistas, comezou a se activar 
a loita polos dereitos dos intocábeis e 
as castas baixas. Foi cando puidemos 
acceder a escritas e a eidos que até o 
momento estiveron vetados. 

como foi a rodaxe de Cambia de pa-
pel coas mulleres támiles?
Traballamos con mulleres de castas 
moi baixas e situacións vitais ao límite. 
De partida, non tiñan máis posibilida-
des que seren vítimas infanticidio ou 
casar de nenas. Esas son as protago-
nistas. Unha delas puido fuxir do infan-
ticidio e agora é unha muller que axuda 
a outras mulleres a saír da opresión. O 
documental de Implicadas retrata esa 

bración do corpo. Até entón non tiña-
mos unha linguaxe para falarmos do 
noso corpo, só estaba a linguaxe dos 
homes. As palabras que describían os 
corpos das mulleres, aínda que exis-
tían, só estaba permitido que as em-
pregasen os homes. Desde que nós 
comezamos a escribir puidemos ato-
par as nosas palabras para falar dos 
nosos corpos. A sociedade promove 
a súa invisibilidade, mais nós puide-
mos construír o noso corpo moder-
no a través das palabras. É un corpo 
forte e empoderado. Aínda que as pa-
labras sexan as mesmas, dotámolas 
de novos significados, outorgándolles 
unha política e unha natureza social 
diferente. É fascinante que a mesma 
palabra teña unha forza política di-
ferente cando as utiliza un home ou 
unha muller. A escrita consiste niso, 
en reconstruír ese novo corpo forte 
e empoderado para as mulleres, que 
non sexa vulnerábel á violencia e á 
opresión dos homes. 

como recibe o sistema literario esa re-
volución das mulleres na escrita?

O sistema literario maltrata as mulle-
res. Non se nos recoñece o traballo e 
ademais creamos controversia. A idea 
non era falar das partes do corpo, se-
nón de como sofren ou gozan os cor-
pos, do que significa para as mulle-
res. Cada vez que as poetas escriben, 
os homes insultan. As xeracións pos-
teriores están a ter medo de escribir. 
Estiven facendo un estudo da histo-
riografía literaria en lingua támil nos 
últimos 50 anos, desde a independen-
cia, e só atopo referencias de, para e 
sobre homes. 

partilla con maría reimóndez de ini-
ciativas de implicadas, como valora o 
que atopa desta parte?
Ao principio quedei moi impresiona-
da polas conversas con María sobre o 
galego e Galiza. O movemento nacio-
nalista aseméllase ao que hai en Támil, 
cun estado que oprime a través da lin-
gua. Tamén aquí as feministas loitan 
pola súa lingua e os seus dereitos e a 
idea que teño é que o nacionalismo 
ten que ser quen permita ás mulleres 
avanzar.   

realidade e mostra como as mulleres 
son quen de cambiar de papel, me-
diante a súa forza e a súa capacidade 
para saíren da opresión. 

Vostede é poeta e activista. Que pa-
pel cumpre a poesía na súa loita fe-
minista?
Antes as escritoras e os escritores non 
se implicaban porque eran persoas de 
casta alta, do mundo académico, sen 
contacto cos problemas sociais. Esta-
ban afastadas do que acontecía na vida 
das persoas que sufrían a marxinación 
e o que facían era crear ficcións arre-
dor da sociedade. Coa chegada dan 
nosa xeración cambiou  a situación 
porque a nosa procedencia fai que co-
nectemos o que escribimos coa socie-
dade da cal provimos. A nosa escrita 
está conectada co que se pensa, coa 
experiencia. A literatura non está nun 
plano diferente do activismo. 

Existen entón elementos comúns nesa 
poesía da cal as mulleres son auto-
ras?
Un dos elementos comúns é a cele-


