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RAMÓN CHAO
Entrevista co xornalista e escritor

 galego fincado en París, que       
reivindica a figura de Prisciliano P17w
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>anosacultura

>deportes

ESPAÑA

Desartellan unha 
rede chinesa 
que branqueaba 
entre 200 e 300 
millóns ao ano 
O coñecido actor 
porno Nacho Vidal, 
entre os 80 detidos 
nesta operación P10

GALICIA

Un vigués vai estar 
afastado 2 meses da 
filla, de 12 anos, por 
pegarlle co cinto P9

FÚTBOL

ESPAÑA Deixa 
que Francia lle 
empate (1-1) no 
tempo engadido

CICLISMO

O XACOBEO
¿Que foi dos 
corredores do 
equipo galego?

Fomento negocia peaxes 
de volta gratis na AP-9 
entre Vigo e Pontevedra
> ANA PASTOR pretende que se beneficien traballadores 
que usan esta vía a diario > Os contactos, moi avanzados P3

Comeza o macroxuízo do ‘Prestige’. Dez anos despois da 
catástrofe causada polo petroleiro na costa galega, arrancou a vista 
na Coruña con tres acusados presentes: o capitán Mangouras, á 

esquerda na foto de Cabalar; o xefe de máquinas Argyropoulos e o ex 
director da Mariña Mercante López Sors. Dous deles piden a suspen-
sión do xuízo. O fiscal cifra os danos en preto de 4.500 millóns. P8

Cae un gran bloque 
de granito á principal 
autopista de Galicia  
e provoca retencións 

Leo Bassi leva 
ata a Cidade da 
Cultura o seu 
singular ‘show’ 
malia a choiva

O humorista organiza 
unha visita ao Gaiás 
para poñer énfase na 
“horrible utilización 
de diñeiro público” 
nos seus edificios  P16

Leo Bassi, onte no Gaiás. > Lavandeira Jr / EFE
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‘Titirimundi del...
...rey que tosió,  do ou-
rensán Álvaro Lago, 
ambientada entre a 
segunda voda de Alfon-
so XII e a súa morte, 
disecciona a socieda-
de da época cun esper-
péntico escalpelo críti-
co. Edita Abano.

>oslibros ‘Queer-emos...
...un mundo novo é 
un ensaio de Teresa 
Moure que recolle a 
potencia subversiva 
da teoría queer para a 
aplicar ás nosas cate-
gorías lingüísticas 
cando as academias 
se reafirman no mas-
culino xenérico, que o 
feminismo rexeita.

O ministro israelí 
de Cultura visitou 
onte Santiago para 
impulsar unha nova  
ruta de peregrinaxe 

Chamaríase ‘Gospel Trail’ e 
partiría do monte do Precipicio

¿sabíasque...?

>apalabra

«É rápida, áxil e 
contundente. Tanto 
vale para cagarse 
nela como para 
falar de amor»

Carlos Pereiro, músico

Cona

>enpersoa

«Non hai dereito a que se borre do mapa un 
personaxe tan importante como Prisciliano»

> Chao defende 
que os restos que se 
atopan na catedral 
de Santiago non 
son os do Apóstolo; 
e propón un novo 
Camiño Prisciliano

Ramón Chao estivo o luns na redacción de ‘De Luns a Venres’.  > Jessica Barcala / AGN

RAMÓN CHAO
ESCRITOR, INTELECTUAL 
E XORNALISTA

Diego de Cora dcora@l-v.es

Ramón Chao (Vilalba, 1935) presen-
tou en Santiago a Asociación Ami-
gos de Prisciliano, que reivindica a 
figura deste bispo do século IV.
P ¿Como nace esta iniciativa a prol 
de Prisciliano?
R En realidade isto é unha home-
naxe ao meu pai. Desde que nacín 
sempre falaba de Prisciliano, e saca-
ba a relucir unhas frase de Unamu-
no: “Non creo que haxa un español 
medianamente culto que pense que  
os restos que están en Compostela 
son os de Santiago”. 
P ¿Que é a plataforma cívica Ami-
gos de Prisciliano?
R O que pretende é restablecer a 
verdade histórica. Non hai dereito 
a que estea borrado do mapa un 
personaxe tan importante como foi 
Prisciliano no século IV. Polo tanto, 
o que pedimos é que se faga a proba 
do carbono 14 aos restos que poi-
da haber en Santiago, porque ao 
mellor non hai nada. Se resulta que 
os ósos son do século I, pode ser 
que si sexan os do apóstolo Santiago 
e seguro que non son de Priscilia-
no. Pero se son do século IV poden 
ser de Prisciliano e non do outro. 
Pedimos o que se fixo con aquela 
saba á que chamaban a Santa Faz, 
e resultou que tras analizala co con-
sentemento da Igrexa de Turín se 
recoñeceu que era falsa.
P ¿Que repercusión cre que tería 
que se descubrise que eses restos 
non son os de Santiago?
R Ningunha. A xente seguiría vin-
do ás peregrinacións, igual que en 
Turín, porque xente crédula seguirá 

habendo. Non creo que se fixese-
ningún dano; ao contrario, habería 
dous camiños: un que sería o que 
vai desde Tréveris ata Fisterra, e o 
que vai a Compostela, que xa hoxe 
cada un o fai desde onde quere.
P ¿Como sería o Camiño de Prisci-
liano respecto ao de Santiago?
R En realidade o de Prisciliano é o 
de Santiago. As primeiras peregri-
nacións partiron de Tréveris cando 
decapitaron a Prisciliano. Iso foi 
desde o século IV ata o VIII, cando 

ao ermitán Pelayo se lle ocorreu 
dicir “aquí están os restos de San-
tiago”, e de aí o mito. Pero antes as 
peregrinacións ían ata Fisterra.
P ¿Por que hai tanto rexeitamento 
á proba do carbono 14?
R É algo que se expuxo moitas veces 
e, se para a Igrexa hai algo intocable, 
é este negocio inmenso. A Igrexa 
está a perder moito terreo no eco-
nómico e no ideolóxico, pero de aí 
a facerlle pagar impostos en España 
e quitarlle isto de Santiago... 

P ¿Como se establecerá este 
traxecto Prisciliano?
R Colocaremos obras de arte en 
lugares relevantes na vida de Pris-
ciliano, onde crearemos centros de 
estudo priscilianistas e daremos 
conferencias sobre a súa figura e da 
situación en Europa daquela. Fran-
cisco Manzano, Antón Lamazares 
e varios escultores mallorquinos 
están dispostos a participar. O úni-
co que nos falta son cartos, porque 
non temos unha peseta.
P ¿Como se financiaría entón?
R Propoñemos que quen quei-
ra pode ser Amigo de Prisciliano 
enviándonos unha doazón míni-
ma dun euro a través de Facebook 
e internet. Estes cartos investiríanse 
nos traslados das obras. Pensamos 
que os alcaldes liberais e de esquer-
das, como o de Monforte, que xa se 
comprometeu, acollerán estas obras 
de grandes artistas. Poñeremos as 
máis importantes en Fisterra.
P ¿Cre que a xente está interesa-
da na verdade sobre o tema?
R Creo que hai moita que, coma 
nós, quere saber a verdade. Non 
sei canta xente se interesará, aínda 
que esperamos que sexan miles. E 
hai outras como o meu fillo Manu: 
o outro día pregunteille se nos ía 
apoiar na causa e dixo que non, 
porque Prisciliano “foi un bispo” e el 
non quere saber nada da Igrexa en 
ningún aspecto. Pero con isto non 
se trata de acusar a Igrexa ou conde-
nala, que xa bastante acusada está, 
senón de restablecer a Historia.
P ¿Con que membros conta agora 
mesmo Amigos de Prisciliano?
R O presidente de honra, Jean Clau-
de Carrière, que fixo de Prisciliano 
no filme de Buñuel A Vía Láctea; o 
presidente, que sería eu; o vicepre-
sidente, Ignacio Ramonet; e des-
pois galegos como Méndez Ferrín, 
Manolo Rivas... e outra xente de 
fóra, como Leo Bassi. 
P ¿En que outros lugares se pre-
sentará o proxecto?
R Estaremos no Ateneo Republi-
cano de Galicia, onde haberá un 
concerto de Paco Ibáñez, e a ver se 
Manu [Chao] dá marcha atrás e vén, 
porque ademais dóelle faltarme ao 
termos unha relación moi estreita. 
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JAUREGUIZAR
www.l-v.es

Aintimidade atopámola 
nos lugares máis desa-
bridos. A min acontéce-

me nos bancos, onde me tratan 
de “Santiago”. Ás veces cústa-
me reaccionar cando me falan 
polo nome de pía porque a min 
caeume por un tío carlistón, lar-
peiro e sentimental. Substituín 
un inexistente herdeiro de seu. 
Ninguén me trata de Santiago; 
nin a muller, que optou na orixe 
por un retranqueiro “Jaure”. En 
Lugo, vén sendo norma consue-
tudinaria que identifiquemos 
polo apelido. Ela, non sendo da 
provincia, atopoulle chiste tras 
escoitarllo aos meus amigos. A 
única persoa que contaba con 
ascendente abondo para dirixír-
seme dese xeito era a miña avoa 
Aurora. “Santi” era o cotiá, pero 
medraba ata “Santiago!” cando 
tiña algo que reprocharme, que 
era bastante habitual. Agora, 
coa vista de paxaro dos anos 
pasados, comprendo que unha 
muller desterrada no franquis-
mo remoto á Serra de Xaén por 
militar no PNV non estaba para 
aturar indisciplinas dun neto 
adolescente. Onte pola mañá, 
unha muller volveu chamarme 
“Santiago”. Eu trataba de que 
me activase a tarxeta de crédito, 
pero ela tirou por informarme 
de que o banco que nos unía 
non será intervido. Para desve-
lar ese dato confidencial a un 
descoñecido dirixíndote a el por 
teléfono, hai que notar intimi-
dade a esgalla. Daquela lembrei 
a Hanif Kureishi en Intimidad:
“O coñecemento fondo ten os 
seus perigos”.

INTIMIDADE

“Manu pensa que o máis 
tolo dos dous son eu”
P ¿Como lembra a súa novela 
‘Prisciliano de Compostela’?
R Cando escribín a novela, decidín 
facelo seguindo o Camiño de 
Santiago, e na véspera á saída 
chamoume o meu fillo Manu e 
preguntoume se podía vir comigo, 
¡Díxenlle que encantado! Foi 
despois da ruptura de Mano Negra
e el estaba polo chan. Fixemos 
un camiño que podía ser o de 
Prisciliano: comecei en Tours, 
Bordeos, Jaca, Zaragoza, onde foi 
o concilio para condenalo, ou Ávila, 
onde o fixeron bispo por votación. 
Na viaxe escribín un dobre relato 

sobre Prisciliano, e a relación de 
Manu comigo durante o camiño. 
Cando lle comentei que xa tiña 
escrito o libro díxome: “Estás tolo 
da cabeza”. Manu pensa que o 
máis tolo dos dous son eu.
P ¿Como afectou a viaxe a Manu?
R Cando avanzabamos por Gali-
cia íanlle subindo os ánimos. Ao 
chegar a Ourense xa atopou uns 
amigos; en Noia xa sacou unhas 
follas e comezou a escribir can-
cións. Alí foi onde concibiu Clan-
destino. Despois xa comezou a 
dirixir el a expedición, visitamos a 
Manolo Rivas... Cando chegamos 
a Santiago, eu volvín a París e el 
quedou en Galicia.




